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آیا معلـم در رهگذر تأثیرگـذاری بر جامعۀ خویش، نقش 
یـک متخصـص دارد؟ بـه عنوان مثـال، آیا قـدرت تأثیر یک 
پزشـک یا مهنـدس بـر جامعه، هم چـون یک معلم اسـت؟ 
همـان نقشـی کـه پیامبـر دربـارۀ اهمیـت آن بـر آیندۀ 
جامعـه، می فرمایـد: »مـن معلـم برانگیختـه شـدم«1؟ آیـا 
معلمـی یـک تخصـص اسـت و بـرای کسـب آن، گذرانـدن 
دوره های علمی »روش تدریس« و... کافی اسـت؟ آیا معلِم 
تجهیز شـده به تخصص در دانشـگاه تربیت معلـم -اگر در 
بهتریـن جایگاه عملکردی خود باشـد- بهترین معلِم نظام 
تعلیمـی و تربیتـی آرمانـی اسـت؟ پاسـخ بـه این سـؤاالت، 
عمومًا منفی اسـت! معلمی، فراتر از یک تخصص یا شـغل 
اسـت. معلمـی بـه نوعـی سـازندگی، امـا نـه بـر سـازه های 
خشک سیمانی و آهنی، بلکه بر روی روح و جان و معنویت 
یک انسـان، با تمام پیچیدگی ها و دشـواری های شناختی 

است.  آن 
بـرای چنین معلمـی بودن، قطعـًا تخصص الزم اسـت؛ 
امـا بسـیار فراتـر از تخصـص، نوعـی گسـتردگی اندیشـه و 
فرهیختگـی و البتـه تکامـل اخالقی و معنـوی الزم اسـت. 
معلـم بایـد در فرایند تدریس و حضور در مدرسـه، در تمامی 
ثانیه هـا -نـه به صـورت خودآگاه؛ کـه به صـورت ناخودآگاه 
و درونی شـده- از تمـام افعالش گرایش توحیدی، معنویت، 
فرهیختگی و اندیشـه ورزی بروز پیدا کند؛ اندیشـه ورزی ای 

کـه مقـارن و مطابـق بـا قواعـد فکـری عصـر خـود باشـد. 
بـرای نیـل به ایـن مقصود، معلـم باید با مطالعه و شـناخت 
مقتضیـات عصـر خـود، در وهلـۀ اول و سـپس بـا تمریـن 
پیاده سـازی عصارۀ این تفکـر در تمامی افعـال روزانۀ خود، 
الگـوی تمام عیاری برای دانش آموزی باشـد که ایـن دو گام 
را تنها با مشـاهدۀ رفتار آموزگار خود می تواند طی کند و در 

خود نهادینه سـازد.
روح توحیـدی و معنویـت هـم البته، با شـناخت معلم از 
زمانـۀ خویـش، در رفتـار وی بـروز یابد. معلمی کـه می داند 
هـر  در  را  محیط زیسـت  می کنـد  اقتضـا  اندیشـه ورزی 
عملکـردی در نظـر گرفـت، از تمامـی نقـاط سـفید کاغـذ 
بهـره می بـرد و در ایـن فـراوردۀ چوبـی اسـراف نمی کنـد. با 
درونی شـدن این تفکـر و بـروز آن در رفتار معلـم، دانش آموز 
درمی یابـد کـه بهینـه اسـتفاده کـردن از کاغـذ، هم عملی 
دینی-اخالقی و هم عملی محیط زیست محورانه است که 

آینـده را بـرای نسـل های بعـد، بیمـه خواهـد کرد.
اگرچـه تخصـص، شـیوۀ بـروز رفتـار معلـم در فراینـد 
تعلیـم را شـکل می دهـد، اما قـادر به تزریـق معنویت گرایی 
تفـاوت  عامـل،  ایـن  نیسـت.  معلـم  در  اندیشـه ورزی  و 
تأثیرگـذاری معلمان و متخصصان در جامعه اسـت که تنها 
با مجاهدت های ایمانی، مطالعه، تمرین و ممارست فردی 

در خودسـازی، محقـق می شـود

فراتر از تخصص

یادداشت سردبیر

پی نوشت:

)1( کنزالعمال: 

ح28873.
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بین المللی بودیم. بر اسـاس رهنامۀ اسـتثنایی بودن وودرو 
ویلسـون، رئیس جمهـور آمریکا در سـال های پایانی جنگ 
جهانی اول،  ملت آمریکا وظیفۀ ترویج دموکراسی را در تمام 

جهان عهـده دار بودند.

نظام دوقطبی بین المللی
برآینـد ایـن موضـوع در تشـکیل جامعـۀ ملل بر اسـاس 
اصـول 14 مـاده ای ویلسـون در سـال 1920، نمـود یافـت. 
با شکسـت نسـبی طرح جامعۀ ملل، ایاالت متحدۀ آمریکا 
دوبـاره رهنامـۀ انزواگرایـی مونروئـه را اتخاذ کرد. ایـن روند تا 
سـال های آغـاز جنگ جهانی اول و حملـۀ ژاپن به بندر پرل 
هاربور آمریکا در 7 دسـامبر 1941 همچنان ادامه داشـت. 
در سـال های مابیـن جنگ جهانـی اول و دوم، آمریکا رشـد 
اقتصـادی قابـل توجهـی را در زمینه های صنعـت و تجارت 
تجربه کرد. میزان پیشـرفت های اقتصادی و نظامی آمریکا 
در ایـن سـال ها بـه گونـه ای بـود کـه ضـرورت ورود آمریکا به 
عرصـۀ تحوالت بین الملل را فراهم کـرد. در نتیجۀ این روند، 
در سـال های بعـد از جنـگ جهانـی دوم، آمریـکا تبدیـل به 
قـدرت هژمونیک بین المللی شـد. در سـایۀ در هم آمیخته 
شدن اصول منجی گرایی و استثنایی بودن  آمریکا، رسالتی 
جهانی برای این کشـور در دفاع ازدموکراسـی و سـنت های 
لیبرالیسـم تعریـف شـد. آغـاز جنـگ سـرد و شـکل گیری 
نظـام دوقطبی بلوک شـرق )کمونیسـت( به رهبـری اتحاد 
جماهیر شـوروی و بلـوک غربـی )سـرمایه داری( به رهبری 
ایاالت متحدۀ آمریکا، زمینۀ ورود هرچه بیشتر واشنگتن را 
بـه حـوزۀ مناطق مختلف در عرصۀ بین الملل مهیـا کرد. بر 
اسـاس رهنامۀ سد نفوذ ترومن و طرح مارشال، آمریکا خود 
را متعهد به جلوگیری از نفوذ و بسـط کمونیسـت در جهان 

ضرورت بحث
راهبردهای  می خواهد؟  چه  خاورمیانه  در  آمریکا 
حضور آمریکا در خاورمیانه چه گزینه هایی هستند؟ 
آیا سیاست های آمریکا در چند دهۀ گذشته تغییر یافته 

است یا ما با یک آمریکای تکراری مواجه هستیم؟ 
اینها سؤاالتی است که مبنای بسیاری از اخبار روزانۀ 
ناشی از تحرکات آمریکا در خاورمیانه است. اخباری که 
سال ها است شنیده می شود و شاید تکراری است اما 
به علت عدم شناخت و درک حقیقی مردم این منطقۀ 
آمریکا، خبری  و چگونگی حضور  از چرایی  حیاتی 
جدید و یا راهبردی نوین تصور می شود. یادداشت 

زیر،  پاسخی به این سؤاالت بنیادین است.

بهانۀ  ترویج دموکراسی
طی سـال های بعـد از اسـتقالل آمریکا از انگلسـتان در 
4 ژوئیـۀ 1776، شـاهد تأثیرگـذاری روزافزون این کشـور در 
سـطح منطقه ای و فرامنطقه ای بوده ایم. آغاز قدرت آمریکا 
در مقـام قدرتـی منطقـه ای را می تـوان در رهنامـۀ جیمـز 
مونروئـه رئیـس جمهـور آمریـکا مشـاهده کـرد. بـر اسـاس 
رهنامۀ اعالمی مونروئه که در 2 دسـامبر 1823 اعالم شـد، 
آمریـکا مخالف هر نوع دخالـت و دسـت اندازی قدرت های 
اروپایـی در کشـورهای تازه اسـتقالل یافتۀ قـارۀ آمریکا بود. 
این رهنامه تا سـال های آغاز جنگ جهانی اول بر سیاسـت 
خارجـی آمریـکا حاکمیت داشـت و بر اسـاس آن، هیچ گاه 
آمریـکا در مقام قدرتی فرامنطقه ای در سـایر مناطق جهان 
اعمـال نفـوذ نکـرد. امـا بـا آغـاز جنـگ جهانـی اول میـان 
انزواگرایـی  از رهنامـۀ  اروپایـی، شـاهد گـذار  قدرت هـای 
مونروئـه و ورود ایـاالت متحـدۀ آمریکا به عرصـۀ بحران های 

هدف اصلی 
کارگردانان 
خاورمیانۀ جدید، 
ایجاد نظم از 
طریق بی ثبات 
کردن کشورهایی 
متنفذ و مؤثر 
که غیردوست 
و غیرخودی 
انگاشته 
می شوند، است

“
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تـا راه انـدازی و حمایـت از جریان هـای تکفیـری تروریسـتی 
همچـون القاعـده و داعـش، متغیـر بوده اسـت.

امروز
در نظـم جدید خاورمیانـه ای که این بار دنبال می شـود، 
عربسـتان نقش اول عملیاتی را ایفا می کنـد. هدف اصلی 
سیاسـتها، همـان اهـداف قدیـم، یعنـی تأمیـن امنیـت 
اسـرائیل و حفـظ منافـع نفت و گاز و آشـکار شـدن ضمنی 
نقـش بازیگـران اسـت. طـرح تجزیـه و تضعیـف و جنـگ 
داخلـی عـراق، تقسـیم و جنـگ داخلـی سـوریه و ایجـاد 
آشـوب و جنـگ داخلی در لبنان، سـه پردۀ مهـم این طرح، 
بـا هدف تضعیف متحـدان اصلـی ایران در منطقـه و نهایتًا 
معطـوف کردن هدف به سـمت تغییرات مورد نظـر در ایران 
بوده اسـت. تقسـیم عـراق بـا آزادی موصل و متوقف شـدن 
طـرح اسـتقالل کردسـتان )با حمایت اسـرائیل( شکسـت 
خـورد. تجزیـۀ سـوریه هـم بـا آزادی مناطـق تحـت اشـغال 
داعش و سـایر گروه های معارض، با شکسـت مواجه شـده 
اسـت. بحران لبنان هم که با گروگان گیری سـعد حریری و 
وادار کردن او به اسـتعفا در ریاض کلید خورده بود، با درایت 
و تدبیـر بازیگـران اصلـی در لبنـان، بـه سـرانجام مـورد نظر 

عربستان نرسـیده است.
و امـا هدف اصلـی کارگردانـان خاورمیانۀ جدیـد، ایجاد 
نظـم از طریق بی ثبات کردن کشـورهایی متنفـذ و مؤثر که 
غیردوسـت و غیرخـودی انگاشـته می شـوند، اسـت کـه بـا 
تغییر نظام های حاکم یا با کوچک سـازی کشورها از طریق 
تجزیـه و تقسـیم آنها و تضعیف محـور مقاومت و آنهـا که در 
مقابـل خواسـته های آمریـکا و اسـرائیل مقاومت می کنند، 

دنبال می شـود

آزاد می دانسـت.
بر همین اسـاس، رؤسـای جمهـور آمریکا تعریـف حوزۀ 
نفـوذ در مناطق مختلف جهـان از جمله خاورمیانـه و غرب 
آسـیا را بـه عنـوان یکـی از ضروریـات رهنامه های سیاسـی 
خارجـی خـود در دسـتور کار قـرار دادنـد. در پرتـو تقابـل 
آمریکا با شـوروی، خاورمیانه و غرب آسـیا به عنـوان یکی از 
مهم ترین مناطـق حیاتی مورد توجه دولتمـردان آمریکایی 

قـرار گرفت.

حیات خلوتی به نام خاورمیانه
بـا گذشـت زمانـی کوتـاه، این منطقـه به حیـات خلوت 
آمریـکا تبدیـل شـد و ایـن کشـور، نه تنهـا موفـق شـد طـی 
دهه های گذشـته بر این مناطق نظارت داشـته باشد، بلکه 
توانسـت در راستای حفظ سـلطۀ خود در نظام بین الملل، 

از توانایی هـای غرب آسـیا بهـره بگیرد.
در طـی همـۀ ایـن سـال ها، آمریـکا سـعی کـرد تـا بـا 
بحران سـازی در غرب آسـیا و خاورمیانه در قالب پدیده هایی 
بـا  مبـارزه  صلـح،  مذاکـرات  تروریسـم،  جنـگ،  هم چـون 
سـالح های کشـتار جمعی و...، سـلطۀ خود بـر این مناطق 
را حفـظ نمایـد. بـر ایـن اسـاس، وجـود دائمـی بحران هـا، 
احسـاس نیـاز و ضـرورت حضـور آمریـکا در نقـش منجـی 
بشـریت )به ادعای خودشـان( و دموکراسی را ایجاد می کند.
بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه در طـول دهه هـای گذشـته، 
حضـور دائمـی در غـرب آسـیا، از اولویت هـای اصلـی همـۀ 
رؤسـای جمهـور آمریـکا بـوده اسـت؛ همچنان کـه بـوش بـا 
حضور مسـتقیم نظامی و اوباما بـا ایجاد جنگ های نیابتی، 
این سیاسـت را پیگیـری کرده اند و تنهـا راه های خلق بحران 
متفـاوت بوده اسـت؛ به نحوی کـه از ایجاد جنگ های نفتی 

با آغاز جنگ 
جهانی اول 

میان قدرت های 
اروپایی، شاهد 
گذار از رهنامۀ 

انزواگرایی مونروئه 
و ورود ایاالت 

متحدۀ آمریکا به 
عرصۀ بحران های 

بین المللی بودیم

“
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روز جهانی زبان مادری
زبـان مـادری، تنهـا زبـان سـخن گفتن 
نیسـت؛ زبـان عاطفـه، احسـاس و زندگـی 
فـرد و زبـان درونـی انسـان ها اسـت. فرایند 
تفکـر نخسـت بـه زبـان درونـی هر فـرد رخ 
او  گفتـاری  زبـان  بـه  سـپس  و  می دهـد 
نشـان داده  ترجمـه می شـود. مطالعـات 
اسـت کـه اگـر دو زبانه هـا زبـان مـادری را 
بـه خوبـی فراگرفتـه باشـند، مغـز آنـان در 
پردازش اطالعات هیجانی و حوزۀ دریافت 

معنایـی، توانایـی بیشـتری دارد.1 

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین 
طوسی و روز مهندس

تصمیـم  گرفـت رصدخانه ای بسـازد. به 
هالکوخان گفت: می خواهم رصدخانه ای 

بسـازم و از تو کمـک می خواهم.
هالکـو از خواجـه پرسـید: ایـن کار چه 

دارد؟ فایـده ای 
خواجـه پاسـخ داد: فایـدۀ رصدخانه آن 
اسـت کـه آدمـی می دانـد در آینـدۀ کیهان 

چـه واقع می شـود!
هالکو گفت: آگاهی از حوادث آسـمان 

چه فایده ای دارد؟
می گویـم،  مـن  آنچـه  گفـت:  خواجـه 
انجـام دهید تـا معلوم شـود چـه می گویم. 
فرمـان دهیـد کسـی بـر بـاالی ایـن خانـه 

بـرود )البتـه کسـی جـز مـن و تـو کـه نداند 
چه می خواهد بشـود(. آنگاه طشت مسی 
بزرگـی از باالی بام به میان سـرا پرتاب کند.
هالکـو قبول کـرد. به فرمـان او یکـی از 
خدمتگـزاران بـه بـاالی بـام رفـت و طشـت 
مسـی بزرگـی را به پاییـن پرتاب کـرد. همۀ 
بودنـد بسـیار  اطـراف  آن  مردمـی کـه در 
وحشـت کردنـد و حتـی عـده ای بـه حالت 
غـش افتادنـد ولـی خواجـه و هالکـو چون 
از افتـادن طشـت با خبر بودند، نترسـیدند 
و تغییـری در حالشـان رخ نـداد. در ایـن 
هنـگام، خواجـه گفت: منفعـت رصدخانه 
این اسـت که کسـانی بدین وسـیله از وقوع 
حـوادث، پیـش از وقـوع آگاه می شـوند و 
بقیـۀ مـردم را آگاه می سـازند. هالکوخـان 
نظـر را پذیرفـت و فـورًا دسـتور داد وسـایل 

بنـای رصدخانـه را فراهـم کننـد. 2

روز درختکاری
باور ندارم که روزی سروده ای را

ببینم که به زیبایی یک درخت باشد

درختی که دهان گرسنه اش

فشـرده  زمیـن  شـیرین  جـاری  سـینۀ  بـه 

سـت ا

درختی که تمامی روز رو به خدا دارد

و بازوان پربرگ خود را به دعا می افرازد

درختی که در تابستان شاید

2اسفند

5اسفند

15اسفند

اسفند - فروردینماه نگار اندیشه
زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه



7اسفند96 و فروردین1397 | کتاب آموزش و تربیت | اندیشۀ معلم 

آشـیانه ای از سینه سـرخان را بـر گیسـوان 

دارد

و بر سینه اش برف نشسته

و با باران هم نشین است

اشعار را ابلهانی چون من می سرایند

امـا، تنهـا خداسـت کـه می توانـد درخـت 
بیافرینـد 3

والدت حضرت فاطمۀزهرا و روز 
زن، روز جهانی زنان
فاطمه، تنها وارث محمد!

ـک  ِلَربِّ َصـلِّ 
َ
ف ـَر. 

َ
اْلکْوث ْعَطیَنـاک 

َ
أ ـا  »ِإنَّ

ْبَتـُر«.
َ ْ
ال ُهـَو  َشـاِنَئک  ِإنَّ  َواْنَحـْر. 

ای محمـد! ما به تـو »کوثر« عطا کردیم. 
پـس بـرای پـروردگارت نمـاز بگـزار و شـتر 
قربانـی کـن. همانـا دشـمن کینه تـوز تـو 

خـودش »ابتـر« اسـت!
او با َده پسـر، ابتر اسـت؛ عقیـم و بی ُدم 
و دنباله اسـت. بـه تو کوثـر را دادیم؛ فاطمه 
را. اکنون، یک »دختـر«، مالک ارزش های 
پـدر می شـود، وارث همـۀ مفاخـر خانـواده 
می گـردد و ادامـۀ سلسـلۀ تیـره و تبـاری 
بـزرگ؛ سلسـله ای کـه از آدم آغـاز می شـود 
و بـر همـۀ راهبـران آزادی و بیـداری تاریـخ 
انسـان گـذر می کنـد و بـه ابراهیـم بـزرگ 
بـه خـود  را  و عیسـی  و موسـی  می رسـد 
می پیونـدد و بـه محمـد می رسـد و آخریـن 

حلقـۀ ایـن »زنجیـر عـدل الهـی«، زنجیـر 
راسـتین حقیقـت، »فاطمـه« اسـت. 4

والدت امام محمدباقر )57 ق.(
تـو را بـه پنـج چیـز سـفارش می کنـم: 
اگـر مـورد سـتم واقـع شـدی، سـتم مکن، 
اگـر بـه تـو خیانـت کردنـد، خیانـت مکن، 
اگر تکذیبت کردند، خشـمگین مشـو، اگر 
مدحت کنند، شـاد مشـو و اگر نکوهشـت 

کننـد، بیتابی مکـن. 5

روز ملی شدن صنعت نفت ایران
اغلـب این طـور تعبیـر و دیده می شـود 
که ملی شـدن صنعت نفـت، تنها بحرانی 
میـان ایـران و بریتانیـا بـود، امـا واقعیـت 
تبعـات  موضوعـی  چنیـن  کـه  اسـت  آن 
منفـی برای آمریـکا هم داشـت و تهدیدی 
مسـتقیم بـرای منافـع نفتـی آمریـکا -نـه 
فقط در خاورمیانه بلکه در سراسـر جهان- 
داشـت. کشـورهای دیگری هم پـس از آن 
سـعی در ملـی کـردن نفتشـان می کردند 
و ایـن مانعـی بـزرگ بـرای آمریـکا بـود. در 
نتیجه، از همان ابتدا شدیدًا منافع آمریکا 
در ممانعـت از ملی شـدن واقعی نفت قرار 
داشـت. آنها مفهوم ملی شدن را پذیرفتند 
و در ظاهـر گفتنـد کـه حامـی ملی شـدن 
هسـتند، اما کاری بـرای توفیق آن نکردند 

29اسفند

17اسفند
20جمادی الثانی / 8مارس

27اسفند
1رجب
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و تـا آنجـا از آن حمایـت کردنـد که صنعت 
نفـت در ایران تحـت کنترل ایرانی هـا قرار 

نگیرد.
بحـث آنها این بـود که »ما بـا ملی کردن 
موافقیم و حامی آن هسـتیم، اما شما واقعًا 
قـادر به کنترل، بهره بـرداری و پاالیش نفت 
نیسـتید. در نتیجه، ما این کار را برای شـما 
خواهیـم کـرد. مـا ایـن کارهـا را به نام شـما 
خواهیـم کـرد. شـما می توانیـد ادعـا کنید 
کـه نفـت ملـی شـده، امـا مـا مجبوریـم که 
خودمـان کنتـرل صنعت نفـت را در اختیار 

داشـته باشیم.«6 

شهادت امام علی النقی الهادی 
رنگ و بوی درد دارد کوچه های سامرا

گریه باید کرد هر شب پابه پای سامرا

هر شب از فرط عطش ای هادی گم گشتگان!

می پرد مرغ دل ما تا هوای سامرا

گرچه دور است از ضریح سبز تو دستان ما

قلب ما آنجا است آنجا البه الی سامرا

نسبتی دارد مگر با کربال احوال تو

کاین چنین پیچیده هر جا نینوای سامرا

بوی حیدر داشت موال رنج بی پایان تو

ریشه دارد در غریبی ماجرای سامرا

باز کن دست تسّلی را علی مرتضی
»کوفه کوفه« زخم دارد شانه های سامرا 7

جشن نوروز/جشن سال نو
از معلـی بـن خنیـس روایـت اسـت کـه 
گفت:بـه محضـر امـام صـادق در روز 
نـوروز وارد شـدم کـه فرمود:می دانـی امروز 
چـه روزی اسـت؟ گفتـم: فدایتـان شـوم! 
ایـن روز، روزی اسـت کـه عجـم آن را بـزرگ 

می دارنـد و در آن هدیـه می دهنـد.
امـام صـادق فرمود:قسـم بـه بیـت 
ایـن  اسـت)کعبه(،  مکـه  در  کـه  عتیقـی 
نیسـت مگر بـرای امری قدیمـی، کـه آن را 

برایـت می گویـم تـا آن را بفهمـی.
گفتـم:ای سـید من! اگـر ایـن از جانب 
دوسـت  مـن  بـرای  شـود،  آموختـه  شـما 

داشـتنی تـر اسـت...
روز  معلـی!  فرمـود:ای  حضـرت  پـس 

کـه: اسـت  روزی  نـوروز، 
- اللـه از بنـدگان پیمـان گرفـت کـه او را 
عبـادت کننـد و بر او شـریکی قـرار ندهند.
- بـه رسـل و حججـش ایمـان آورنـد و بـه 

آورنـد. ایمـان   ائمـه
- اولیـن روزی اسـت کـه خورشـید در آن 
طلـوع کرده و بادها در آن وزیدن گرفته اند و 
زینت زمین در این روز آفریده شـده اسـت.
بـر کـوه  نـوح  - روزی اسـت کـه کشـتی 

یافـت... اسـتقرار  جـودی 
و روز نـوروزی نیسـت، مگـر اینکه مـا در آن، 
در پی فرج هسـتیم؛ بـرای اینکـه آن روز، از 

1فروردین

1فروردین
3رجب
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ایـام ما و ایام شـیعۀ ما اسـت که عجـم آن را 
حفـظ کـرده در حالی کـه شـما آن را ضایع 

8 کردید... 

روز جمهوری اسالمی
فرانسـه:  لومونـد  روزنامـۀ  خبرنـگار 
»حضـرت عالـی می فرماییـد کـه بایـد در 
ایران جمهوری اسـالمی اسـتقرار پیدا کند 
و ایـن، بـرای ما فرانسـوی ها چندان مفهوم 
بـدون  می توانـد  جمهـوری  زیـرا  نیسـت، 
پایـۀ مذهبـی باشـد. نظـر شـما چیسـت؟ 
جمهوری شـما بر پایۀ سوسیالیسم است؟ 
مشـروطیت اسـت؟ بـه انتخاباتـی اسـتوار 
اسـت؟ دمکراتیک اسـت؟ چگونه است؟«
امـام خمینـی: »جمهـوری بـه همـان 
معنایی که همه جا جمهوری است؛ اینکه 
مـا »جمهـوری اسـالمی« می گوییـم، برای 
ایـن اسـت کـه هـم شـرایط منتخـب و هـم 
احکامـی کـه در ایران جاری شـده، اینها بر 
اسـالم متکی اسـت، لکن انتخـاب با ملت 
اسـت؛ طرز جمهوری هم همان جمهوری 

اسـت که همـه جا هسـت«. 9

والدت امام علی و روز پدر
امـام علـی فرمودنـد: بزرگ تریـن و 
مهم تریـن تکلیـف الهـی، نیکـی بـه پـدر و 

مـادر اسـت.10

روز بزرگداشت عطار نیشابوری
گر سر این کار داری کار کن

ور نه ای این کار را انکار کن

خلق عالم جمله مست غفلتند
مست منگر خویش را، هشیار کن!11

پی نوشت ها:

 30 اطالعات،  روزنامه  محسن،  رنانی،   )1(

اردیبهشت 96.

)2( سالک، علی: »هزار و یک چرا«، انتشارات 

کوثر قرآن، 1392، ص71.

)3( جویس کیلمر، شاعر آمریکایی.

)4( شریعتی، علی: »فاطمه فاطمه است«، 

انتشارات حسینیۀ ارشاد، 1350، ص 16.

)5( بحاراألنوار : ج167/75.

نگار  ابراهامیان)تاریخ  یرواند  مصاحبۀ   )6(

فارس،  خبرگزاری  نیوز،  ری یل  با  برجسته( 

.0496/10

)7( رضا کرمی.

)8( مستدرک  الوسائل:353/6.

)9( میزان الحکمة: ج709/10.

)10( صحیفۀ امام:479/4.

)11( عطار نیشابوری.

25فروردین

21فروردین
13رجب

12فروردین



حکمت

هشدار!
اینجا  هدف، دانستن صرف نیست!

کار  به  گوناگون  فرهنگ های  در  که  است  واژه ای  حکمت، 
می رود و در قرآن، حدیث، فلسفه، تصوف و عرفان اسالمی، 
حکمت،  واژۀ  فارسی  معادل  است.  شده  بحث  آن  دربارۀ 
»فرزانگی« است؛ یعنی علم با ارزشی که همراه با عمل باشد! 

عملی برای زندگی، برای آموزش و برای آموزگاری!

مقدمه
شاید نه در چهره و ذهن دانش آموزان، بلکه در وجود 
هم  کنار  در  زیست  محیط  و  دین  نام  وقتی  هم  ما 
بله  ثبت می شود؛  بزرگ  تعجب  می آید، یک عالمت 
متأسفانه برای بسیاری از ما نسبت دین با طبیعت، 
نسبتی ناملموس و بی ربط است. ما از گسترۀ دین و 
پیشنهادات آن برای زندگی زیباتر در ابعاد مختلف، 
بی خبریم و شاید حتی یک روایت از طبیعت دوستی 

بزرگان دین نشنیده باشیم. 
که  است  این  حقیقت  نیست؛  این گونه  حقیقت  اما 
قرآن کریم در بسیاری از آیات، انسان ها را به مطالعۀ 
طبیعت و عناصر آن فراخوانده است. همچنین بسیاری 
از سوره های قرآن کریم مانند سور شریفۀ بقره، رعد، 
لیل،  نور، عنکبوت، نجم، فجر، شمس، حدید،  نحل، 
قمر، تین، ناس و...، به نام یکی از عناصر طبیعت خوانده 

می شود.

خاک و آب و هوا 
هم حق دارند

پریسا خالقی فر
کارشناس ارشد محیط زیست

حقوق طبیعت در اسالم

آگاهی دینی
زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه
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محسـوب می گـردد و ثانیًا آلـوده کردن هـوای محل زندگی 
-چـون مـاده حیاتی اسـت- اقـدام به هالکـت نفس تلقی 

می گـردد.
از منظـر روایـات نیـز می تـوان به روایـات نبوی زیر اشـاره 

نمود:
امـام صادق فرمودند: »نهی رسـول الله أن یلقی 
السـم فی بالد المشـرکین«؛4 رسـول خدا از ریختن سـم در 

سرزمین مشـرکین نهی فرموده اند.
وجه استدالل: 

منظـور از سـم، اعـم از سـموم خـاک یـا هـوا اسـت و از 
آنجـا کـه آلوده کـردن بالد مشـرکین مـورد نهی قـرار گرفته 
و حـرام اسـت، بـه طریـق اولی ایـن عمل در خصـوص بالد 
مسـلمانان نیـز حـرام و ممنوع اسـت و البته احـکام وضعی 
نیـز بر آن بار می شـود؛ مثل ابطـال معامالتی که نتیجۀ آن، 

آلـوده کـردن هـوای زندگی انسـان ها باشـد.

حقیقـت ایـن اسـت کـه در قـرآن کریـم از نابـود کـردن و 
تخریـب محیط زیسـت بـه عنـوان اعتداء )تجـاوز( نـام برده 
شـده اسـت و بـر این اسـاس، کسـانی کـه رفتار ناشایسـت 
نسـبت به محیط زیست داشته باشـند، از رحمت و محبت 

خداونـد محـروم خواهند بـود.1 

آلودگی هوا
از جملـه آیاتی کـه در نهی از آلـوده نمودن هوای محیط 

زیسـت می توان به آنها اسـتدالل کـرد، آیات زیر اسـت:
»َو ال ُتفِسـُدوا ِفـی الرِض َبعـَد ِإصالِحَها«؛2 زمین را بعد از 

اصالح، فاسد نکنید.
هُلَکـٍه«؛3  بـا دسـتان خـود  »َو ال ُتلُقـوا ِبأیِدیُکـم ِإَلـی الَتّ

خویشـتن را بـه هالکـت نیفکنیـد.
در وجه اسـتناد به آیات فوق، بر کسـی پوشـیده نیسـت 
کـه اواًل آلـوده کـردن هـوای محیط زیسـت، فسـاد در زمین 
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آلودگی خاک
- آیات قرآن کریم:

َماَء ِبَناًء«؛10 او کسی  ِذی َجَعَل َلُکم الرَض ِفراًشا َو الَسّ »اَلّ
اسـت کـه زمیـن را فـرش و آسـمان را سـقف برای شـما قرار 

داد.
وَحی َلَهـا«؛11 روزی 

َ
ـَک أ خَباَرَهـا ِبـأَنّ َرَبّ

َ
ُث أ »َیوَمِئـٍذ ُتَحـِدّ

کـه )قیامـت( زمیـن، از اخبار خود سـخن می گویـد چرا که 
خداونـد بـه آن وحـی نموده اسـت. همانگونه که مشـاهده 
می گـردد، زمیـن عنصری با شـعور تلقی شـده که گنجینۀ 

اسـرار الهی است.
- روایات:

ُکـم َمسـُئوُلوَن َحّتـی َعن  إنَّ
َ
امـام علـی فرمودنـد: »ف

الِبقاِع َو الَبهاِئِم«؛12 انسـان ها مورد سـؤال واقع می شـوند، 

حتـی در مـورد زمین هـا و چهارپایان.

آلودگی صوتی
گاهـی صـدا عامـل هالکت بعضـی از انسـان ها معرفی 
أصَبُحـوا ِفی 

َ
یَحـُه ف ِذیـَن َظَلُمـوا الَصّ شـده اسـت: »َو أَخـَذ اَلّ

ِدیاِرِهـم جاِثِمیـَن«؛13  و ظالمـان را صوت شـدید فراگرفت و 

صبح دم بـه هالکـت افتادند.
گاهـی صـدای بلنـد بـه صـدای االغ تشـبیه و از آن نهی 
شـده اسـت: »َو اقِصد ِفی َمشـِیَک َواغُضض ِمن َصوِتَک ِإَنّ 
أنَکـَر الصـواِت َلَصوُت الَحمیـِر«؛14 هنگام راه رفتن متعادل 

آلودگی آب
- آیات قرآن کریم:

ال یؤِمُنوَن«؛5 و همه 
َ
»َو َجَعلَنـا ِمَن الَماِء ُکَلّ َشـیٍء َحـٍیّ أف

چیـز را از آب آفریدیم، آیـا ایمان نمی آورند؟
أخَرجَنـا ِبِه َنَبـاَت ُکِلّ 

َ
ـَماِء َماًء ف ـِذی أنـَزَل ِمـَن الَسّ »َو ُهـَو اَلّ

َشیٍء«؛6 او کسی است که از آسمان آب را فرستاد و ما همۀ 

گیاهان را به وسـیلۀ آب رویاندیم.
در این مورد، آیات فراوان دیگری هم وجود دارد.

- روایات:

ـِة  الَجنَّ َشـراِب  ُد  »َسـیِّ می فرمایـد:   صـادق امـام 
اسـت. آب  بهشـت،  نوشـیدنی  واالتریـن  المـاُء«؛7 

در روایـت دیگـری آمـده اسـت »نهی رسـول اللـه أن 
یتفوط علی شـفیر نهر ماء یسـتعذب منها أو نهر یستعذب 

او تحت شـجرة فیها ثمرتها«؛8 رسـول خدا از مدفوع نمودن 

در کنـاب نهـر آب نهـی فرمودنـد، چـرا کـه مـردم از آن رنـج 
می برنـد یـا در نهـر آب کـه موجب رنجـش مردم می شـود یا 

زیر درختـی که میـوه دارد.
همچنین فرموده اند: »ال تفسـد علی القوم ماءهم«؛9 از 

آلوده کردن آب دشمنان بپرهیزید.
امـروزه بـر اثر آلـوده کـردن آب دریاها، سـاالنه میلیون ها 
تـن ماهـی از بیـن می روند و محیط زیسـت انسـان ها دچار 
آسـیب می شـود. بعضـی از دولت هـا بـا دفـع غیراصولـی 
زباله های سـمی و اتمی، موجب آسیب مردم سایر کشورها 
می گردند که نتایجی مثل جنون، ناباروری، فلج، نابینایی، 

ناشـنوایی و خفگی انسـان ها را به دنبـال دارد.

کسانی که رفتار 
ناشایست نسبت 
به محیط زیست 
داشته باشند، از 
رحمت و محبت 
خداوند محروم 
خواهند بود

“
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پی نوشت ها:

)1( مائده)5(:86.

)2( اعراف)7(:56.

)3( بقره)2(:195.

)4( فروع کافی:28/5.

)5( انبیاء)21(:30.

)6( انعام)6(:99.

)7( وسائل الشیعه:187/17.

)8( تهذیب االحکام:353/1.

)9( فروع کافی:65/3.

)10( بقره)2(:22.

)11( زلزال)99(:4 و5.

)12( اصول کافی:331/2.

)13( هود)11(:67.

)14( لقمان)31(:19.

)15( المجالس و االخبار، ص338.

بـاش و صـدای خـود را پاییـن بیـاور کـه بدتریـن صداهـا، 
صـدای االغ اسـت.

رسـول خدا فرمودند: »یا أباذر! إخِفـض َصوَتَک ِعنَد 
الجنائـِز َو ِعنـَد الِقتـاِل َو ِعنَد الُقـرآن«؛15 ای ابـوذر! صدای 

خـود را در زمان تشـییع جنازه، جنـگ و قرائت قرآن، پایین 
بیاور.

نتیجه
قـرآن کریـم مشـتمل بـر آموزه هایی اسـت کـه از الگوی 
تعامل اخالقی انسـان با محیط زیسـت حکایت دارد. نگاه 
دین  به مسـائل محیط زیسـت انسـان، نگاه همه جانبه ای 
اسـت کـه از دل آن می تـوان صدها کتـاب و مقالۀ اثر بخش 
و آگاهـی دهنده اسـتخراج کرد. اما مهم تـر از این موضوع، 
شـناخت ظرفیت هـای دیـن در موضوعات مختلفی اسـت 
کـه گمـان می شـود متأثـر از پیشـرفت علـم در ایـن عصـر 
اسـت و این تصور، در حالی اسـت که مبانی علوم بسـیاری 
همچون علم حقوق، حق محیط زیسـت انسـان بر انسـان 

و... در دیـن پایه ریـزی می شـود



زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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شبهه شناسی

پشت پیراهن فوتبالش نوشته بود 12+1 که جمعش بشود 
13، امـا چهـرۀ 13 هویدا نباشـد. در همان فصـل هم رباط 
صلیبـی پاره کرد و کل فصل را از دسـت داد. همه می دانند 
کـه خرافـات، نقش عمـده ای در فوتبـال او دارد و آخر هم بر 
سـر همین عقاید خرافی، در جوانی به پایان خط می رسد. 
فوتبـال یعنـی تـالش، تمریـن و ممارسـت؛ یعنـی روبرتـو 

کارلـوس کـه به عـدد 6 در دنیای فوتبال معنـا داد.
راننده هایـی هم هسـتند که پالک ماشـین حـاوی عدد 
13 را بدشـگون می داننـد و عروس هایـی کـه با عروسـی در 
سـیزدهم ماه مخالفنـد! به این ترتیـب، در میان آنچه بشـر 
برای آن نحوسـت قائل اسـت، اعداد، سهم بیشتری دارند. 
در میـان اعـداد هم از همه بیچاره تر، عدد 13 اسـت! اینکه 

اساسـًا چـرا ایـن عـدد بیچـاره مـورد هجوم قـرار گرفتـه و بر 
پیشـانی اش مهر نحوست خورده، سـؤالی بی جواب است.

نحوست از نظر معارف اسالمی
معارف و آموزه های اسـالمی که بهترین آنها قرآن است، 
نظـر دیگری دارنـد. در قرآن کریم، دو بار کلمۀ »نحس« ذکر 
شـده و هـر دو هم در مورد قـوم عاد و دربارۀ عـذاب آنها »ِفی 
اٍم َنِحَسـاٍت«2 به کار برده شده  َیّ

َ
«1 و »ِفی أ ْسـَتِمرٍّ َیْوِم َنْحٍس ُمّ

است.
دربـارۀ معنای کلمۀ »نحس« در میان مفسـران اختالف 
نظـر وجـود دارد. برخی گفته اند مقصود روز پـر باد و غباری 
بوده اسـت و برخی دیگر گفته اند: همان معنای »شـومی« 
را می دهـد. گروهـی نیـز معنـای کلمۀ نحـس را ترسـناک و 
سـخت و شـدت آور بیـان کرده اند. نکتۀ مهـم در ایـن آیات، 
آن اسـت کـه قرآن تصریـح دارد کـه عذاب این قـوم به دلیل 
گناهـان خـود آنها بوده اسـت و از این رو، هـر روزی که مردم 
بـه کیفر اعمال زشـت خود برسـند، برای آنان نحس، شـوم 
و ترسـناک اسـت. بر این مبنا، بـا توجه به آیـات قرآن معلوم 
می شـود که منشأ و علت نحوست و شـومی، اعمال زشت و 
ناپسـند خود بشـر است نه آنکه شومی و نحوسـتی در ایام و 

روزها وجود داشـته باشد!
امیرالمؤمنیـن علـی می فرماینـد: »داُءَک ِمنـَک َو 
َدواُئـَک فیـَک«؛ منشـأ بدبختی و شـومی تـو و راه درمان آن 

هـم در خـودت اسـت.

این سیزدِه بیچاره

فاطمه حمزه ای
پژوهش گر

آیا عدد سیزده و روز سیزدهم 
فروردین نحس است؟
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جـام  ایـن  روی  تصویـر  باستان شناسـان،  از  بسـیاری 

سـفالین 5000 سـاله کـه در شـهر سـوختۀ زابـل پیـدا 

شـده اسـت را اولیـن انیمیشـن در تاریـخ می داننـد. 

ایـن جـام، 10 سـانتی متر ارتفـاع و 8 سـانتی متر عرض 

دارد و هنرمنـد طـراح ایـن نقش، توانسـته در 5 حرکت، 

ُبـزی را بـه تصویـر بکشـد که به سـمت درختـی حرکت 

کـرده و از بـرگ آن تغذیـه می کنـد. ایـن جـام نخـودی 

رنـگ، در گـوری باسـتانی و در کنار اسـکلت مـردی 41 

سـاله کشـف شـد که به احتمـال زیـاد، تصویرگر ایـن اثر 

است باسـتانی 

ایام و روزها مخلوق خدا هستند!
از یکـی از اصحـاب امـام هـادی منقول اسـت که در 
راه زیـارت امـام، انگشـتش زخـم شـد و سـواری هـم به 
او تنـه زد و کتفـش مجروح گردیـد. در هنـگام ورود به منزل 
امـام نیـز در اثـر ازدحـام جمعیـت، لباسـش پـاره شـد. 
هنگامـی کـه بـه محضر امـام هـادی رسـید، به ایشـان 
عرضـه داشـت: ایـن روز چـه روز بـدی بـود؛ خداونـد مـرا از 
شـّر آن حفـظ فرمایـد. حضـرت فرمود: تـو از یـک طرف به 
دیـدار مـا می آیـی و از طـرف دیگـر چنیـن حرفـی می زنـی 
کـه گویـی امـام و خـدا و پیغمبـر را انـکار نموده ای! سـپس 
نَب َلـُه؟«؛ گناه 

َ
در ادامـه فرمودنـد: »َترمـی ِبَذنِبـَک َمـن الذ

خـودت را بـر عهـدۀ روز می گـذاری که هیچ گناهی نـدارد؟ 
موَن بهـا إذا جوزیتم بأعمالکم  »فمـا ذنـُب الّیاِم حّتی تتشـئَّ
و اللـُه ماینفعکـم و لکـن اللَه یعاقبکم بذمّتها علی مـا الذنَب 

علیهـا فیـه«؛ آنچه به بشـر می رسـد، نتیجۀ اعمال خـود او 

اسـت. گناه ایام چیسـت که ایام را متهم می کنیـد؟ به خدا 
قسـم این حرف ها برایتـان فایده ندارد بلکـه خداوند به این 
دلیل که شـما مخلوق بی گناهش را مجرم دانسـتید، شـما 

را مؤاخـذه می کنـد.
بـر اسـاس این آمـوزۀ امام هـادی، روزها و نیـز روز 13 
فروردیـن، مخلـوق خدا هسـتند!  پـس حواسـمان را جمع 
کنیم؛ اگر  نتوانسـتید به هر دلیلی »روز طبیعت« را خوش 
بگذرانیـد، بدانید هیچ ربطی به روز سـیزدهم ندارد و شـاید 

مشـکل از برنامه ریزی و یا کم دقتی شـما اسـت
پی نوشت ها:

)1( قمر)54(:19.

)2( فصلت)41(:16.

اولین هـــا
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خـوک، یکـی از حیوانـات پسـتاندار اسـت کـه در خشـکی 
زندگـی می کنـد و گوشـت و شـیر آن مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، ولی از نظر اسـالم، گوشـت و دیگـر فراورده های 
ایـن حیوان، در لیسـت غذاهای ممنوع قـرار دارد. خداوند 
َم َو َلْحَم  َم َعَلیکُم اْلَمیَتَة َو الـدَّ ما َحرَّ در قـرآن می فرمایـد: »ِإنَّ
اْلِخْنِزیـِر َو ...«؛1 خداوند تنها ]خوردن[ مردار، خون، خوک 

و... را بـر شـما حرام کرده اسـت.

نزول
مضمـون ایـن آیـه در چهـار سـورۀ قـرآن 

)انعام، نحل، بقـره و مائده( آمده اسـت.2 
عّلـت تأکیـد قـرآن بر ایـن مطلب، 

و  موضـوع  اهمیـت  همـان 
خطـرات جسـمی و روحـی 

مصـرف گوشـت خـوک و نیز 
آلودگـی جامعـۀ بشـری بـه 

آن اسـت؛ به طوری که هنوز در برخی کشـورهای جهان به 
ویـژه اروپـا و آمریـکا، جـزء غذاهـای رسـمی قـرار دارد.

و  روش قـرآن کریـم در برخـی احـکام، تدریـج اسـت 
مسـائلی همچون حرمت شـراب و ربا که ممکن بود تحریم 
دفعی آنها مقبولیت الزم را پیدا نکند، طی چند مرحله و به 

محمود قدیمی 
کارشناس امور تغذیه

چرا   نـــه؟
ممنوعیت خوردن گوشت خوک از منظر علم و قرآن

قرآن و علم 
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بیماری هایـی کـه ممکـن اسـت از خـوک منتقـل شـود، به 
450 مورد می رسـد. از این میان، 57 بیماری ممکن اسـت 
به انسـان منتقل شـود که برخی مهلک و کشـنده و برخی 

دیگـر بسـیار خطرناک هسـتند.
نکتـۀ جالب توجه آن اسـت کـه بیماری هـای خطرناک 
گوسـفند و گاو، غالبـًا باعـث تلـف شـدن حیوان می شـود، 
امـا خـوک، اکثـر بیماری هـا را نگـه مـی دارد و بـا آن بیماری 

نمی میـرد.5 
در ایـن یادداشـت از بیماری هایـی کـه ممکـن اسـت بـه 
واسـطۀ خـوردن گوشـت خوک به انسـان منتقل شـود، تنها 
به بیماری های جسـمی و مشخصًا ویروسی به صورت کوتاه 
اشـاره خواهد شـد که بر مبنای تجربه و آمار اثبات شـده اند.
ویروس هـا  از  مجموعـه ای  حامـل  می تـوان  را  خـوک 
دانسـت که هر یک از آنها عامل یک بیماری و برخی از این 
بیماری ها مربوط به انسـان اسـت. از جملـۀ این بیماری ها 

می تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد:

ویروس آنفوالنزا: این ویروس از نظر تعداد مبتالیان، 1 

در قـرن بیسـتم رکـورددار اسـت. البتـه سـابقۀ این 
بیمـاری بـه ده ها سـال قبـل برمی گـردد؛ بـه طوری کـه در 
سـال های 1918 و 1919 در کل دنیـا 20 میلیـون قربانـی 
گرفتـه اسـت. در آن سـال ها تعـداد تلفـات ایـن بیمـاری در 
کشـور آمریـکا، 10 برابر قربانیان جنـگ جهانی اول بـرآورد 

است.6 شـده 

ویـروس نیپـا )Nipah(: جهـان پزشـکی تـا قبـل از 2 

سـال 1998، چنیـن ویروسـی را نمی شـناخت. 

طور تدریجی اعالم شـد. همچنیـن احکامی مانند وجوب 
روزه کـه ممکن بود برای برخی از مردم سـخت باشـد، پس 
از هجرت و سال ها بعد از بعثت تشریع گردید، در حالی که 
حـرام شـمردن گوشـت خـوک، دفعـی و در یـک مرحلـه و 
بـا عباراتـی صریـح صـورت گرفـت کـه می توانـد اشـاره بـه 
حساسـیت موضوع و شـدت خطر خوردن گوشـت خوک، 

مـردار و خون باشـد.

تاریخچه
تاریخچـه ای  غـذا،  عنـوان  بـه  خـوک  از  اسـتفاده 
چندهزارسـاله دارد بـه طـوری کـه مصـرف گوشـت خـوک 
در بیـن یهودیـان نیـز ممنـوع و یکـی از غذاهـای حـرام در 

اسـت.3  موسـی شـریعت 
در انجیل حضرت عیسـی نیز گناهکاران به خوک 
تشـبیه شـده اند4 و در ضمن داسـتان ها، خـوک به عنوان 
مظهر شـیطان معرفی شـده اسـت. بـا این همـه تأکید از 
طـرف أدیـان الهـی، هنـوز مصـرف ایـن مـادۀ غذایـی در 
برخـی نقـاط دنیـا )بـا وجـود اثبـات ضررهـای جسـمی و 

روحـی آن( رواج دارد.

زیان های گوشت خوک از منظر علمی
خـوک از خـوردن چیزهـای پلیـد و کثافات 
-حتـی مدفـوع خـود- بـاک نـدارد. به 
همیـن جهـت، معـدۀ خـود را النـۀ 
انـواع و اقسـام میکروب ها قـرار داده 
و از آنجـا بـه گوشـت و خـون و شـیر 
دانشـمندان،  گفتـۀ  بـه  می کنـد.  سـرایت  آن، 

روش قرآن کریم 
در برخی احکام، 

تدریج است و 
مسائلی همچون 

حرمت شراب و 
ربا که ممکن بود 

تحریم دفعی آنها 
مقبولیت الزم را 

پیدا نکند، طی 
چند مرحله و 

به طور تدریجی 
اعالم شد

“
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بیمـاری مبتـال شـده اند. ایـن بیمـاری در اثر همزیسـتی با 
خوک به انسـان منتقل می شود و توسـط تب و درد مفاصل 
خـود را نشـان می دهـد. خـوک را تنها عامل انتقـال دهندۀ 

این بیماری دانسـته اند.
از میان سـایر بیماری های ویروسی قابل انتقال از خوک 
بـه انسـان، می تـوان مـوارد زیـر را نـام بـرد: ویـروس التهاب 
قلـب، ویـروس تـب زرد، ویـروس آبلـه ای و ویـروس عفونـت 

دهـان.9

بررسی
در اینجا ذکر دو نکته الزم است:

- ممنوعیـت گوشـت خـوک کـه در قـرآن کریـم مطـرح 
شـده، اعجاز علمی انحصاری این کتاب آسـمانی نیست؛ 
چرا که این مطلب در کتب آسـمانی قبلی نیز مطرح شـده 

بود.
- در مـورد تأثیر گوشـت خوک در مسـائل روانـی و روحی 
)مثـل بـی غیرتی( نیـز باید گفت کـه این فقـط یک حدس 
قـوی اسـت و هنـوز از طریـق منابـع مسـتقل علمـی تأیید 
نشده و در معرض تجربه در شرایط کنترل  شدۀ علمی قرار 

داده نشـده است.

نتیجه
مضـرات گوشـت و فراورده هـای خـوک برای انسـان، بر 
کسـی پوشـیده نیسـت امـا در هر صـورت، ایـن ضررهای 
بهداشـتی و اخالقـی فقـط می توانـد بـه عنـوان فلسـفه 
و حکمـت حکـم -نـه علـت انحصـاری آن- مطـرح شـود. 
و هنـوز بایـد منتظـر کشـفیات جدیـد علمـی در این بـاره 

باشیم

در اکتبـر آن سـال در مالـزی، ویـروس پیچیـده ای 300 
نفـر را مبتـال کـرد کـه از ایـن تعـداد، 117 نفـر مردنـد. پس 
از بررسـی ها مشـخص شـد ایـن ویـروس کـه آن را »نیپـا« 
نامیدنـد، از گوشـت خـوک بـه انسـان منتقـل می شـود. 
تحقیقات نشـان داد کلیۀ کسـانی که به این بیماری مبتال 
شـده اند، با خوک سـر و کار داشـته اند. کار به جایی رسـید 
که مراکز بهداشـتی مالزی در آن سـال اقدام به کشـتن یک 

میلیـون رأس خـوک کردنـد.7

ویـروس سـارس)Sars(: ایـن ویـروس، عامـل یـک 3 

التهـاب ریوی حاد و کشـنده اسـت که بـرای اولین 
بـار در چیـن ظهـور کرد و سـپس به سـایر کشـورها سـرایت 
نمـود. پژوهش ها نشـان داده اسـت این بیماری به واسـطۀ 
افعـی، خـوک، میمـون و خفـاش بـه انسـان منتقـل شـده 

است.
ناگفتـه نمانـد کـه چین بـا مصـرف 50% گوشـت خوک 
در جهـان، بزرگ ترین مصرف کنندۀ گوشـت خـوک در دنیا 

است.

بـه 4  مربـوط  ویـروس،  ایـن  ویـروس هـاری سـگ: 

حیوانـات درنده اسـت کـه خوک نیـز از جملۀ آنها 
اسـت و در اثـر گازگرفتـن به انسـان نیز منتقل می شـود. به 
گفتۀ متخصصان، دو گروه دیگر نیـز در معرض این ویروس 
هسـتند؛ اول، کسـانی کـه خوک پـرورش می دهنـد و دوم، 

کسـانی کـه گوشـت خـوک می خورند.8 

ویـروس، 5  ایـن  ویـروس چرکیـن )عفونـی( خـوک: 

اولین بار در سـال 1966، در ایتالیا کشـف شد. در 
ده سـال گذشته، تنها در انگلسـتان 322 هزار خوک به این 

پی نوشت ها:
)1( بقره)2(:173؛ 
مائده)5(:3؛ 
انعام)6(:145؛ 
نحل)16(:115.
)2( تفسیر 
نمونه:ج586/1.
)3( کتاب مقدس، سفر 
الویان، باب یازدهم، آیه 7.
)4( عهد جدید، رسالۀ 
دّوم پطرس رسول، باب2، 
آیه 22.
)5( بهداشت تغذیه در 
قرآن و حدیث،  ص121.
)6( اإلعجاز التشریعی فی 
تحریم الخنزیر، ص7.
)7( بیماری ویروسی نیپا، 
www. :برگرفته از سایت
.farsvet.ir/fa/article
)8( و )9( اإلعجاز 
التشریعی فی تحریم 
الخنزیر، ص 8و9.
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زندگـی تحـت حکومت »مائو تسـه تونگ« بـرای مردم 
چین بسـیار عجیب و ددمنشـانه بود. زمانی که مائو، 
رئیس جمهـور خلـق چیـن بـود، خط مشـی هایی را 
اعمـال کـرد کـه نتیجـۀ خوبـی نـداد و در نهایـت بین 
45 تـا 75 میلیون نفـر از چینی ها در نتیجۀ 

از  شـدند.  کشـته  او  تصمیمـات 
جملـه یکـی از دیوانه وارتریـن 
تصمیمـات و ایده هـای مائو 

تشـویق دانش آمـوزان 

بـه کتـک زدن معلمـان خـود بود.
حـزب کمونیسـت از مردم چین خواسـت عـادات 
بـد و گذشـتۀ جامعـه خـود را از بیـن ببرنـد و ایده های 
کهنـه و قدیمـی گذشـتگان را نابـود کننـد. در سـال 
1966، دانش آموزان 91 مدرسـه، معلمان 
تـا  و  کشـاندند  خیابان هـا  بـه  را  خـود 
زمانـی که بـه اشـتباه بودن روش خود در 
تدریس )یعنی تنبیه بدنـی دانش آموزان( 
اعتـراف نکردنـد، تـا حـد مـرگ آنهـا را  زدنـد. 
آب  بـا  را  خـود  معلمـان  دانش آمـوزان، 
جـوش می سـوزاندند تا بـه آنها بفهمانند 
عملکردشـان اشتباه بوده است! تا جایی 
کـه 18 معلم در نتیجۀ این اقـدام دانش آموزان، 
کشـته شـدند و بسـیاری از آنهـا نیز به دلیـل حقارتی 
که کشـیده بودند، خودکشـی کردند. اما نکته مهم تر 
اینکـه در ایـن حیـن، مائـو دسـتور داده بـود نیروهای 
امنیتی هیچ گونه دخالتی نکنند و تا دو سـال نیز سـر 

حـرف خـود ماند
منبع:

هفته نامۀ تجارت فردا، شمارۀ237.

تاریخ معلم
معلم تاریخ

مرتضی مرادی
محقق

احمقانه های مائو

زمان تقریبی مطالعه: 1دقیقه

تاریخ +
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گفت وگو

اقتصـاد در اندیشـۀ دینـی چـه جایگاهـی دارد و 

چگونه در قرآن و روایات تبیین می شود؟

از دیـدگاه انسان شناسـی مـا، خداونـد انسـان را آفرید و 
بـه او مأموریت هایـی را محـول کرد. انسـان، خلیفـۀ خدا بر 
روی زمیـن بـرای اجـرای ایـن مأموریت هـا اسـت. اگـر ایـن 
مأموریـت را اقامـۀ حـق بدانیـم، طبیعـت هـم در سـاحات 
مختلـف، معنای خـود را پیـدا می کند. اقتصاد نیـز یکی از 

ایـن سـاحت ها اسـت.
بـا ایـن مقدمـه، در عمـل واضح می شـود که دیـن، برای 
حـوزۀ اقتصـاد بشـر نیـز حرف هـا، اخالقیـات، غایـت و 
هـدف، مأموریت، تکلیـف و ضربـان دارد؛ وقتی صحبت از 

مدیریـت انسـان و سـوق دادن او بـه چیـزی که شایسـتۀ آن 
اسـت، می شـود، بخشـی از آن در حوزۀ اقتصـاد و ابزارهای 
اقتصـادی اسـت. از ایـن جهـت اسـت کـه هیـچ دینـی 
مخصوصـًا دین اسـالم، نسـبت به حوزۀ اقتصـاد، بی توجه 
نبـوده و نیسـت؛ چـه بـه شـکل هستی شناسـی و عقایـد 
اقتصـادی و چـه به شـکل اخالقیـات اقتصادی کـه باید در 
رفتـار انسـان رعایـت شـود. بـه همیـن دلیـل می بینیـد که 
دین، یک سـری اصـول و عقاید اقتصـادی را ارائه می دهد؛ 
مثاًل خداشناسـی اقتصادی به ما می دهـد و می گوید خدا 
رازق اسـت و بعـد، انتظـار دارد کـه بـا فهـم درسـت رزاقیـت 

الهـی، تفاوت هـای ژرفـی در سـبک زندگـی ایجاد شـود.

اقتصاد منهای تربیت
آفت فردای جامعه است

مهدی افخمی
خبرنگار

گفت وگو با دکتر عادل پیغامی، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصۀ اقتصاد و 
تربیت اقتصادی، پیرامون ضرورت توجه به تربیت اقتصادی

اقتصاد ایران برای رسیدن به سرمنزل آرامش، امنیت، ثبات و پایندگی، نیازمند مشارکت اقتصادی تعداد زیادتری از 
افراد است تا با تصحیح الگوی مصرف، سرمایه گذاری صحیح و...، بتوان به آیندۀ تضمین یافته تری در این عرصه 
دست یافت. برای تحقق این مشارکت، نگرانی عمده ای در مورد عدم تربیت اقتصادی جامعه وجود دارد؛ امر مهمی 
که اگر محقق نشود، در تالطم اقتصاد جهانی و زوال منابع تجدیدناپذیر، سرنوشت مبهمی در عرصه های اقتصادی 

و حتی اجتماعی-سیاسی، پیش روی کشور خواهد بود.
دربارۀ این موضوع با دکتر عادل پیغامی استاد برجستۀ دانشگاه و پژوهشگر عرصۀ اقتصاد و تربیت اقتصادی به 

گفت وگو نشسته ایم.
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به طور کلی مقصود از تربیت اقتصادی در سبک 

تبییـن  چگونـه  و  چیسـت؟  اسـالمی  زندگـی 

می شود؟

تربیـت اقتصادی چهـار ضلع دارد؛ سـه ضلـع آن کاماًل 
دینـی اسـت. وقتـی می خواهیـم دانش آمـوزی را تربیـت 
اقتصـادی کنیـم، یـک ضلـع آن، آمـوزش اصـول و عقایـد 
اقتصـادی اسـت. ضلـع دوم، آمـوزش اخالق اقتصـادی از 
نظر دانشی، بینشـی و تجلی رفتاری است. سومین ضلع، 
مباحـث فقه االقتصـاد و بایـد و نباید هـا اسـت. چهارمیـن 
ضلـع نیز بحـث سـواد اقتصادی اسـت. سـواد اقتصـادی، 
مباحـث عقالنـی و نظـری اقتصـاد را دربرمی گیـرد.  وقتی 
ایـن چهـار ضلع کنار هـم قرار می گیرند، یـک تربیت کامل 
اقتصادی را شکل می دهند. از طرفی بازار سرمایه را تبیین 

ایـن نـوع هدایـت در چـه مجال هایـی در ادبیـات 

دینی بروز می یابد؟ 

بـه عنـوان نمونـه، اگـر یک بـار دعای جوشـن کبیـر را با 
نگاه سـبک زندگی، مسائل مبتلی به روز و با نگاه اقتصادی 
مرور کنیم و اسـامی خدا را از منظر مسـائل مبتلی به روزمره 
ببینیـم، آن وقت می بینید که اسـامی خداوند چگونه برای 
مسـائل مـا معنـا دارد. اگـر خـدا مهیمـن اسـت، اگـر خـدا 
اطمینـان بخش اسـت، اگر خـدا امنیت بخش اسـت، اگر 
همـۀ اسـامی خـدا را بـا زندگـی روزمـره گـره بزنیم، بـرای ما 
معنـادار می شـوند. ایـن، اصـول و عقایدی اسـت کـه ابعاد 
مختلـف زندگـی ما بـا آن گره خـورده اسـت. مثـاًل اگر نگاه 
شـما بـه خداوند این اسـت کـه »ِعنـَدُه َخزاِئـُن ُکلِّ َشـئ«، 

طبیعتـًا زندگـی اقتصادی شـما عوض می شـود.
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فی ارشـاد الذهان« ببینید و توجه کنید که ایشـان در مورد 
بـاال و پایین رفتن قیمـت چه می گوید. مـن هم می خواهم 
بـه فرزنـدم سـواد اقتصـادی بیامـوزم و بگویـم کـه چگونـه 
قیمت ها افزایش پیدا می کند. این را شـیخ الطائفه در قرن 
پنجـم گفته اسـت. حاال من چـه بروم این مطلب را از شـیخ 

طوسـی بگیـرم و چـه از علم اقتصـاد مدرن کسـب کنم. 
مشـکلی که مـا داریم، آن اسـت کـه هیچ وقت به سـراغ 
تعلیـم آنچـه در مباحـث اسـالمی و قرآنـی بـه وضـوح و در 
دسـترس داشـتیم، نرفته ایم. به طور مثال، ما در قرآن کلمۀ 
»اسـراف« و »تبذیر« داریم. تفاوت این دو در چیست؟ فرزند 
مسـلمان مـا امـروزه چـه تصویـری از تبذیـر و اسـراف دارد؟ 
اتومبیـل خـود را چگونـه بشـوید تبذیـر نـام می گیـرد؟ این 
را بایـد در سـبک زندگـی به او یاد بدهیـم. اسـراف و تبذیر را 
همیشـه گفته ایـم و لغلغۀ زبـان بـوده، ولـی آن را به مفاهیم 

کاربـردی در زندگـی تبدیـل نکرده ایم.

چه تحلیلی می تـوان از وضعیت آمـوزش اقتصاد 

در نظام آموزشی کشور داشت؟

وضعیـت آمـوزش اقتصاد در سیسـتم آمـوزش و پرورش 
مـا اگر نگویـم منفی، تقریبًا صفر اسـت؛ ما تعلیـم و تربیت 
اقتصـادی در آمـوزش و پـرورش نداریـم. البـه الی برخـی از 
کتـب دوره هـای ابتدایـی و دبیرسـتان، مطالـب اقتصـادی 
آمـده اسـت کـه بخشـی از آنها حتی سـبک زندگی غلـط را 
یـاد می دهـد. در کتاب چهـارم ابتدایی، داسـتانی آمده که 
بچـه به اتفـاق پدرش بـه هایپر مارکـت مـی رود و آنجا خرید 
می  کنـد و این، نشـان مصرف زدگی اسـت؛ آنقدر می خرند 
کـه بچـه بـه پـدرش می گویـد »پولـش را داریـم؟« و پـدرش 

می کنیـم و از طرفـی می گوییـم ربـا حرام اسـت تا فـرد، این 
آگاهی هـا را در زندگـی خود به کار گیرد. معامله نباید ربوی 

شـود و ایـن را در زندگیـش بـکار گیرد.
باید این تربیت اقتصـادی در این چهار محور به فرزندان 

ما ارائه شـود تا زندگی سـالم و خوبی داشته باشد.

منبـع ایـن اصـول و عقایـد اقتصـادی و همچنین 

اخـالق اقتصـادی، دیـن اسـت یـا بـه یافته هـای 

تکامل یافتۀ علمی بشر مرتبط است؟

بـه طـور کلـی اقتصـاد مبـدأ بشـری و انسـانی دارد و بـر 
اسـاس اینکـه پایـۀ سـواد و عقالنیـت اقتصـادی، بشـری و 
دینـی اسـت و هـر آنچـه بـه تمـدن انسـانی برمی گـردد نیز 
مبدأ دینی دارد و به انبیا برمی گردد، وقتی بسـیاری از آنچه 
کـه امـروز حتی بـه عنوان علم اقتصاد شـناخته می شـود و 
ظاهـرًا هـم از غرب آمده را با منابع و متون اصلی و اسـالمی 
مقایسـه می کنیم، می بینیم که اتفاقًا نقاط قوت آن، جایی 
اسـت کـه بـه مباحث دینـی توجه کرده اسـت. مـا یک علم 
اقتصـاد داریم که ابن مسـکویه می گویـد، یک علم اقتصاد 
هم در حکمت عملی ابن سـینا داریم که به مباحث سـبک 
زندگـی و خانـواده بسـیار نزدیـک اسـت. ابـن سـینا »تدبیر 
منـزل« دارد و در ایـن تدبیر منـزل، اقتصاد خانـواده را بیان 

می کند.
بنـده وقتـی می خواهـم سـواد اقتصـادی ارائـه دهـم، 
چیزهایـی از علـم اقتصـاد را می گویـم کـه بـا قرآن و سـنت 
تطابق دارند و یا حداقل ناسازگاری ندارند و حتمًا باید توجه 
کنـم بـه آنچه که ابن سـینا دربـارۀ میراث تمدنـی من گفته 
اسـت. مثـاًل مطالـب شـیخ طوسـی را در کتـاب »االقتصاد 

ما تعلیم و تربیت 
اقتصادی در 
آموزش و پرورش 
نداریم. البه الی 
برخی از کتب 
دوره های ابتدایی 
و دبیرستان، 
مطالب اقتصادی 
آمده که بخشی از 
آنها حتی سبک 
زندگی غلط را یاد 
می دهد

“
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مقاوم سـازی اقتصـاد، فـارغ از سیاسـت های دولـت، بـه 
رفتـار مـا وابسـته اسـت و بـه اقتصـاد خانـواده برمی گـردد. 
بـرای مقـاوم کـردن یـک کشـور، بایـد تک تـک سـلول های 
آن را مقـاوم کنیم. سـلول های اقتصادی ما، خانواده اسـت 
و اگـر اقتصـاد خانـواده درسـت باشـد، اقتصـاد کالن هـم 
مقاوم می شـود. درسـت بودن اقتصـاد خانـواده به عواملی 
بسـتگی دارد؛ بخشـی از آن بـه همیـن سـواد اقتصـادی، 
بخشـی بـه رفتـار اقتصـادی و بخـش دیگـری از آن هـم بـه 
حـالل و حرام هـای اقتصـادی برمی گـردد. مـا در قـرآن بـه 
صراحـت داریـم اگـر شـما حق جـو و طیـب و اگـر شـجرۀ 
طیبـه نباشـید و باید و نباید هـای خداوند را گـوش ندهید و 
شـجرۀ خبیثه باشـید، از بین می رویـد و پوچ می شـوید. در 
ْرِض 

َ ْ
ـْوِق ال

َ
ْت ِمـن ف آیـۀ 26 سـورۀ ابراهیم می فرمایـد »اْجُتثَّ

َمـا َلَهـا ِمن َقَراٍر« یعنی اینکه بسـیار شـکننده اید. بسـیار در 

تالطم هسـتید. خیلی از باید و نباید هایی که ما در اسـالم 
در حـوزۀ اقتصـاد داریـم، بـه مقام سـازی اقتصاد بـرای یک 
کشـور و یـک خانـواده کمـک می کنـد. شـخصی خدمـت 
پیامبـر مـی رود و می گویـد »چیزی نـدارم که بخـورم« و 
ایشـان می فرماینـد »بـرو صدقه بـده«. دوباره تکـرا می کند 
و بـاز هـم پیامبـر می فرماینـد »بـرو صدقه بـده«. جای 
دیگـری داریـم کـه می فرماینـد »بـرو نمـاز شـب بخـوان«. 
ایـن سـواد اقتصادی اسـت. هـر جـا کـم آوردی،  هر چقدر 
می توانـی، صدقـه بـده، خداونـد بـه تـو می دهـد. اقتصـاد 
کالن هـم مشـکل دارد، امـا بیشـتر وقت هـا این مشـکالت 
ناشـی از اقتصاد خرد است. گاهی اقتصاد کالن مشکالت 
خـود را بـر اقتصـاد خـرد تحمیل می کنـد. همه چیـز از باال 

بـه پایین نیسـت. از پایین بـه باال هم قابل تصحیح اسـت

می گویـد »نگران نباش! اعتبار ما، کارت اعتبـاری ما!« این 
جملـه اصـاًل به لحـاظ فرهنگـی غلط اسـت. بـرای همین 
اسـت که می گویم تعلیم و تربیت اقتصادی ما صفر اسـت. 
مـا فقـط یک کتـاب اقتصـاد داریم کـه آن هـم در پایـۀ دهم 
بـرای دانش آمـوزان علـوم انسـانی تدریس می شـود. آن هم 
یـک کتـاب اسـت و وقـت بسـیار محـدودی دارد. اغلب هم 
توسـط کسـانی تدریـس می شـود کـه خودشـان تخصـص 
اقتصاد ندارند. در رشته های فنی و حرفه ای بحث کارورزی 
و کارآفرینـی هسـت امـا در حـوزۀ تعلیـم و تربیـت عمومی، 

متأسـفانه وضع خوبـی نداریم.
در ایـن سـال ها، کتاب هایـی منتشـر شـده کـه سـعی 
کرده انـد سـواد اقتصـادی و مالـی را مطرح کننـد، روش ها 
را بگوینـد و محتـوا تولید کنند. بخش از مطالبـی که وجود 
دارد، ترجمـه اسـت و ایـن نگرانـی را در مـا ایجـاد می کنـد 
کـه بـا فرهنـگ بومی مـا، با اقتضائـات ما و حتی بـا اقتصاد 
مـا ناسـازگار اسـت. ولـی در کل کتاب هـای خوبـی نوشـته 
شـده اسـت. اشـعار کودکسـتانی، داسـتان ها، رمان هـای 
اقتصـادی، انیمیشـن ها و محتوایی که معلم هـا می توانند 
در قالـب فـوق برنامـه البـه الی دروس اسـتفاده کننـد و بـه 

بچه هـا منتقـل کنند.

تربیت رفتار اقتصادی و آموزش آن در باب اقتصاد 

مقاومتی هم به نوعی بنیان محسـوب می شود و 

از ایـن حیـث هـم توجـه بـه آنهـا در محیط هـای آموزشـی و 

خانوادگی باید مورد توجه قرار گیرد؟

اقتصـاد مقاومتی بخش هایی دارد کـه به اقتصاد کالن، 
قانـون مجلـس و دولـت بـاز می گـردد. امـا بخـش عمـدۀ 

بخش عمدۀ 
مقاوم سازی 

اقتصاد، فارغ 
از سیاست های 

دولت، به رفتار ما 
وابسته است و به 

اقتصاد خانواده 
برمی گردد

“
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تعداد مرگ ومیر سـاالنۀ حیوانات دریایی )وال ها، دلفین ها، 

فوک هـا و سـایر حیوانات بـزرگ( در نتیجۀ آلودگی ناشـی از 

کیسه های پالستیک

مدت زمان الزم برای تجزیه هر کیسه پالستیکی

تعداد کیسه های پالستیکی تولید شده در جهان 

در یک سال

1000 میلیارد

1000 سال

100000 موجود دریایی

کیسه های پالستیکی را  دست کم نگیرید!
کیسه های پالستیکی که هم اکنون مصرف می کنیم،

میراثی است ناخوشایند برای 40 نسل آیندۀ فرزندانمان

داده نما
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   وضع مالیات برای اسـتفاده از کیسـه های پالسـتیکی؛ با این روش 

مصرف کیسـه های پالسـتیکی در ایرلند تـا 93/5% کاهش یافت.

   استفاده از کیسه های ماندگار پارچه ای

   بازیافت کیسه های پالستیکی

در آمریکا تنها کمتر از 5درصد کیسـه های پالسـتیکی مورد اسـتفاده 

در خـرده فروشـی ها، بازیافـت مـی شـوند. بـا توجـه بـه نـرخ انـدک 

بازیافـت در ایـران، ایـن رقـم بسـیار ناچیز اسـت

   اطالعات این داده نما از منابع زیر برداشت شده است:

Environmental Proect Agency )EPA)

Department for Environmental Food and Rural Affaris )DEFRA)

Waste and Resources Actiom Programme )WRAP)

Algalita Marine Research Foundition

راهکارها

بازیافت
کیسه های پالستیکی
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نـام و نـام خانوادگی: محمدحسـین بشـرویه ای، معـروف به 

فروزانفر. بدیع الزمـان 
پـدر: آقـا شـیخ علی بشـرویه ای، از بـزرگان منطقٔه بشـرویه، 

پسـر آخوند مال محمدحسـن قاضی که هر دو شاعر، فقیه 
و طبیـب بودنـد و نسلشـان بـه مال احمـد تونـی، از علمای 

معاصـر شـاه عباس صفـوی می رسـد.1
تاریخ تولد: 1276 شمسی

محل تولد: خراسان جنوبی،  بشرویه

تاریخ وفات: 1349 شمسی – 74 سالگی

محل دفن: تهران- باغ طوطی حرم حضرت عبدالعظیم

تحصیالت دانشگاهی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

تحصیالت حوزوی: 

اصـول فقه: نزد حاج شـیخ مرتضی آشـتیانی و حاج شـیخ 
خالصی مهدی 

دورۀ معلقات سبع: نزد ادیب نیشابوری
شرح اشارات، شفا و کلیات قانون: نزد میرزاطاهر تنکابنی

فقه، اصول و قواعد عالمه: نزد آقاحسین نجم آبادی
اساتید: ادیب نیشابوری و  ادیب پیشاوری

بدیـع الزمـان، شـاگرد دهخـدا نیز بـود و عالمـه دهخدا 
در سـال 1314، مـدرک دکتـرای وی را امضا و او را به سـمت 

اسـتادی دانشـگاه تهران منصـوب کرد.

اقدامات
مدرس دانشگاه و استاد برجستۀ زبان و ادبیات فارسی

ریاسـت دانشـکدۀ معقول و منقول )دانشـکدۀ الهیات( 
دانشـگاه تهران

تدریس
در سـال 1305، بـه توصیۀ  شـمس العلمای گرکانی و به 
جای وی، تدریس فقه، اصول، عربی و ادبیات را در مدرسـۀ 
دارالفنـون بـر عهـده گرفـت2 و در 1306، معلـم منطـق در 
مدرسـۀ  حقـوق و یک سـال بعـد، معلم زبـان عربی و منطق 
شـد. از سـال 1308، اسـتاد زبـان و ادبیـات فارسـی در 
دانش سـرای عالی شـد.3 با تأسـیس دارالمعلمین عالی در 
سـال بعد، تدریس ادبیات فارسـی و عربی را به وی سـپردند 
و همکار اسـتادان بزرگ آن عصر چون ملک الشـعرای بهار، 
رشـید یاسـمی، نصرالله فلسـفی، عباس اقبال آشـتیانی، 
بهمنیار، سـعید نفیسی، همایی، شـفق و سیاسی گردید. 
در سـال 1310، بـه اسـتادی تفسـیر قـرآن و ادبیـات عـرب 
در مدرسـۀ  سپهسـاالر نیـز برگزیـده شـد و پـس از تأسـیس 
دانشـکدۀ  معقـول و منقـول در سـال 1313، بـه معاونت آن 

منصوب شـد.

بدیِع همیشگی
معصومه محمودزاده وزیری

پژوهش گر

نگاهی به زندگینامۀ استاد بدیع الزمان فروزانفر

سلوک باران

فروزانفر، بی تردید 
نافذترین استاد 
ادبیات فارسی 
در تاریخ دانشگاه 
ایران بوده است 
و شاگردانش از او 
بیش از هر استاد 
دیگر خاطره به یاد 
دارند

“
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دلیـل داشـتن همین ویژگی هـا بود کـه هیچ گاه شـاگردان 
در کالس او غیبـت نمی کردنـد. در طـول قریـب پنـج بـه 
تـرک نگفتـم. یـک  را  او، هرگـز درسـش  سـال شـاگردی 
مطلـب مکـرر یـا مبتـذل از او نشـنیدم؛ حتی شـوخی ها و 
احوال پرسـی های او چیـزی بـه دانشـجو می آموخـت.«4 

حضـور ذهـن عجیبـی داشـت.
همان روز اول تمام دانشـجویانش را به خاطر می سـپرد، 
بعـد در باب صفات، خصوصیات، عالیـق و روابط، خانواده، 
کار و مطالعات آنان می پرسـید و به خاطر می سـپرد؛ حتی 
جـای نشسـتن افـراد را بـه خاطـر داشـت. تکیه کالمـش 
هنـگام تدریس، »توجه می کنیـد!« بود. غالبًا دانشـجویان 
را فرزنـد خطـاب می کـرد و هنـگام خوانـدن شـعر و تلفـظ 

نحوۀ تدریس
در هنـگام تدریـس، بـه درس و کالس مسـلط بـود. در 
مباحثـی کـه وقـوف نداشـت، وارد نمی شـد. شـاگردان بـه 
دلیـل بیـان شـیوا و عمیـق و مسـتند اسـتاد از کالس لذت 
می بردنـد و گذشـت زمـان را نمی فهمیدنـد. روش او، ارائـۀ 
دیـد وسـیع بـود. معانـی کلـی را آرام آرام و جـزء جـزء در 
قالـب الفـاظ می ریخت. هیـچ سـخنی را بـدون مأخذ نقل 
نمی کـرد. درس او جنبـۀ  تفریـح داشـت و منفعـت و لـذت، 

توأمـًا حـس می شـد.

خصوصیات تدریس
»در کالس، اهـل ظرافـت و مـزاح بـود کـه گاه بـه طنـز 
نیش دار بدل می شد. بسـیار سریع االنتقال و حاضر جواب 
بـود. در البـه الی درس، نـکات ظریفـی نقـل می کـرد. بـه 
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شاگردان
پرویـز ناتـل خانلـری، ذبیح اللـه صفـا، مهـدی حمیدی 
شـیرازی، عبدالحسـین زرین کوب، غالمحسـین یوسفی، 
سـیدمحمد  سـرامی،  قدمعلـی  ریاحـی،  محمدامیـن 
دبیرسیاقی، محمدرضا شفیعی کدکنی، سیمین دانشور، 
ضیاءالدین سـجادی، جالل متینی، سید صادق گوهرین، 
منوچهر ستوده، منوچهر مرتضوی، مرتضی موالنا، محمود 

مقتدایی

از زبان دیگران
 عبدالحسین زرین کوب دربارۀ فروزانفر گفته است:

»معلـم و اسـتادی دلسـوز و صمیمـی بـود. درس او تنها 
تعلیـم نبـود؛ هم تهذیـب بـود و هـم در عین حـال، تفریح! 
بـا ایـن همه، توفیـق او در کار معلمی در بین اسـتادان ادب 
عصر، به کلی بی سـابقه بود... شـعر را به سبک قدما محکم 
و متین می گفت، مخصوصًا به شیؤه ناصرخسرو و خاقانی 
عالقـه داشـت و از این حیث، یـادآور ادیب پیشـاوری بود... 
احـوال و اسـبابی کـه در حیات ادبـی وی مؤثر افتـاد، از وی 
بیشـتر یـک محقـق و یک عالـم سـاخت... قلمـرو تحقیق 
او، ادبیـات و تصـوف بـود، خاصـه در دوران اسـالمِی قبل از 

صفویه...
فروزانفـر نـه فقط در زمینٔه مثنوی و موالنـا، بلکه در تمام 
قلمرو فرهنگ اسـالمی ایران، محققی بی بدیـل بود. هنوز 
باوجـود مـرور یک ربـع قرن از غیبـت او، هرچه امـروز نزد ما 
در زمینـٔه عرفـان و ادب جـدی و درخور ارج اسـت، میراث او 
اسـت و آنچـه از حـوزٔه تأثیـر تعلیم بی واسـطه یا باواسـطٔه او 
خـارج اسـت، غالبـًا از عمـق و لطـف و تأمل، خالـی به نظر 

می رسـد«.6

کلمات، به خراسـانی متمایل بود. حسـن خلق و سلوکش 
با دانشـجویان، زبان زد بـود. در کالس، مؤدب، متین، موقر 

و مهربـان بود.
الفـاظ سـبک بـه کار نمی بـرد. حـرف زدن معمولی 
او هـم فصیـح و بی غلـط بـود. چنـان رسـا سـخن 
می گفـت که گویـی قباًل مطالب را نوشـته و حفظ 
کرده اسـت. هنگام پاسخ به سؤاالت، با حوصله 
آوردن  و  دلیـل  اقامـۀ  موشـکافی،  بـا  و  بـود 
حافظـه اش  گنجینـه   از  فـراوان  مثال هـای 
پاسـخ مـی داد. هنـگام تدریس، پشـت میز و 
بر سـکو نمی رفت. صندلی خود را در همان ردیف 
جلو قـرار می داد،  ابتدای جلسـۀ قبـل را به طور 
مختصر بیـان می کـرد و در پایان نیـز موضوع 
بحث جلسـۀ  بعـد را می گفت تا دانشـجویان 
مطالعه کنند. بر تمامی دروس تسـلط کافی 
داشـت؛ خصوصًا مثنـوی و مضامیـن آن، که توأم 

بـا عشـق و اعجـاب آور بود.
داشـت.  نکته گـو  و  شـوخ  طبعـی 
شـوخی های او به جـا، ظریـف و نکته آمـوز 
بـه  شـوخ طبعی های  و  لطایـف  شـاید  بـود. 
یادماندنی در ذهن شاگردانش بالغ بر مجموعه ای 
قطور شـود. دکتر اسـالمی ندوشن می نویسد: 
»فروزانفـر، بـی تردید نافذترین اسـتاد ادبیات 
فارسـی در تاریـخ دانشـگاه ایران بوده اسـت 
و شـاگردانش از او بیـش از هـر اسـتاد دیگـر 
خاطـره بـه یـاد دارند. این بـه علت جـودت ذهن، فصاحت 
بیـان، حافظۀ قـوی و نکته سـنجی های رندانۀ او اسـت.«5
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عالمـه  مرحـوم  ماننـد  دانش پژوه:»بزرگانـی  منوچهـر 

قزوینـی یـا مرحـوم فروزانفر کـه پیشـروان تحقیـق در ایران 
بودنـد، امـکان نداشـت جملـه ای بـی منبـع و مأخـذ از 
گذشـتگان یا دربارٔه گذشـتگان بگویند. من شـاگرد استاد 
فروزانفـر بودم؛ وقتی بـه کالس درس می آمد، پوشـه ای زیر 
بغل داشـت که پر از مدارک و مسـتندات و مآخذ درس های 
ادبیـات بـود. هر مطلبی کـه بیان می کـرد، مسـتنداتش را 
از پوشـه بیـرون می آورد و نشـان دانشـجویان مـی داد و به ما 
توصیه می کرد هیچ مطلبی را بدون سند و مدرک نپذیرید. 
محققانـی ماننـد فروزانفـر، در فرهنگ و ادبیـات ما گوهری 

کمیابند«7

پی نوشت ها:

تهران:  ایران«،  معاصر  »پژوهشگران  هوشنگ:  اتحاد،   )1(

فرهنگ معاصر، ج 5، 1381، ص 314.

)2( افشار، ایرج: »درگذشت فروزانفر«، راهنمای کتاب سال 13 

)1349(، ش3 و 4، ص170- 167.

)3( همو: »یادداشت مصباح االرواح«، دانشگاه تهران، ص201.

بدیع الزمان  استاد  رثای  »در  حسام الدین:  دولت آبادی،   )4(

فروزانفر«، ماه نامۀ یغما،  ش 32 )1349(، ص189.

کتاب  نقد  و  »معرفی  علی:  محمد  ندوشن،  اسالمی   )5(

هستی«، سال 1 )1372(، ص 18.

)6( زرین کوب، عبدالحسین: »یاد استاد« ماه نامۀ کلک، ش 

73 )1375(، ص 216.

)7( محمدی، سایر: »عطار شاعر سفرهای روحانی؛ گفت وگو با 

منوچهر دانش پژوه دربارٔه عطار«، روزنامۀ ایران، شمارٔه 5498، 

8 آبان 1392، صفحٔه 8.

 سـرعت آهـو 90 کیلومتـر در سـاعت 
اسـت، در حالی که شـیر، با سـرعت 57 
کیلومتـر در سـاعت مـی دود. پـس چطـور آهو طعمۀ 

شیر می شود؟!
تـرس آهـو از شـکار شـدن، باعـث می شـود کـه او 
بـرای سـنجش فاصلـه اش بـا شـیر، مـدام بـه پشـت 
سـر نـگاه کنـد و به همین دلیل، سـرعتش بسـیار کم 

می شـود، تـا جایـی کـه شـیر می توانـد بـه او برسـد!
قصـۀ خیلـی از مـا آدم ها هـم همین اسـت؛ اگر در 
طـول زندگی همیشـه به پشـت سـر نـگاه کنیـم، هم 
از زندگیمـان عقـب می مانیـم و هـم آینـده را از دسـت 

می دهیـم

حرکتستان
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انسان آسمان

کوثر
 -در سال دوم هجرت، ابراهیم -آخرین پسر رسول خدا
درگذشت. بدین لحاظ، برحسب منطق جاهلی، پیامبر بدون 
نسل باقی ماند. مالمتگراِن منافق، بنای شماتت گزاردند. از این 
بابت خوشحالی ها می کردند و با مرگ محمد، مرگ رسالت او را 
نیز انتظار می کشیدند؛ زیرا در نظر آنان، رسالت وسیله و سلطنتی 
موروثی و فرزند پسر، ادامۀ شخصیت پدر و متضمن بقا و یادآور یاد 
او بود. محمد پسران خود را از دست داده و سن او نیز از پنجاه 
فراتر رفته بود؛ اما وحی الهی اشتباه و پوچی منطق مشرکان را 
نشان داد و اعالن کرد: ما کوثر را به تو بخشیدیم. پس پروردگارت را 

نماز گزار و قربانی کن که بی گمان دشمن تو ابتر است.

اُّم اَبیها
فاطمۀ جوان می خواهد در جهاد پدرش شرکت جوید. از 
این رو مخلصانه درصدد برمی آید تا کمبود عاطفی پدر را -که 
از دست دادن پدر و مادرش در دوران کودکی، موجب آن شده 
بود- ُپر کند. پیامبر برای به انجام رساندن رسالت سنگین 
خویش و نیز در رویارویی با محیط پرشقاوت خود، به مهربانی ها 
و مالطفت های مادرانه بسیار نیاز داشت. آن حضرت این  همه 
را در وجود فاطمه پیدا می کرد. تاریخ این مواضع را وقتی 
تأکید می کند که می بینیم مکررًا از قول پیامبر نقل می شود 
که »فاطمه مادر من است«. نیز می بینیم پیامبر با او چنان 
رفتاری دارد که گویا با مادرش رفتار می کند. دستان او را بوسه 

می دهد و وقتی از سفری به مدینه باز می گردد، نخست به دیدار 
او می شتابد و هنگام عزیمت به جنگ ها و مسافرت ها، با او وداع 
می گوید و گویی از این چشمۀ بی زوال، عاطفه ای بیکران برای 

سفر خود برمی دارد.

فاطمه و دانش اندوزی
فاطمه  به دانش و علوم فراوانی که در خانۀ معرفت از هر سو 
او را فرا گرفته بود، بسنده نکرد؛ هرگز! زیرا فاطمه  می خواست 
در راه کسب دانش، از خود تالش نشان دهد و در این راه، از هیچ 
کوششی کوتاهی نورزد. از همین رو، می بینیم او در دیدارهایش 
با رسول خدا و علی -باب مدینة العلم- می کوشد تا علوم 
و معارف را به هر وسیله و از طرق گوناگون، در کمند خود درآورد. 
از بهترین راه ها، آن بود که حسنین را از دوران کودکی  یکی 
همواره به محضر رسول خدا می فرستاد و پس از بازگشت آن دو، 
از آنچه در محضر رسول خدا رخ داده بود، سؤال و جواب و یا 
از وحی پرسش می کرد. همین تالش بود که او را در شمار راویان 

بزرگ حدیث و حامالن سنت مطهر رسول الله جای داد. 

وتر   زهرا »فاطمة  کتاب  بر  صدر  موسی  امام  مقدمۀ  منبع: 

از »نای و نی )در  به نقل  فی عقد« نوشتۀ استاد سلیمان کتانی؛ 

قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر-1(«، ترجمۀ شادروان علی حجتی 

کرمانی، مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، 

1383، صص251-278، با تلخیص.

فاطمه بودن
نگاهی به زندگی و اندیشۀ حضرت زهرا از منظر امام موسی صدر

زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه



وح...       پیچیده و حساس چــون ر

       پروندۀ ویژۀ
خون بازی

از ضرورت زیادی یافته است. پروندۀ ویژۀ این شماره، حاوی یادداشت هایی امروز و زنان و مادران آینده، در آتیۀ جامعه نقش پر اهمیتی دارد، پرداختن به آن، نیست، اما از آن جهت که در میان جامعۀ دختران، رواج بیشتری یافته و نقش دختران اگرچه شیوع این پدیده، اما و اگرهای فراوانی دارد و آمار روشنی از آن در اختیار علت قابلیت تسری آن در میان جامعۀ همساالن نوجوان، موضوعی با اهمیت است. در جدی گرفتن آن برای اهالی مدرسه و خانواده ایجاد نمی کند. این پدیده به خون بازی، خودزنی و یا هر واژۀ دیگری که برای این رفتار به کار می رود، تفاوتی اشاره دور  به  پدیدۀ خون بازی،  با  مقابله  و چگونگی  خوش بینی ها و سیاه نمایی های مرسوم می باشد.پیرامون شناخت 
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- چند بار این کار رو کردی؟ 
- دوبار با تیغ، یک بار با چاقو!

- اآلن هم اگه عصبانی بشی این کار رو انجام می دی؟ 
- خیلـی وقتـه بی خیال همه چیـز شـدم... اون موقع تحت 
تأثیر احساسـم قرار می گرفتم و این کار واقعًا آرومم می کرد. 
امـا اآلن جایگزین پیدا کردم؛ مثاًل قـرص خواب می خورم و 

می خوابم تا آروم بشـم.
- این کار رو می کردی تا خودت رو بکشی؟ 

- نـه! قصـد خودکشـی نداشـتم. فقـط آرامـش! وقتـی از 
آروم می شـدم.1 دسـتم خـون میومـد، 

ایـن نوجوان، بر بسـتر کدام شـرایط به خودزنی رسـیده 
اسـت؟ کـدام جـزء از اجزاء تربیتی او دچار نقصان شـده اند 
کـه او بغضـش را بـر بـدن خـود خالـی می کنـد؟ موضـوع 
پیچیده ای نیسـت. خانـواده، جامعه، مدرسـه، معلـم و...، 

همـه و همه مقصـر چنین وضعی هسـتند.
در ایـن یادداشـت، بـه صـورت اجمالـی بـه بسـترهای 
مختلفی که یک نوجوان در آن به سـمت خودزنی کشینده 
می شـود، اشـاره خواهیم کرد تا با شـناخت آنها، به تحلیل 
جامعی دسـت یابیم کـه در آن، امـکان حل این معضل هم 

قابل بحث شـود.

الف. خانواده
عمـوم نوجوانانـی که دسـت به خودزنی می زنند، بسـتر 
خانوادگـی معیـوب و بحران زایـی دارند. آنهـا در یک تعریف 

کوتـاه، دارای چنین خانواده هایی هسـتند:
1. والدیـن معتـاد: در چنیـن بسـتری، خودزنی معمواًل 
زمانـی رخ می دهـد کـه نوجـوان، حالتـی از انزجـار و تنفـر 
نسـبت بـه والدیـن خـود دارد یـا وجـود آنهـا را کسـر شـأن 

می دانـد و بـا خون بـازی، قصـد خودکشـی دارد.
2. والدیـن مسـتبد یعنـی خانواده هایی بـا دیالوگ های 
نشـانه ای همچـون »اینجـا بـرو«، »آنجا نـرو«، »تو بایـد این 
کار را انجـام دهـی«، »تـو نبایـد ایـن کار را انجـام دهـی«، 
»بـا پسـرخاله ات حـرف نـزن«، »جلـوی پسـرعمه ات نیا«، 
»جلـوی مردهای فامیل سـر سـفره ننشـین«، »موسـیقی 
گـوش نـده«، »این چـه وضع نماز خوانـدن اسـت؟«، »این 
چه موسـیقی اسـت کـه گـوش می دهی، جای موسـیقی، 
فـالن چیـز گـوش بـده« و... . در چنیـن خانواده هایـی 
نوجـوان دارای خشـمی پنهـان اسـت کـه وی را بـه سـمت 

خشـونت متمایـل می سـازد.
3. والدین سـهل انگار با دیالوگ های نشـانه ای همچون 
»مـا وقـت مسـافرت نداریـم، بـا دوسـتانت بـرو و آخـر هفته 

زمین های سفت

ساره خدامان
کارشناس ارشد روان شناسی

نگاهی به بسترهای ایجاد پدیدۀ خودزنی در میان نوجوانان

پروندۀ ویژه
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ایـن افـراد ممکن اسـت در ابتدا وسـایلی که بـا آن خودزنی 
می کننـد را مخفـی نـگاه دارنـد. همچنیـن آثـار ناشـی از 
صدمـات را نیز از چشـم دیگران دور نگه می دارنـد. در هر دو 
صورت، فرد تحت تأثیر دوسـتان خود به این ورطه کشـیده 

می شـود.

ج. مدرسه
خشونت جاری و ساری در اتمسفر مدرسه هم می تواند 
منجـر بـه خودزنـی در فـرد باشـد. یـک ناظـم خط کـش 
به دسـت کـه روسـری دانش آمـوز را بـدون اجـازۀ او جابه جـا 
می کنـد، خطـاب خشـونت آمیز و عتاب آلـود یـک معلـم به 
دانش آمـوز در حضـور دیگـران و یـا انتقـال غیرکارشناسـانۀ 
اشـتباهات نوجـوان در مدرسـه بـه خانـوادۀ او کـه منجـر به 
خشـونت پـدر و مادر می شـود، همـه می توانند دالیـل ورود 

فرد بـه ورطـۀ خودزنی باشـند. 

د. جامعه
جامعـه هم به خصـوص در مورد تخلیۀ انرژی، اسـترس 
و هیجـان جامعـه دختران، بایـد به یک راه حل دسـت یابد. 
میـزان باالتـر خودزنـی در میـان دختـران، نشـانه ای از یک 
روند ناصحیح اجتماعی در مورد آنان اسـت؛ اگر خشـکی و 
عدم انعطـاف اجتماعی برای زنان علت صـرف خودزنی ها 

نباشـد، یقینًا عاملی مزید بر علل دیگر اسـت
پی نوشت:

خراسان،  روزنامۀ  هیچ«،  برای  بازی  »خون  گزارش   )1(

1395/12/05، شمارۀ 19482، ص 5.

خـودش  پـای  روی  بایـد  امـروز  »دختـر  بـاش«،  خـوش 
بایسـتد«، »به عقـل خودت رجـوع کـن«، »مگه نمی بینی 
صبـح تا شـب بـا بابـات برای تـو جـون می کنیـم؟«، »ببین 
دوسـتات مثـل تو اینقـدر مامـان مامـان می کنـن؟« و... در 
چنیـن خانواده هایی، نوجوان نه از سـمت خانـواده الگوی 
مناسـبی دارد و نـه مشـاورۀ خوبـی دریافـت می کنـد. بـه 
همیـن علـت، ایـن نیازهـا را در گروه های همسـن و جامعۀ 

مجـازی دنبـال می کنـد.
4. والدیـن خـوش بیـن، بـا اعتمـاد و بی چون وچـرا: در 
چنیـن خانواده هایـی نیـز فرزنـد به صـورت مرتـب از حیث 
رفتـاری و تغییـرات رفتاری رصد نمی شـود و به اشـتباه و در 
سـایۀ بی توجهـی و اعتماد بیـش از حد، به مسـیر خودزنی 

بـر حسـب تفریـح و تفنـن و... می افتد.

ب. دوستان و همساالن
در بخش قبل گفته شـد که بسـیاری از خانواده ها گروه 
مرجع الگویی شـخصیت و رفتار نوجوان نیستند. در موارد 
زیـادی اولیـن آسـیبی کـه فرد بـه خـود می رسـاند، ممکن 
اسـت در اثـر تقلیـد از دوسـتانی باشـد که دسـت به چنین 
کاری می زننـد و یـا حتی اتفاقی باشـد و زمانی که شـخص 
دوبـاره تحـت تأثیر احساسـات شـدید قـرار می گیـرد، برای 
رهایـی از آنهـا خودزنـی می کنـد. در ایـن مرحلـه، شـخص 
احسـاس می کنـد که برای رهایـی از عواطف خـود، مجبور 
اسـت بـه خـود آسـیب برسـاند. ممکـن اسـت حتـی بـرای 
نوجـوان مشـکل الگـو نبـودن خانـواده هم مطرح نباشـد و 
تقلید از همساالن بدون هیچ دلیلی مبنای خودزنی باشد. 

عموم نوجوانانی 
که دست به 

خودزنی می زنند، 
بستر خانوادگی 

معیوب و 
بحران زایی دارند

“
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گفت وگو

آنها بدن خود را 
عامل بدبختی 

می دانند

نازنین حسینی
خبرنگار

گفت وگو با صدیقه سالک، کارشناس 
علوم تربیتی و روان شناسی و 
مشاور مدرسه، پیرامون مسئلۀ 
خودزنی و راهکارهای کنترل آن

آیا خودزنی یا خون بازی، پدیده ای گسترده شده است؟ 
چرا در جامعۀ دختران رواج بیشتری دارد؟ مدارس در 
برابر این مسئله چه  تدابیری اندیشیده اند؟ سؤاالتی 
از از این دست، به علت بروز اولیۀ موضوع خودزنی در 
مدارس ایجاد شده و مورد توجه کارشناسان و حتی 
مردم قرار گرفته است. با »صدیقه سالک«، کارشناس 
در  مدرسه ای  مشاور  و  روان شناسی  و  تربیتی  علوم 
شهر اصفهان که تعدادی از دانش آموزان آن دست به 
خودزنی )خون بازی( زده اند، دربارۀ علل این پدیده و 
راه هایی که آموزش و پرورش با به کارگیری آنها می تواند 
صحبت  باشد،  مؤثر  آسیب  از  شکل  این  کاهش  در 

کرده ایم.

 جـرح خویشـتن، خودزنـی یـا 
خودآسـیبی )Self-harm(، به 
معنی این اسـت کـه فرد آگاهانـه و متعمدانه 
بـه بـدن خود آسـیب برسـاند؛ طـوری کـه به 
خودکشـی منجـر نشـود، امـا آثـار آن باقـی 

بماند. 
ایـن مهم اسـت کـه متوجـه باشـیم جرح 
خویشـتن، ممکن اسـت در حضور یک ناظر 
بیرونـی یـا در غیـاب وی انجـام گیـرد. بـه هر 
حـال، بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه ایـن 
عمـل، کارکـرد و کنشـی بـرای شـخص دارد؛ 
یعنـی فـرد از انجـام آن، منظـوری هشـیار، 

ناهشـیار یـا نیمه هشـیار دارد.
رایج تریـن نـوع خودزنـی، زخمـی کـردن 
پوسـت بـا وسـیله ای تیـز اسـت. انـواع دیگـر 
آن، خـراش انداختـن، سـوزاندن، شکسـتن 
یـا  حلـق  در  چیـزی  فـرودادن  اسـتخوان، 
تراشـیدن کامـل مـوی سـر اسـت. معمـواًل 
خـوردن سـم یـا مـوادی کـه بـه معده آسـیب 
حسـاب  بـه  خودزنـی  جـزء  را  می رسـاند 

نمی آورنـد

خودزنی چیست؟
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خون بازی برای برخی از این نوجوانان جنبۀ نمایشی دارد؛ 
اینهـا معمواًل آسـیب های سـطحی بـه خـود وارد می کنند، 
خطـوط باریـک و ریز را معمواًل می شـود روی بدنشـان دید و 

از نمایـش آن هم ابایـی ندارند.
عاطفـی  درگیری هـای  دلیـل  بـه  گـروه  ایـن  معمـواًل 
بـا دوسـتان غیـر هم جنـس یـا مـواردی مثـل همدلـی بـا 
همکالسـی اقـدام بـه آسـیب های این گونـه می کننـد؛ اما 
برخـی دیگـر، بـه صـورت عمیـق به خـود آسـیب می زنند؛ 
ایـن گـروه می کوشـند ایـن زخم هـا را پنهـان کننـد. گاهی 
ایـن زخم هـا آن قـدر عمیـق اسـت کـه حتـی نـگاه کـردن 
بـه آنهـا هـم سـخت اسـت. ایـن گـروه، نیـاز شـدیدی بـه 
مشـاوره های روان شناسـی و روان پزشکی دارند و گاهی یک 

تیـم بایـد روی آنهـا کار کنـد.

خون بـازی در چـه گـروه و مقطعـی در مـدارس رایج 

است؟ به چه شکلی به خودشان آسیب می زنند؟

خودزنـی در بچه هـای کالس نهـم و دهم بیشـتر شـایع 
اسـت؛ اما این رفتار به اشـکال مختلفی شـیوع دارد که باید 
بـه صـورت جداگانه  تحلیل و بررسـی شـود. معمـواًل با تیغ 
زدن روی پوسـت، ضربۀ سـوزن ته گرد، خراش با در نوشـابه 
و رانی یا شیشـه، جراحت هایی به خودشـان وارد می کنند.

یعنـی انـواع ایـن حرکـت از حیـث انگیـزۀ افـراد 

متفاوت است؟

من سـال ها است که سمت مشـاوره در مدرسه داشته ام 
و بـر همیـن اسـاس، در تجربه هایـی کـه بـا ایـن بچه هـا 
داشته ام، اینها را به چند دسته تقسیم می کنم؛ خودزنی یا 



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | اسفند96 و فروردین361397

کـرده بودنـد. چنـد سـال پیـش دانش آمـوزی داشـتم کـه 
کاماًل رفتار ضداجتماعی و اختالل شخصیت مرزی داشت 
که در واقع، همان ناپایداری حالت عاطفی و رفتاری است. 
بـا اطرافیانـش درگیـر می شـد و بـا دبیـر بـد حـرف مـی زد؛ 
اصـاًل درس نمی خوانـد به طوری که مدرسـه قصد داشـت 
عذرش را بخواهد. من به عنوان مشـاور خواستم این دختر 
بـرای مدتـی بـه جـای رفتـن سـر کالس، فقـط بـه عنـوان 
دستیار من در اتاق مشـاوره حاضر شود؛ بنابراین، روزهایی 
کـه نوبـت مشـاوره ام در مدرسـه بـود، بـه مدرسـه می آمـد و 
در اتاقـم بـود. حتـی در هنگام مشـاوره بـه دانش آمـوزان، از 
بچه هـا می خواسـتم کـه ایـن دختر حاضـر باشـد و معمواًل 

بچه هـا هـم چون با مـن صمیمـی بودنـد، می پذیرفتند.
یـک بار کـه می خواسـت من را محـک بزند، جلـوی من 
تیـغ را برداشـت و انگشـت هایش را بریـد. طوری ایـن کار را 
کـرد کـه خـون فـواره مـی زد؛ با ایـن حال، واکنشـی نشـان 
نـدادم و دسـتش را پانسـمان کـردم و اصـاًل از او نپرسـیدم 
چـرا ایـن کار را کرده اسـت. بعـد از مدتی به من گفت وقتی 
پنـج سـالش بـوده، پـدِر شـوهر خواهـرش بـه اسـم اینکـه 
می خواهـد برایش چیزی بخـرد، او را از خانـه بیرون می برد 
و آزار می دهـد. او گفـت: »مـن وقتی به خانه بر می گشـتم، 
گریـه می کـردم و وقتـی هـم گریـه می کـردم، مـادرم مـن را 
مـی زد و می گفـت تـو غرغرویی!« وقتـی این دختر ماجـرا را 
تعریـف کرد، گفـت: »راحت شـدم، باألخره به یکی گفتم«.
خیلی سـفیدرو و زیبا بود و به این شـکل می خواسـت از 
این زیبایی اش انتقام بگیرد، چون آن را عامل بدبختی خود 
می دانسـت. بدنش را که نشان داد، زخم های عمیقی روی 
ران و بازوهایـش زده بـود کـه دل آدم را می فشـرد. او را نـزد 
روان پزشـک فرسـتادیم و دارو مصرف کرد و حتی یـک دوره 

چه انگیـزه ای وجـود دارد که فرد را تا سـرحد زجر 

کشـیدن و تحمل کردن و شـاید لذت بردن از این 

درد به پیش می برد؟

عوامـل را نمی تـوان به صورت دقیـق و قطعی گفت؛ اما 
در اغلـب مـوارد، ریشـۀ اصلـی ایـن خودزنی عمیـق در این 
دسـته از نوجوانان، آسـیب های جسـمی اسـت که از دوران 
کودکـی دیده انـد، یـا سوءاسـتفاده هایی کـه از آنها شـده و 
قصد دارند با این رفتار از بدنشـان انتقام بگیرند. اغلب این 
بچه ها یا به شـکل شدیدی با فقر اقتصادی درگیر هستند، 
یـا در معـرض دعـوا و آزار قرار دارند یـا در خانوادۀ آنها اعتیاد 
وجـود دارد. ایـن دسـته از بچه هـا خود را مسـبب خیلـی از 

مسـائل می دانند.
آنهـا بـدن خـود را عامـل بدبختـی خودشـان و زخمـی 
کـردن ایـن بـدن را تسـکین بخش می داننـد. ایـن زخم هـا 
فریاد می زند که به جسـم من قباًل تعرض شـده اسـت؛ این 
تعرض می تواند تجاوز یا سوءاسـتفاده یا حتی کتـک زدن و 

تحقیـر از طرف خانواده باشـد.

ظاهـرًا  -کـه  پایتخـت  از  غیـر  اسـتانی  در  شـما 

خون بازی بیشـتر در آن رواج دارد- قرار دارید. در 

مدرسـه ای که شما هستید، چقدر این موضوع رواج دارد؟ آیا 

مـوردی را می توانیـد مثـال بزنیـد و دالیل فـرد برای ایـن کار را 

بیان کنید؟

بلـه؛ در اصفهـان -مطابق اخباری که از سـایر دوسـتانم 
دارم- این عامل شـیوع زیادی دارد و متاسفانه در مدرسه ای 
کـه مـن هسـتم، خون بـازی و آسـیب بـه بـدن وجـود دارد و 
تعـداد آنهـا هـم کـم نیسـت. همیـن امسـال حداقـل چند 
دانش آمـوز داشـتم کـه زخم های عمیـق در بدنشـان ایجاد 

اگر در مدرسۀ 
خود چنین 
دانش آموزی دارید 
و اگر نمی توانید 
جامعه و والدین 
او را تغییر دهید، 
خودتان مسبب 
استرس، فشار و 
خشونت بر روی 
روح حساس این 
دختران نباشید

“
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شـیارهای کوچکـی روی دسـت خـود ایجـاد می کننـد.

این قضیه به تازگی در مدارس باب شده؟

خیـر؛ اآلن بیشـتر روی آن تمرکـز شـده، وگرنـه سـال ها 
اسـت کـه ایـن اوضـاع را در مدرسـه ها می بینیـم.

چـه نکتـۀ خاصـی را در مواجهه بـا ایـن نوجوانان 

برای همکاران خود مفید می دانید؟

ایـن  کـه  باشـند  داشـته  دقـت  بایـد  بنـده  همـکاران 
نوجوانـان، نـه از فضـا آمده انـد و نـه جانـی و خـدای ناکرده 
انـگل جامعه هسـتند؛ اینهـا تنها نیازمنـد توجـه و برخورد 
منصفانۀ جامعه، اولیای مدرسه و والدین خود هستند. اگر 
در مدرسـۀ خود چنین دانش آمـوزی دارید و اگر نمی توانید 
جامعه و والدین او را تغییر دهید، خودتان مسبب استرس، 
فشـار و خشـونت بر روی روح حسـاس این دختران نباشید 
و بـا صحبـت کـردن و سـوق دادن آنهـا به سـمت مشـاوره و 

روان شـناس، بـه بهبود آنهـا کمک کنید

شـوک گرفـت، چون وضعیـت خیلی حـادی داشـت. حاال 
اوضاعـش خیلی بهتر شـده؛ امـا این حادثه برای همیشـه 

در ذهنـش زخـم ایجاد کرده اسـت.

آیـا پیـش آمـده کـه وارد مسـائل خانواده هـا هـم 

بشوید و مسئله را در آن غالب پیش ببرید؟

من دانش آموزی داشـتم که از سـوی یکی از اقوامش آزار 
و اذیـت شـده بـود و خـودم برخـالف میـل و اراده وارد ماجرا 
شـدم؛ یعنی در واقع چندان نمی شود مداخله کرد. بیشتر 
سـعی می کنیم راه های مقابلـه را به دانش آمـوز یاد دهیم تا 

خودش برای مقابلـه اقدام کند.

فقـط  چطـور؟  سـطحی  خون بازی هـای  در 

ناکامی های عشقی دلیل این زخم زدن هاست؟

خیـر، همیشـه ایـن طـور نیسـت؛ گاهـی یـک دسـته و 
گـروه بـا هـم ایـن کار را می کنند. بـرای مثال، دوسـت یکی 
از بچه هـا خیلـی ناراحت اسـت و مشـکل دارد و نمی توانند 
مشـکلش را حـل کننـد، بنابرایـن بـرای همـدردی بـا او، 
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پروندۀ ویژه

اشاره
چند وقتی است که شاهد نمایشگری برخی از نوجوانان 
در آسیب به خود -به ویژه خودزنی و خون بازی- در 
مدارس و دیگر محیط ها هستیم. پروفایل نوجوانان 
زیادی عکس هایی از این خون بازی را در خود جای 
داده است. در بررسی روان شناختی مسئله، به چند 
نزدیک می شویم که  رفتاری  بروز چنین  برای  عامل 
ضمن پرداختن به آنها، راه کارهای رویارویی صحیح را 

به شما تقدیم می کنیم.

افسردگی1 
بـه صـورت اولیـه، آسـیب به خـود در هر مقیاسـی 
کـه باشـد، می توانـد نشـانۀ افسـردگی تلقـی شـود. فـرد 
افسـرده، رابطۀ همراه با خودسرزنشـی و خودتخریبگری را 
نسـبت بـه خویشـتن دارد و در اثـر تالطـم درونـی، آرامش و 
رضایـت از درون وی رخـت بر می بندد. در چنین شـرایطی 
بـه روش هـای گوناگـون در صدد انتقـام از خـود و رفتاری بر 
می آیـد کـه باعـث سـرزنش های کنونـی وی شـده اسـت. 
از ایـن رو بـا ایجـاد درد و رنـج، بـه گمـان خـود بخشـی از بد 

یک دست صدا ندارد
ابراهیم اخوی

دانش آموختۀ حوزۀ علمیه و روان شناس

تحلیلی روان شناختی بر خون بازی نوجوانان
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ورزش هـای  بـه  پرداختـن  مثـاًل  شـود.  تعریـف  مناسـب 
پرهیجـان، یکی از این راه کارها اسـت. همچنین حضور در 
فضاهای سـرگرمی پرهیجان مثـل شـهربازی، تجربه های 
نـاب ماننـد کوهنـوردی و... نیـز مفیـد اسـت. در کنـار ایـن 
خروجـی، الزم اسـت آمـوزش مدیریـت هیجان بـه نوجوان 

توسـط خانـواده، آمـوزگاران و مشـاوران ارائـه شـود.

اثبات خود3 
دلیل سـومی که بـرای خون بـازی تصور می شـود، 
اثبات جرأت مندی اسـت. نوجوانان بـرای اثبات توانمندی 
و شـجاعت خود در گروه و کسـب مجوز ماندن در گروه های 
همسـاالن، اقدامـات عجیبـی دارنـد کـه خون بـازی، یکی 
از آنهـا اسـت. ایـن نحوۀ اثبات، ریشـه در عـزت نفس پایین 
دارد کـه خـود موجب کاهش خودباوری و حرکت بر اسـاس 
نقشـۀ دیگـران می شـود. نوجوانان پذیرا، کسـانی هسـتند 
کـه از خود نقشـه ای بـرای ابراز ندارند ولـی بازیگران ماهری 

بـرای بازی های دیگران هسـتند.
راه کار:

عزت نفس، سـرمایۀ اساسـی نوجـوان اسـت. نوجوانی 
کـه از ایـن سـرمایه به انـدازۀ کافـی برخـوردار اسـت، تن به 
رفتـار سـخیف نمی دهد. چنین افـرادی به دلیل احسـاس 
ارزشـمندی کـه در وجودشـان مـوج می زنـد، مراقبت هـای 
الزم از خود را در تمام جنبه های جسـمی، جنسـی و روحی 
دارنـد و اجـازه نمی دهنـد کـه دیگران در میدان شـخصیت 
اینها بازی راه بیاندازند. از این رو، توصیه می شود با افزایش 
خودآگاهـی نوجـوان، کاسـتن از سـرزنش های تکـراری، 
پرهیـز از برچسـب زدن و نیـز فراهم کـردن زمینه هایی برای 

بودنـش را تـاوان داده اسـت. بارزتریـن نمـود آن را در رفتـار 
خودکشـی شـاهد هستیم.

راه کار:
افسـردگی نوجـوان، بیماری شـایع و شـناخته شـده ای 
شـدید  و  متوسـط  خفیـف،  سـطح  سـه  در  کـه  اسـت 
بـا  می تـوان  اول،  سـطح  دو  در  می شـود.  طبقه بنـدی 
توصیه هـای مشـاوره ای مانند تغییر سـبک زندگـی و ایجاد 
پایگاه های عاطفی، بخشـی از درمـان را انجـام داد. ولی در 
سـطح سـوم که احتمال آسـیب به خود وجـود دارد، ضمن 
حفـظ جلسـات درمانـی توسـط روان شـناس، الزم اسـت با 
کمـک روان پزشـک، وی را از بن بسـت کنونـی خـارج کـرد. 
شـایان ذکـر اسـت کـه بخشـی از افسـردگی ها بـه مسـائل 
زیسـتی و غدد درون ریز برمی گـردد که ورود یک متخصص 
روانپزشـکی بـه ایـن جریـان،  سـبب ایجـاد تعـادل روانـی و 

رفتـاری می گـردد.

ناتوانی در مهار هیجانات2 
نوجـوان، سرشـار از هیجان خواهـی اسـت و بـرای 
رسـیدن به لـذت ناشـی از هیجان، ممکن اسـت دسـت به 
هـر کاری بزند. از این رو،  بخشـی از خون بـازی نوجوانان در 
جستجوگری هیجانی آنها نسـبت به اصل این کار و بازتاب 
همسـاالن نسـبت به چنین اقدامـی ریشـه دارد. نوجوانان 
بـا ویژگـی تکانشـگری، کسـانی هسـتند کـه توانایـی مهار 
هیجانات مثبت و منفی خود را ندارند و ممکن اسـت رفتار 

کنترل نشـده ای از خـود بـروز دهند.
راه کار:

خروجی هـای  نوجـوان،  هیجانـات  بـرای  اسـت  الزم 

فرد افسرده، 
رابطۀ همراه با 

خودسرزنشی و 
خودتخریبگری 

را نسبت به 
خویشتن دارد 
و در اثر تالطم 

درونی، آرامش و 
رضایت از درون 

وی رخت بر 
می بندد

“
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البته این گام حتمًا باید هوشمندانه، بدون ایجاد حساسیت 
برای نوجوان و کاماًل حساب شـده انجام شود، زیرا با کاهش 
خودکنترلـی نوجـوان و افزایـش رفتـار هیجانی-نمایشـی، 

ممکن اسـت مخاطـرات زیـادی نوجـوان را تهدید کند.

الگوهای مشاهده ای5 
الگوپذیـری نوجـوان، مسـئله ای شناخته شـده و 
پرتکـرار اسـت. نوجـوان بـه شـدت از الگوهای مـورد عالقه 
و  شـهرت  دارای  افـراد  ورزشـکاران،  هنرپیشـه ها،  ماننـد 
ثـروت و نیـز دوسـتان همسـال خـود رنـگ می گیـرد. در 
رفتـار خون بـازی هم بـه وفور انگیـزه ای جز تکـرار یک رفتار 
مشـاهده شـده توسـط الگوهـا را نداریـم. نوجـوان سـعی 
می کنـد تجربـه ای مشـابه آنچـه دیـده  اسـت را بـه نمایـش 
بگـذارد تـا خـود نیـز احسـاس توانمنـدی و لیاقـت نمایـد.

راه کار:
الگوهـا، جنبه هـای متعـددی دارنـد کـه الزم اسـت بـه 
نوجـوان در توجـه بـه جنبه هـای مثبـت الگوهـای مـورد 
عالقـه جهـت داد. اگـر بخواهیـم اصل الگوهـا را زیر سـؤال 
ببریـم،  شـاید نتیجۀ چندانـی نصیب ما نشـود. ولـی اگر با 
هوشـمندی بـه ابعـاد دیگـر الگوها توجه سـازی کنیـم و در 
کنـار آن الگوهـای بهتری نیز بـه وی معرفی نماییم، انتقال 
از سـمبل های  بهتـر  رفتـاری  برداشـت های  بـه  نوجـوان 
زندگی اش را سـرعت بخشـیده ایم. همچنین می تـوان این 

قانـون فکـری را در ذهـن نوجـوان نهادینـه کـرد کـه:
دیگران مجبور نیسـتند مثل من باشـند، ولی من هم آن قدر 

حقیر نیسـتم که خودم را شبیه دیگران کنم!

بـروز صحیح نوجوان، چنین حس مثبتی را ایجاد کـرد. در 
ایـن بخش، الزم اسـت به نوجـوان متفاوت بـودن به معنای 
درسـت آن را آموخـت کـه در موفقیت های به دسـت آوردنی 

نوجـوان، ترجمه می شـود.

رفتار نمایشی باج خواهانه4 
برخی از نوجوانان برای رسـیدن به خواسـته های 
خـود، بـا مراجـع قـدرت ماننـد والدین و مسـئوالن مدرسـه 
دچـار چالـش می شـوند، چـرا کـه روش صحیح خواسـتن 
را نمی داننـد. ایـن افـراد بـرای رسـیدن بـه اهـداف و عمدتًا 
تحقق انتظارات نابه جای خود مانند خرید موتور در سـنین 
پایین یا داشـتن آزادی کامل در غیر سـن آن، ممکن اسـت 
نمایش هایـی راه بیاندازند. برخـی با ترک تحصیل، عده ای 
با فاصله گرفتن از خانه و حتی فرار از آن، گروهی با گرایش 
بـه دود و قلیـان و عده ای هـم با خودزنی، به دنبال رسـیدن 
بـه هدف هسـتند. در چنین شـرایطی معمـواًل اطرافیان با 
پذیرش خواسـتۀ نامعقـول نوجوان، به مشـکل باج خواهی 
وی دامـن می زنند؛ زیرا نوجـوان با همین روش غیرعاقالنه 
بـه دنبال تحقق دیگـر خواسـته های خود نیز خواهـد بود.

راه کار:
روش  نوجـوان  همراهـان  اسـت  الزم  نخسـت،  گام  در 
صحیـح گفت وگـو و مذاکـره بـا نوجـوان را بداننـد تـا ضمـن 
پرهیـز از راه انـدازی نبـرد قـدرت،  به وی اطمینـان دهند که 
رفتـاری تـوأم بـا جدیـت و صمیمیـت را خواهنـد داشـت که 
پشـتوانۀ آن، منطقی و متعادل بودن اطرافیان است. در گام 
دوم، نتیجه گیری نوجوان از چنین روشـی را ناکام بگذارند؛ 

الگوها، جنبه های 
متعددی دارند 
که الزم است به 
نوجوان در توجه 
به جنبه های 
مثبت الگوهای 
مورد عالقه جهت 
داد

“
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پروندۀ ویژه

رد خودزنیام با تیغ روی دستمه همیشه

ببین هر کی که باهاته بند کفشمم نمیشه

احساسـات موجـود در ایـن شـعر، بـه صـورت عجیبـی 
درهم ریخته است. عشـق، ترس، غرور، تحقیر، تهدید و...! 
همین عوامل درهم ریخته و عواملی از این دست، موجبات 
خودزنـی یک نوجـوان را فراهم مـی آورد. دالیـل گرایش فرد 
بـه خـود زنی را می توانیم با اسـتناد به همین چندالیه بودن 

علـل خودزنی، از دو جنبه مورد بررسـی قـرار دهیم«
الف. جنبۀ جامعه شناختی

ب. جنبۀ روان شناختی.
دکتر امان الله قرایی مقدم –جامعه شـناس و عضو هیئت 

علمی دانشگاه خوارزمی- می گوید: 
پدیده هایـی کـه ذاتـی، ارثی، ژنتیکی یا نژادی نیسـتند 
را بایـد در زیرمجموعۀ پدیده هـای اجتماعی مورد تحلیل و 
بررسـی قرار داد؛ چراکه عوامل اجتماعـی، به وجود آوردندۀ 

آنها هستند.
بـر اسـاس این دیـدگاه، دختران 14 تا 16 سـاله بیشـتر 
در معـرض این خطـرات قرار دارنـد. خودزنی، عکس العمل 
دخترانـی اسـت کـه فشـارهای پیرامونـی بـر آنهـا غالـب 

می شـود. فشـارهایی کـه بـا ذات لطیـف و دخترانۀ آنهـا در 
تضاد اسـت. کاهش تـاب آوری اجتماعـی، از علل خودزنی 
اسـت و بـر ایـن اسـاس، شـاید مـا در سیاسـت های تربیتی 
طـوری عمل می کنیم کـه دانش آمـوزان کمتر دیده شـوند 
و بـرای ابـراز وجـود و جلـب توجه، دسـت به چنیـن اقدامی 

می زننـد.1
از دیگرسـو، روان شناسـان بسـیاری سـبب بـروز چنیـن 
رفتـاری را بیشـتر در دامنـۀ علم روان شناسـی قابل بررسـی 
می داننـد. بـر اسـاس معیارهای آنهـا و بنا به بیان بسـیاری 
از کسـانی کـه دسـت بـه خودزنـی می زننـد، ایـن نوجوانان 

اعتقـاد دارنـد که: 
»مـن قـادر بـه بیـان احساسـات دردناک خـود با کلمات 
نیسـتم. خودزنـی، ایـن امـکان را می دهـد تـا آنهـا را بیـان 

کنم.«
»خودزنـی، نشـان دهندۀ کنترل من بر بدن خود اسـت 

و مـن، قادر به کنترل چیز دیگری نیسـتم.«
»احساس درد، بهتر از بی احساسی است.«

»مـن بعـد از خودزنی، احسـاس آرامـش می کنم. گویی 
دردهـای عاطفـی در دردهای فیزیکی حل می شـوند.«

   پیچیده و حساس
چون روح ...     

کاظم علی نژاد
روان شناس و مشاور مدرسه

نگاهی به علل بروز خودزنی و هدف از انجام آن در نوجوانان
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احسـاس مسخ شـخصیت خود را به خودش و شاید طرف 
مقابل و یا دوستان خود اعالم می کند.

عصبانیت هـای رها نشـده از جامعه 
و افـراد و حتـی اشـتباهات خـود را هـم 

به خصـوص در جامعۀ دختـران، فراموش 
از  زیـادی  تعـداد  بـرای  خودزنـی  نکنیـد. 

دختـران، رها سـازی خشـم اسـت. او در چنیـن 
شـرایطی احسـاس رضایـت درونی از تنبیـه خود 

دارد. ایـن افـراد، خـود را مسـتحق تنبیـه می داننـد 
چـرا که بـه خاطر کارهایی کـه کرده اند، نبایـد به آنها 

خـوش بگـذرد. حتی در برخی موارد، شـخص خـود را 
دیوصفـت می دانـد و یا امیدوار اسـت کـه با خودتنبیهی، 
تبیـه شـدیدتری را از سـوی یک منبع خارجـی دفع نماید.
آنهـا کـه از اعتماد به نفس پایین رنج می برند و جسـارت 
خودکشـی ندارنـد، بـا خودزنـی حـس تسـلط و احسـاس 
بـه  دادن  پایـان  بـا  ایجـاد می کننـد.  در خـود  را  امنیـت 
احساسـات گنـگ و سـردرگم، کاهـش میـل به خودکشـی 
را بـرای خـود ایجـاد می کننـد. برخـی از این اشـخاص به 

وسـیلۀ خودزنـی خـود را به خاطر داشـتن احساسـات 
بروزشـان  بـه  مجـاز  کودکـی  در  کـه  قدرتمنـدی 

نبوده انـد، تنبیـه می کننـد. بـه عـالوه، ممکـن 
اسـت خودشـان را بـه دلیل بد بـودن یا ناالیق 

احساسـات،  ایـن  کننـد.  تنبیـه  بـودن، 
پیامـدی از سـوءرفتار و اعتقـاد بـه ایـن 

اسـت کـه آنهـا الیـق ایـن بدرفتـاری 
بوده انـد.

ابـراز  گاهـی  خودزنـی 
فـرد  کـه  اسـت  چیزهایـی 

امـا بـا قاطعیـت می تـوان گفـت کـه بـروز آسـیب های 
اجتماعـی همچـون خودزنـی، تـک علتـی نیسـت2 و هـر 
دو عرصـۀ یادشـده، می تواننـد موجـب بروز چنیـن رفتاری 
شـوند. از آنجـا کـه تغییـر در فرآینـد روانـی فـرد می توانـد 
بـه خوبـی توسـط معلـم صـورت پذیـرد، تعـدادی از علـل 
دسـت زدن فرد بـه خود زنـی را مرور خواهیم کرد. شـناخت 
چنیـن انگیزه ها و کاسـتی هایی می تواند بـه درمان چنین 

رفتـاری در دانش آمـوز کمـک شـایانی کنـد.

علل روانی
بـه طـور کلی، نیـاز بـه خودزنی نشـانۀ اختـالالت روان- 
شـخصیتی اسـت. افـرادی کـه در معـرض اضطـراب یـا 
فشـارهای افسـردگی هسـتند، بـه ایـن کار غیـر معمـول 
دسـت می زنند. در حقیقـت، خودزنی بیان غافلگیرانۀ یک 

احسـاس درونـی اسـت. 
قصـد آنهـا تنبیه خـود بـرای بیـان ناامیـدی یا رهایـی از 
یـک تنـش غیرقابل تحمـل درونـی و گاهـی برای بیـان هر 
دو اسـت. بی راه نیسـت اگر بگوییـم خودزنـی، می تواند در 
درون خـود فریـادی بـرای جلب کمک باشـد. فرد خـودزن، 
احسـاس واقعـی بـودن خـود را می کنـد؛ کـه زنـده اسـت. 
گاهـی هـم احسـاس آرامـش قلبـی بـه او دسـت می دهد. 
خالصـه آنکـه »شـدت« ضربـان قلـب و »هجـوم« خاطرات 
و تصاویـر تلـخ ذهنـی، متوقف می شـود. او با چنیـن کاری 
تخلیـۀ احسـاس تنـش می کنـد و این، شـاید دسـتیابی به 
حالت شـیدایی است که بسیاری از نوجوانانی که دست به 

ایـن عمـل زده اند، بـه آن اشـاره داشـته اند.
گهـگاه، ارتبـاط عاطفی بـا جنس مخالف هـم می تواند 
آغـاز و علتـی بـرای خودزنی باشـد. فرد بـا ایـن کار، اختتام 

خودزنی، 
عکس العمل 
دخترانی است 
که فشارهای 
پیرامونی بر آنها 
غالب می شود. 
فشارهایی که 
با ذات لطیف و 
دخترانۀ آنها در 
تضاد است

“
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مدرسـه، ایجـاد یـک عامـل برتری افـزا هـم می توانـد علـت 
خودزنی باشـد. تا با ترسـاندن سـایر هم سـاالن، فرد به یک 

آرامـش غرورآمیـز برسـد.
فـرد  از عـدم شـخصیت مسـتقل  خودزنـی می توانـد 
بـه  شـاید  نوعـی  بـه  کـه  نوجوانانـی  شـود.  ناشـی  هـم 
دست وپاچلفتی بودن شناخته شده هستند، گاه به منظور 
نشـان دادن اسـتقالل خـود در برهـۀ نوجوانـی، دچـار این 

می شـوند. بحـران 
عامـل تـرس را هـم در خودزنـی نبایـد نادیده انگاشـت؛ 
تـرس از بی آبرویـی )نکنـد دوسـت جنـس مخالـف مـن 
آبـروی مـن را ببـرد.( تـرس از دسـت دادن )مبـادا دوسـت 
جنـس مخالـف من با دوسـت مـن ارتباط برقـرار کنـد.( و از 
اینگونـه دلهره هـا هـم می تواند علت کافـی بـرای خودزنی 

شـخصیت های آسـیب پذیـر باشـد.
بنابرایـن الزم اسـت هـر معلمی کـه امکان مواجه شـدن 
بـا چنیـن پدیـده ای را در موقعیت خـود دارد، علـت یا علل 
اصلـی را در خصـوص دانش آمـوز خـودزن خـود دریابـد تـا 
بتوانـد راه هـای کنارآمـدن با آنهـا را آمـوزش دهد. بـرای این 
مهم می توان از کمک اطرافیان، مراقبان سیستم بهداشت 

و روان و مشـاورین مدرسـه و خانـواده بهـره گرفت

پی نوشت ها:

)1( میزگرد پدیده »خون بازی«، روزنامۀ قانون، 21آذر1396، 

ص6 و 7.

می کنم،  تیغ زنی  مدارس/  فراموش شدۀ  »معضل   )2(

 ،82543234 خبر:  کد  ایرنا،  خبرگزاری  هستم«،  شجاع 

.1396/03/03

نمی توانـد آنهـا را بـه زبـان بیـاورد. به عنـوان نمونـه ابراز 
خشـم، نشـان دادن عمـق رنـج درونـی، شـک 
اطرافیـان و جلـب حمایـت و کمـک دیگـران.
آلکس تایمیـا)alexithymia( از نظر 
تحـت اللفظـی، »احسـاس بی نـام و 
نشـان« نامیـده می شـود و بـه شـکل 
ناتوانـی در بیـان احساسـات درونـی 
در  و  اسـت  آنهـا  بـه  دادن  عنـوان  و 
افرادی که مبتال به خودزنی هستند، 
شـایع اسـت. افرادی که مبتـال به جرح 
خویشتن هستند، هرگز شیوه های سالمی 
را برای احسـاس کردن و بیان حالت های درونی یا 

تحمـل فشـار روانـی در خـود ایجـاد نکرده اند.
خودزنـی، یـک مسـکن اسـت و نوجـوان خـودزن، 
بـه دنبـال تسـکین موقت احساسـات شـدید، فشـار یا 
اضطـراب خـود می باشـد. او به دنبـال وسـیله ای برای 

مدیریـت و کنتـرل دردهـای خـود اسـت.
در برخی موارد هم علـت خودزنی از رویدادهای 
سـادۀ زندگی فرد ناشـی می شـود؛ مثاًل راهکاری 
بـرای جلـب توجـه )من هسـتم، من را ببیـن، به 
مـن توجه کـن، من را هم دوسـت داشـته باش 
و...( و غریـزۀ میـل بـه دیده شـدن از سـوی 
جنـس مخالـف )بـا مـن دوسـت شـو، مـن 
بـه خاطـر تـو هـرکاری می کنـم؛ خودزنی 
می کنـم، بـه خاطـر تـو در مقابـل همـه 
می ایسـتم، مـن شـجاع هسـتم، مـن 

دیگـران را بـا ایـن کار می ترسـانم.(
مثـل  محیط هایـی  در  البتـه 

خودزنی می تواند 
در درون خود، 

فریادی برای جلب 
کمک باشد. فرد 

خودزن، احساس 
واقعی بودن خود 

را می کند؛ که زنده 
است

“



زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه

اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | اسفند96 و فروردین441397

پروندۀ ویژه

آسـیب ها و معضالتـی کـه ریشـه های اجتماعـی دارنـد، 
معمواًل بسیار دیر در محیط مدرسه خود را نمایان می کنند. 
خودزنـی هـم به طور معمول، پـس از رخداد چندبـاره خود 
را در مدرسـه نمایـان خواهـد کـرد. امـا اگـر این گونه نبـود و 
چنیـن فرضیـه ای برای شـما محقق نشـد، بایـد بدانید که 
اغلـب خودزنی ها را می تـوان با اقدامات به جا و مناسـب در 
مـورد افراد در معرض بحران، پیشـگیری نمود. نکتۀ اصلی 
کـه شـما باید بـه آن توجه کنید، این اسـت که اولین مرحلۀ 
درمـان، باید از درون خانواده صورت گیرد؛ والدین شـخص 
بایـد زمـان کافی برای فرزندشـان گذاشـته و مشـکالت او را 
تحلیـل و حـل کنند. اگر قـادر به چنین کاری نیسـتند، در 
مرحلـۀ بعد باید از یک روان شـناس کـودک و نوجوان کمک 

گرفـت تا بتواند در نوجوانی که دچار خودزنی اسـت، ایجاد 
تغییـر روحـی و روانـی نمایـد. امـا اگـر بـه هـر دلیلی چنین 
اتفاقـی رخ نـداده و  شـما متوجه شـده اید کـه دانش آموزی 

قصـد خودزنـی دارد، بایـد اقدامات زیـر را انجام دهید:

خونسـرد باشـید. در بیشـتر مـوارد عجلـه ای در کار 1 
نیسـت. بنشـینید و واقعًا به صحبت های فرد گوش 
دهیـد و ضمن درک، حمایت هـای عاطفی خـود را در مورد 

وی اعمـال نمایید.

بـه طور مسـتقیم راجع بـه خودزنی بحـث نمایید. 2 
بیشـتر افـراد احساسـات مبهمـی راجـع بـه مـرگ 

بازگشت از مرز بحرانی

خاطره صابری
معلم و مشاور مدرسه

نگاهی به درمان کوتاه مدت و بلندمدت فرد خودزن و نقش معلم در این فرایند

یک ضرب المثل معروف می گوید:
اشتباه یک پزشک زیر خاک دفن می شود، اشتباه یک مهندس روی خاک سقوط می کند

اما اشتباه یک معلم، روی خاک راه می رود و جهانی را به فنا می دهد...  

ضرب المثل ماه
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فـرد را در امـور و برنامه ریـزی بـرای آینـدۀ نزدیـک و 6 
اهـداف کوتاه مـدت، دخالـت دهیـد.

علی رغـم اینکـه شـما قصـد کمـک داریـد، سـعی 7 
نکنید با ایفای نقش فرد همه کاره، تمام مسئولیت 

را خـود به عهـده بگیرید. 

در جسـت وجوی افـرادی که بتواننـد در زمینه های 8 
تخصصـی بـه شـما کمـک کننـد، باشـید. حتـی 
اگـر بـه قیمـت از بیـن رفتن اعتمـاد او به شـما شـود. اجازه 
دهید فرد مشکل دار بفهمد که شما برای وی اهمیت قائل 
هسـتید و چنـان بـه او عالقه منـد هسـتید کـه قصد کمک 

گرفتـن از دیگـران جهـت رفـع مشـکالت وی را دارید.

برای طی چنین مراحلی، باید بدانید که مشـکل اصلی 
افراد خودزن، عدم مدیریت خشـم اسـت. در فرد خودزن یا 
متمایـل بـه خودزنی،  رابطۀ احسـاس خشـم و خودزنی، به 

صورت زیر اسـت:

دارنـد و آمـادۀ دریافـت هـر نوع کمکی هسـتند. از صحبت 
یـا سـؤال مسـتقیم راجع بـه خودزنـی، ترس یا وحشـتی به 

خـود راه ندهید.

و 3  مسـأله  حـل  روش هـای  از  اسـتفاده  بـه  را  فـرد 
اقدامـات مثبت تشـویق و ترغیب نماییـد. به خاطر 
داشـته باشـید فـردی کـه در موقعیت بحـران عاطفـی قرار 
دارد، نمی توانـد منطقـی و دقیـق فکـر کنـد. او را از هرگونه 
اقـدام جـدی و تصمیمـات غیرقابـل برگشـت در موقعیـت 
بحـران بـاز داریـد و راجـع بـه تغییـرات مثبتـی کـه امیـد به 
زندگـی را در وی افزایـش می دهـد، بحـث و گفتگـو نمایید.

به نشـانه های خودکشـی توجـه کـرده و آرام، بدون 4 
قضاوت و با سـواالت ساده و مستقیم، با وی ارتباط 

بگیرید.

از دودلی  هـا و تردیدهـای افـراد، بـرای کمک به آنها 5  
استفاده کنید.
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باشـیم. فـرِد خودزن، بایـد بداند که در بیان خشـم، نباید از 
جمالتـی همچون »تـو رو اعصابـم راه مـی ری.« که بـا »تو« 

شـروع می شـود، اسـتفاده کرد.
2. عامـل اصلـی بـروز خشـم و عصبانیـت، فشـارهای 
محیطـی اسـت. از اینـرو، ایـن افـراد بایـد ضمـن اینکـه 
و  خشـم  بـروز  شـرایط  در  گرفتـن  قـرار  از  حتی االمـکان 
عصبانیـت خـودداری می کننـد، نحـوۀ مدیریـت و کنتـرل 
خشـم را نیز بیاموزند تا در مواقع حسـاس، بتوانند از عهدۀ 
شـرایط بحرانی خـاص رفتاری که ممکن اسـت زمینه های 
بـا یادگرفتـن  بایـد  آنهـا را فراهـم کنـد، برآینـد.  بیمـاری 
مهارت هـای رفتـاری همزمان با طـی کردن مسـیر درمان، 
بیاموزند که چگونه به شـرایط حساسـی که برای آنها پیش 
می آیـد، پاسـخ های منطقی بدهنـد. در مـوارد زیـادی، فرد 

خـودزن، پـس از بررسـی کامـل درمـان می گـردد. 
3. درمـان در ایـن مرحلـه، بایـد بـر مـوارد زیـر متمرکـز 

باشـد:
الف. تقویت مهارت های ارتباطی

ب. پرورش و افزایش اعتماد به نفس
ج. تشخیص افراد و گروه های حمایت کنندۀ آنها

د. حـذف تقویـت مثبـت در برابـر اعمـال آنهـا، از جملـه 
مداخله هـای درمانـی مهـم دیگـر کاسـتن از خشـم آنـان 
اسـت. در ورای هـر رفتـار ناسـازگارانه ماننـد خودزنی، تفکر 
ناسـازگارانه ای وجـود دارد و الزم اسـت کـه طـی درمـان بـه 

زیرسـاخت های روانـی آن توجـه گـردد.
معلم، هیچ گاه نه یک مشاور است، نه یک روان شناس و 
نه حتی در مقام والدین دانش آموز؛ دوسـت و هم راز و محرم 
اسـرار دانش آمـوز خود باشـید و به او در حل مشـکل کمک 

کنید، اما هیچ گاه قلمرو فعالیت خود را فراموش نکنید

خشم   مقابله با خشم  خودزنی
پس از خشم  احساس گناه  خودزنی

معمـواًل نادیده گرفته شـدن، طـرد شـدن و بی احترامی 
دیدن، موجب جریحه دار شـدن احساسـات انسان گردیده 
و خشـم را بـه دنبـال دارد و همین خشـم، موجـب رنجاندن 
دیگـران توسـط فـرد می گـردد. برخـی افـراد از خشـم برای 
سـرکوب هیجانات اسـتفاده می کنند کـه ایـن کار در طول 
زمـان باعـث کرختـی عاطفـی نیـز می گـردد. از آنجـا کـه 
ایـن افـراد، روش سـالم و خالقانـۀ تخلیـه و کنترل خشـم را 
یـاد نگرفته انـد، از ابـراز خشـم می ترسـند و گاهـی نیـز این 
خشـم را بـه صـورت انفجـاری بـروز می دهنـد. ایـن افـراد 
معمواًل از مشـکالت خود عصبانی هسـتند و آن را بر گردن 
دیگـران انداخته یا به دیگران نسـبت می دهنـد و در خیلی 
از ایـن موارد، خشـم فقط یک گام با خشـونت فاصلـه دارد. 
خشـونتی که شـاید در خودزنی نمودار می شـود. بنابراین، 

بایـد بـه نکات پیـش رو توجـه ویژه داشـت:
1. ابـزار احساسـات فـرد، نبایـد بـا خودزنـی، بلکـه باید 
بـا ادای کلمـات باشـد؛ او بایـد بدانـد کـه صحبـت کـردن 
در مـورد مشـکل، تنـش را کاهـش می دهـد. در شـرایطی 
کـه احساسـات فـرد جریحـه دار می گـردد، بیـان رنجـش، 
مناسـب تر از ابـراز خشـم اسـت. ولـی ایـن افـراد، از بیـان 
رنجش عاجزترند و سـریع تر فکر یا احسـاس خود را به تکانۀ 
عمل تبدیل کرده و خشـم خود را نیـز به صورت عملی ابراز 
می کننـد. این کار، مسـتلزم بیان احسـاس خود، همـراه با 
توصیـف رفتار طرف مقابل اسـت. مثاًل »خیلی عصبانی ام 
چـون بـدون اجـازه وارد اتاقـم شـدی«. بهتـر اسـت از رفتـار 
فرد انتقاد کنیم نه شـخصیت وی! بیان نامناسـب همچون 
»خیلـی عصبانـی ام به خاطر حماقتـت« هم نباید داشـته 

 اولین مرحلۀ 
درمان، باید از 
درون خانواده 
صورت گیرد؛ 
والدین شخص 
باید زمان کافی 
برای فرزندشان 
گذاشته و 
مشکالت او را 
تحلیل و حل کنند

“



زمان تقریبی مطالعه: 12دقیقه
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گفت وگو

مهر معلمی مانع بروز
خشونت درونی دانش آموز است

مهدی رزاقی طالقانی
نویسنده

گفت وگو با دکتر بهاره مهرجویی، مشاور و روان شناس

پدیـدۀ خود زنی عمومًا در بسـتر محیط مدرسـه 

تحلیـل می شـود و خانـواده و جامعـه کمتـر مورد 

توجه روان شناسـان و تحلیلگران قرار می گیرد. دلیل این 

توجه خاص چیست؟

عمده تریـن دلیـل، ایـن اسـت که بچه ها همسـاالن 
خـود را بیشـتر در محیط مدرسـه مالقات می کننـد و به 

دلیـل اینکه این پدیده بیشـتر در سـن بلـوغ اتفاق 
می افتد و تأثیر همسـاالن در این سن خیلی 

بیشـتر اسـت، تمرکـز در تحلیل ها بـر روی 
ایـن سـال ها  مدرسـه اسـت. مدرسـه در 
بـه عنـوان یـک مـکان قرارگاهی اسـت که 
روابط غیر رسـمی غیر از همکالسی در آن 

خون بازی در بسیاری از مدارس، دیگر پدیده ای غریب نیست. اینکه این رفتار در فضایی خارج از مدرسه صورت 
می پذیرد یا نه، شاید چندان موضوع مهمی نباشد، اما اینکه »آیا اتمسفر مدرسه ریشه های خودزنی و خون بازی را 
در خود دارد« و »نقش معلم در فرایند ایجاد و پیشگیری چگونه است«، موضوع قابل اهمیتی است که در گفت وگو 

با دکتر بهاره مهرجویی به آن پرداخته ایم:
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خانواده شـکل می گیرد. چون شـخصیت و بنیـۀ روانی فرد 
بـه صـورت پایـه ای و ابتدایـی در خانـواده شـکل می گیرد و 
مدرسـه، ادامه دهنده اسـت. مدرسه در صورتی نقش ایجاد 
کننـده دارد که بچـه از آن خانوادۀ دارای بحـران بیرون آمده 
باشد. بچه ای وجود ندارد که بگوییم دارای خانوادۀ سالمی 
اسـت؛ خانـواده ای کـه از ُبعـد روانی، بـه آنها یاد داده باشـد 
که خودشان را دوست داشته باشند، از خودشان محافظت 
کنند و دوسـت یابی صحیحی داشـته باشـد تا در مدرسـه، 
تحـت تأثیـر مثـاًل برخـورد ناظـم، بـه خون بـازی هدایـت 

نشوند.

پـس نهایتـًا عوامـل موجـود در مدرسـه می توانـد 

نقـش ثانویه ایفا کنـد! چه رفتـاری از یک معلم در 

مدرسه می تواند دلیل ثانویۀ یک خودزنی در فرد باشد؟

بـه عنـوان مثـال، یکـی از دوسـتان معلـم مـن در یکـی 
داشـتند؛  ویـژه ای  دانش آمـوز  شـهر،  جنـوب  مـدارس  از 
دانش آمـوزی بـه معنـای واقعـی »شـر« کـه صورتـش هم پر 
از زخم هـا و اثـرات دعـوا و کتـک کاری و... بـود. روزی ایـن 
معلـم در کالس ادبیـات، بـه آن دانش آمـوز می گویـد »تـو 
اصـاًل به این دقت کردی که رسـتم چقدر شـبیه تو بـوده؟« 
دانش آمـوز کـه اهل کشـتی و دعـوا و... هم بـوده، می گوید 
»یعنـی چی آقـا؟« می گوید حـاال برایت می گویـم؛ در زنگ 
تفریـح او را در کالس نگـه مـی دارد و برایـش از شـاهنامه 
می خوانـد و می گویـد کـه »ببین! رفتـارش دقیقًا شـبیه تو 
بـوده! خیلی لوطی بوده، خیلی مشـتی بـوده!« اعتماد به 
نفـس این بچـه با اخالقیات در شـاهنامه پیوند می خـورد و 

شـکل می گیرد. 
بـا همیـن مقدمـه، بایـد گفـت کـه بسـیاری از بچه هـا 
تخریـب  خون بـازی،  در  آنهـا  مسـألۀ  اصـاًل  کـه  هسـتند 
Self-( خـود، تخلیـۀ خشـم یـا اصطالحـًا خودتخریبـی یـا
Destruct( نیسـت؛ آنهـا در این دوره تمایل دارند که شـبیه 
آن همسـاالنی شـوند کـه احسـاس می کننـد بیشـتر مورد 
توجـه دیگـران هسـتند و حرف شـان »برو تـر« اسـت و...! 
اینها اسـتدالالتی اسـت کـه تعـدادی از دانش آمـوزان برای 
خودزنـی دارنـد. بـه هـر صـورت، مدرسـه در این مسـئله به 
حـدی مهـم اسـت کـه اگر ایـن بچه ها در مدرسـه نباشـند، 
شـاید اصاًل سـراغ این رفتار نروند! البته یک سـری از بچه ها 
هـم هسـتند که مشـکالتی دارنـد که صرفـًا در مدرسـه هم 

بـروز نـدارد کـه بحـث آنـان جدا اسـت.

آیـا مدرسـه و عوامـل فیزیکـی و نرم افـزاری آن از 

رفتـار معلـم تا دیـوار و و نـوع پوشـش و... می تواند 

تولیـد کننـده و منبعـی بـرای ایجـاد خشـونت در دانش آموز 

باشـد کـه آن خشـونت در ادامه به شـکل صحیحی مدیریت 

نشود و به خودزنی و خون بازی برسد؟

اگـر بخواهیـم ِصـرف همیـن موضـوع را بررسـی کنیم، 
مدرسـه خیلی متفاوت تر از نهادهای دیگر نیسـت! مدرسه 
هـم یـک نهادی مثـل بقیـۀ نهادهـا اسـت و می تواند نقش 
خـود را داشـته باشـد. مدرسـه مثـل خانـواده در فشـاری 
کـه به بچـه از حیـث خشـونت می آید، تأثیرگـذار اسـت. در 
عوامـل بازدارنـده و عوامـل ایجـاد کننـده، محرک هایـی در 
مدرسـه وجـود دارد، ولـی عمده تریـن دالیـل خودزنـی، در 

در عوامل 
بازدارنده و عوامل 
ایجاد کننده، 
محرک هایی در 
مدرسه وجود 
دارد، ولی 
عمده ترین دالیل 
خودزنی، در 
خانواده شکل 
می گیرد

“
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چـرا ایـن قـدر بـر دوسـت داشـتن دانش آمـوزان 

تأکید دارید؟

چـون بچه هـا بی نهایت باهوش  هسـتند. در تشـخیص 
اینکه چه کسـی ادا درمـی آورد، چه کسـی دروغ می گوید و 
چه کسـی از او حرف ِکشـی می کند تا علیه او استفاده کند 
و بـه خانـواده اش بگوید و... بسـیار باهوش هسـتند. معلم 
بایـد محـرم اسـرار بچه ها باشـد. ارتبـاط معلم با شـاگردان، 
می توانـد هـم باعـث ایجـاد خون بـازی، و هـم مانـع از آن 

باشد.

چـه نشـانه هایی در فردی که تصمیم بـه خودزنی 

گرفتـه وجـود دارد که معلـم می تواند با مشـاهدۀ 

آنها به اقدامات پیشگیرانه دست بزند؟

معمـواًل چنـد طیف از بچه هـا ایـن کار را انجام می دهند 
بچه هایـی  هسـتند؛  شناسـایی  و  تشـخیص  قابـل  کـه 
کـه  هسـتند  بچه هایـی  اینهـا  تکانشـی اند،  خیلـی  کـه 
تحریک پذیری باالیی دارند. یعنی شما در کالس می بینید 
که در برابر یک مسـئله عموم دانش آموزان خیلی آرام و روان 
برخـورد می کننـد، ولـی یک بچه کامـاًل پرخـاش می کند. 
ممکن اسـت به معلم پرخاش نکند و یا حتی ممکن اسـت 
خیلـی مؤدب باشـد، ولی ایـن پرخـاش، در رفتـار ناگهانی 
تکانشـی او وجـود دارد! ایـن بچه هـا بـرای خودزنـی خیلی 
مسـتعد هسـتند؛ چون یک قسـمت خودزنـی برمی گردد 
بـه اینکه در آن لحظـه ای که این کار انجام می شـود، در فرد 
قـوۀ بازدارنـدۀ تعقل وجـود ندارد. یعنـی این بچه نمی تواند 
بحران و خشـم را مدیریت کند. بنابراین، راهی برای کاهش 

بـه ادبیـات بـه طور کلـی عالقه مند می شـود و اصاًل مسـیر 
زندگـی اش از اینجـا -یعنـی دوم راهنمایی- تغییر می کند. 
بنابرایـن، معلـم همان  قـدر کـه نقـش ثانویـه دارد، می تواند 
تسـهیل  کننـدۀ تربیـت در دانش آمـوز هـم باشـد. یکـی از 
مهم تریـن ویژگی هایـی کـه یـک معلـم می توانـد بـه کمک 
آن در زندگـی دانش آموز تأثیرگذار باشـد، سـواد تربیتی اش 
نیست؛ مهربانی معلم اسـت! کمبود محبت، مسئلۀ امروز 
دانش آمـوزان و نوجوانان ایرانی اسـت. من خیلی می بینیم 
کـه در بسـیاری از نوجوانـان دارای معضل، به محض اینکه 
شـما ذره ای به او محبت می کنید، کاماًل می بینید که مثل 
یـک گیـاه مریـض، جان می گیـرد. بنابرایـن، معلـم حتـی 
اگـر روان شناسـی ندانـد، بـا محبـت می تواند مانـع رفتاری 

همچـون خون بـازی در دانش آمـوزش شـود.
اما طبیعتًا معلمی که به سـمت مباحث تربیتی سـوای 
مسـائل درسـی مـی رود، کمتـر موجـب ایجـاد معضـل در 
دانش آموزش می شـود و البته مانع و سد خردمند و لطیفی 

در برابـر بـروز چنین رفتاری اسـت.
معلمی که یاد گرفته باشد که در روان شناسی مسئله ای 
بـه نـام »بروز خویشـتن« یـا »دوسـت داشـتن خـود« وجود 
دارد، معلمـی کـه به وجـود نیروی معنـوی در جهان اعتقاد 
قلبـی دارد کـه مـا بـا اتصـال بـه آن می توانیـم خودمـان را و 
کارهـای خودمـان را تـا حـد زیادی بـا موفقیت به سـرانجام 
و...،  تـوکل کنیـم  انجـام آن می توانیـم  بـرای  و  برسـانیم 
می توانـد کامـاًل روال زندگی دانش آمـوزش را تغییر دهد، به  

شـرط اینکـه بچه ها را دوسـت داشـته باشـد.

یکی از مهم ترین 
ویژگی هایی که 

یک معلم می تواند 
به کمک آن در 

زندگی دانش آموز 
تأثیرگذار باشد،  
مهربانی است! 
کمبود محبت، 

مسئلۀ امروز 
دانش آموزان و 

نوجوانان ایرانی 
است

“
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حـرف نمی زنند، کیس هایی هسـتند کـه در آنهـا می توان 
چیزهـای مختلفی از جملـه خودزنی را شناسـایی کرد.

آیـا معلـم می توانـد وارد رابطـۀ همسـاالن بـا هـم 

شـود؟ یعنی مثاًل اگر یک دانش آموزی به واسـطۀ 

ارتبـاط بـا دانش آموز دیگر در حال سـوق پیدا کـردن به پدیدۀ 

خودزنی است، معلم می تواند در آن ارتباط ورود کند؟

قطعـًا می تواند ایـن کار را انجام دهد. البته باید با کمک 
خانـواده باشـد. یعنـی من اگر جـای آن معلم باشـم، حتمًا 
از والدیـن می پرسـم کـه در خانه چه خبر اسـت که این بچه 
دارد جذب مسـیر دیگری می شـود؟ همۀ اینها در شرایطی 
اسـت کـه معلـم، زبـان هـر کسـی را بدانـد و بـا هر کـس، با 
زبـان خودش صحبـت کند. قطعـًا خانواده نمی پسـندد با 
معلـم راجـع بـه این قضیه صحبت کنـد و مثـاًل بگوید »من 
با شـوهرم اختالف دارم و شوهر من بچه ام را می زند.« قطعًا 
دانش آمـوز هـم دوسـت نـدارد اعتـراف کنـد کـه بـه سـمت 
مسـیر دیگری گرایش پیدا کرده اسـت. این معلم اسـت که 
بایـد بـا رازداری و دانسـتن زبـان آن فـرد، بـا او گفت وگـو و به 

حـل معضل کمـک کند.

خشـم پیدا می کند که مخرب اسـت و آن، خودزنی اسـت!
طیـف دیگـر، بچه هایـی هسـتند کـه معلم می بینـد در 
حـال سـوق پیـدا کـردن بـه سـمت آن باندهـا و کلونی های 
دانش آموزان شـرور هسـتند. اینها گزینه های خیلی واقعی 
هسـتند کـه بـه سـمت خودزنـی می رونـد. دلیـل آن هـم 
ایـن اسـت کـه آنهـا بـرای آن پذیـرش روحـی، به سـمت آن 
دانش آمـوزان و کپی بـرداری از رفتار آنها متمایل می شـوند. 
فرامـوش نکنیـد کـه پذیـرش در مـدارس برای بچه هـای ما 
خیلـی اهمیـت دارد. من بسـیار می بینـم کـه دانش آموزی 
کـه مـدل مـوی عجیـب و غریبـی دارد، می گویـد »مـن این 
مـدل مو را دوسـت ندارم! امـا اگر این کار را نکنم، می گویند 
اّملـی!« او بـرا پذیرفتـه شـدن، کاری کـه حتـی مـورد قبول 

خـودش نیسـت را انجـام می دهد. 
دسـتۀ سـوم، خیلـی قابـل شناسـایی تر هسـتند. آن 
بچه هایـی کـه ایـن کار را انجـام داده انـد و نیـاز به ایـن دارند 
که در حقشـان مساعدت انجام شـود. آنها دست های خود 
را می پوشـانند، رد خون بـازی را کامـاًل پنهـان می کننـد و 
بچه هـای کم حرفی هسـتند!  دقت کنیـد که ما خیلی باید 
سـراغ کم حرف ها برویـم. بچه های منـزوِی کالس که اصالً  
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بـا اینکـه معلـم قصـد آسـیب زدن نـدارد، امـا ایـن کار را 
می کنـد. اینهـا چیزهایـی اسـت کـه بایـد دوره گذاشـته و 

شـود. داده  آمـوزش 
متأسـفانه از آنجـا کـه ایـن آمـوزش ارائـه نشـده، نـه تنها 
بچه هـا، مشـاورین را محـرم خـود نمی داننـد، بلکـه کامـاًل 
از آنهـا فاصلـه می گیرنـد. هم معلـم و هم مشـاور، در انتقال 
مسـائل کـودکان به خانواده هـا کاماًل با یک موضـوع فنی و 
علمـی مواجه هسـتند که نیـاز به آگاهی، ضریب هوشـی، 
دقـت و کنتـرل هیجـان دارد. اگـر در مدرسـه ای خودزنـی 
رخ می دهـد و معلـم و مشـاور از آن بی خبـر هسـتند و هیچ 
کـس بـه آنهـا اعتمـاد نمی کنـد، مشـکل، خـود معلـم و 
مشـاور هسـتند. بچه هـا امـکان نـدارد بی جهـت به کسـی 
اعتماد کنند و یا از کسـی بدشـان بیاید؛ شـّم شهودی آنان 
می گویـد کـه اسـرار و مشکالتشـان را در محیـط مدرسـه به 
چه کسـی بگویند. تا شـما به عنوان معلم از این مشـکل با 
خبر نباشـید، طبیعتـًا امکان هدایـت دانش آموز به سـمت 

درمـان را نخواهید داشـت.

نکتۀ آخر؟

خیلـی ممنـون کـه موضـوع خون بـازی را بـرای بخـش 
مـدارس بـاز می کنیـد. مـن خیلـی راجـع بـه ایـن قضیـه 
مصاحبه و نشست داشته ام و با اینکه ما راجع به دانش آموز 
صحبـت می کنیـم، هیچ کـدام بـه نقش معلـم و مدرسـه به 
صـورت تخصصی نپرداختنـد و این بحث بـرای من خیلی 

باعـث خوشـحالی و افتخار شـد

امـا نکتـۀ بسـیار مهـم، ایـن اسـت کـه معلـم نمی توانـد 
نقش درمانگر داشـته باشـد؛ تخصص معلم به صورت ویژه 
درمـان بیماری های وحی و روانی نیسـت و تنها باید والدین 
دانش آموز را به مراجعه به درمانگر سـوق دهد. معلم مشـاور 
و درمانگـر نیسـت، ولـی می توانـد تشـخیص های اولیـه را 
بدهـد، تأثیرگـذارِی اولیه را داشـته باشـد و به متخصص امر 

ارجـاع دهد. 

در زمینـۀ ارتبـاط معلم با خانـواده، ایـن نگرانی در 

ذهن عمـوم دانش آموزان وجـود دارد که معلمین 

در انتقال مشـکالت دانش آمـوز به خانواده ها، به نحوی عمل 

می کننـد کـه خـود ایـن امـر، عامـل بـروز خشـونت در خانـه 

می شود!

بلـه! خـود ایـن مسـئله مشکل سـاز می شـود. در برخی 
موارد اگر از بچه ها بپرسـید که مشـاور در مدرسه چه نقشی 
دارد؟ بسـیاری از آنهـا می گوینـد خبرچیـن! ایـن خـوب 
نیسـت؛ دقیقًا آن چیزی اسـت که نباید باشـد! مشاور باید 
خیلی محتاط باشـد. من مراجعه کننده ای دارم که شانزده 
سـاله اسـت و مورد تعرض یکی از اعضای درجه دو خانواده 
قرار گرفته اسـت. خب من این را باید به چه کسـی و چگونه 
بگویـم؟ تا چه اندازه بگویم؟ چقـدر آگاهش کنم؟ چقدر به 
حریـم خصوصـی اش وارد شـوم؟ اینهـا سـؤاالتی اسـت که 
معلمـی که از مشـکل و سـّری از دانش آموزش آگاه شـده و 
قصـد دارد کـه به خانـواده اطالع دهد، باید از خود بپرسـد.
و  مهارت هـا  ایـن  بـرای  کـه  اسـت  ضـروری  بسـیار 
آگاهی هـا بـرای معلمیـن دوره بگذارنـد. خیلـی وقت هـا 

معلم نمی تواند 
نقش درمانگر 
داشته باشد؛ 

تخصص معلم به 
صورت ویژه درمان 
بیماری های وحی 

و روانی نیست و 
تنها باید والدین 

دانش آموز را 
به مراجعه به 

درمانگر سوق 
دهد

“



یادداشت

یکی از نکات مهم در نهاد متعالی آموزش و پرورش، 
ترسیم مطلوب الگوی یادگیری است. یادگیری، یکی 
از پیچیده ترین خصیصه های مهم بشری است. به 
برنامه ریزی  فرایند  که  است  پیچیدگی  همین  علت 
نیز  یادگیری  الگوهای  است.  یادگیری مشکل  برای 
در  است.  مداقه  و  بحث  قابل  مختلف  مکاتیب  در 
بحث یادگیری، نظریات متفاوتی ارائه شده اما در بین 
نظریه ها، آنچه با بحث  کاربرد نشاط آوری در فرایند 
یادگیری تناسب دارد، نظریۀ یادگیری »آلبرت باندورا« 

است.
که  است  اجتماعی-شناختی«  »یادگیری  او،  نظریۀ 
»یادگیری مشاهده ای« و »نظریۀ سرمشق گیری« هم 
نامیده شده است. این نظریه، مبتنی بر سه اصل است 

که مباحث مقدماتی برای بحث می باشد.1

مهارت

حتی اگر در ظاهر واضح نباشد، هدف انسان از مبادرت به 
هر رفتار یا عمل، جست وجوی شادی است. رؤیاها، آرزوها و 
بسیاری از برنامه ریزی ها نیز در خدمت شادبودن است. اگر 
فعالیتی لذت بخش باشد و به شادی منجر شود، پی گیری و 
تکرار خواهد شد. مساعی بشر برای کسب موفقیت در هر 
امری مانند کشف چیزی ناشناخته یا خلق اثری هنری یا 
انجام پروژه های گوناگون، همه موجب شادکامی می شود. 
درحقیقت، شوق نیل به شادی، عاملی است که رفتار را 
دیکته می کند. البته همۀ اعمال به شادی ختم نمی شود، 
ولی کسب شادی، انگیزۀ اصلی است، هر چند که حاصل، 

شکست و در نتیجه، ناشادی باشد.

فرش لبخند، 
زیر پای 

اندیشیدن

میترا صاحب جمعی
نویسنده

در باب اهمیت یادگیری و کاربرد 
نشاط در  تحقق آن

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه



اصل اول: یادگیری مبتنی بر مشاهده
عوامـل مولـد در یادگیری در میـان دانش آموزن، بسـیار 
زیاد هسـتند؛ عواملی چون معلم،کتاب، محیط خانواده و 
روش هـای یادگیری. در نظریۀ باندورا، عنصر اجتماعی نیز 
در نظـر گرفته می شـود چـرا که انسـان می توانـد اطالعات 

و رفتـار جدیـد را از طریق مشـاهدۀ انسـان دیگر یاد بگیرد.
باندورا، سـه مدل پایـه از یادگیری مشـاهده ای را تعریف 

کرده اسـت:
الـف. مـدل زنـده، کـه مسـتلزم بـه نمایـش گذاشـتن یا 

انجـام یـک رفتـار توسـط فـردی واقعـی اسـت.
ب. مـدل آموزشـی کالمـی، کـه مسـتلزم توصیـف و 

توضیـح یـک رفتـار اسـت.
ج. مـدل نمادیـن، کـه مسـتلزم رفتـار نشـان داده شـدۀ 
شـخصیت های واقعـی یا سـاختگی در کتاب هـا، فیلم ها، 

برنامه هـای تلویزیونـی یـا رسـانه های بـر خط اسـت.2

اصل دوم:  تشویق درونی
وضعیـت ذهنـی بـرای یادگیـری اهمیـت دارد. بانـدورا 

خاطرنشـان سـاخت که عوامـل خارجـی و محیطی، تنها 
عامل مؤثر بر یادگیری و رفتار نیسـت. او عامل درونی را نیز 
بـه شـکل غـرور، ارضای شـخصی یـا حس موفقیـت، مؤثر 

می دانسـت.

اصل سوم: فرایند مدل سازی
یادگیـری، لزومـًا بـه تغییـر رفتـار منجـر نمی شـود. بـا 
وجـودی کـه رفتارگراهـا معتقدند کـه یادگیری بـه تغییرات 
ثابتی در رفتار می انجامد، اما یادگیری مشـاهده ای نشـان 
می دهـد که مردم می توانند بـدون آن که رفتار جدیدی بروز 
دهند، اطالعات جدیدی را یاد بگیرند. تمام رفتار مشاهده 
شـده، بـه طـور مؤثری یـاد گرفتـه نمی شـوند. عواملی هم 
در مـدل و هـم در یادگیرنـده می تواننـد در موفقیـت یا عدم 
موفقیت یادگیری اجتماعی نقش داشته باشند. همچنین 

بایـد مراحل و نیازهـای خاصی بر آورده شـوند. 
از  آنکـه  از  بیـان شـد، انسـان ها بیـش  آنچـه  مطابـق 
روش هـای آکادمیـک یاد بگیرند، از مشـاهدۀ رفتار دیگران 
یـاد می گیرنـد. آنچـه کـه دین مـا نیـز بـر آن تأکیـد دارد که 
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اخیـر، نظرسـنجی های سـازمان های بین المللـی، میـزان 
مطلوبـی از شـادی در جامعـۀ ایـران را نشـان نمی دهنـد.7 
شـادی و نشـاط در محیـط آموزشـی، می توانـد عـالوه بـر 
افزایـش کیفیـت یادگیـری، فـرد را بـه نحـوی بـرای جامعه 
مهیا سـازد که او، زمینه سـاز امید و رویندگی در محیط های 
مختلـف خانوادگـی، دوسـتی و... باشـد. بنابرایـن، معلـم 
می توانـد با اسـتفاده از سـه اصل ذکر شـدۀ مـدل یادگیری 
مشـاهده ای، بـا تکیـه بـر آیتم هـای تقلیدپذیری، تشـویق 
درونـی و فراینـد مشاهده سـازی، بـا شـادی و نشـاط خـود، 
فرآینـد یادگیـری عمیق تـری ایجاد کنـد و در وهلـۀ بعد، به 

سـاختن جامعـه ای امیدوار کمـک کند

پی نوشت ها:

عمومی«،  »روان شناسی  دیگران:  و  علیرضا  آقایوسفی،   )1(

تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1386، چاپ اول، ص240-

.239

»نظریه های  الن:  سیدنی  شولتز،  و  پی.  دوان  شولتز،   )2(

شخصیت«، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، نشر ویرایش، ص453.

)3( و )4( فرقان)25(:28و74.

مریم:»بررسی  فاتحی زاده،  و  محسن  سید  عامری زاده،   )5(

پیشرفت  بر  شادی بخش  تکنیک های  اثر بخشی  مقایسۀ  و 

تحصیلی دانش آموزان دورۀ راهنمایی شهر اصفهان«، اصفهان: 

اصفهان،  استان  پرورش  و  آموزش  سازمان  تحقیقات  شورای 

.1384

)6( »فکر کردن در تنهایی، از شوک الکتریکی سخت تر است«، 

خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(، کد خبر: 81228419.

)7( »ایران، جزء غمگین ترین کشورهای جهان«، پایگاه خبری 

تحلیلی انتخاب، کد خبر: 165175.

ِخـْذ ُفالنًا َخِلیـاًل«،3 بـه الگوگیری  َتّ
َ
»یـا َوْیَلتـی َلْیَتِنـی َلـْم أ

از دوسـتان اشـاره دارد و یـا در بحـث الگوگیـری جامـع، 
ِقیـَن ِإَماًمـا«.4  می فرمایـد »َواْجَعْلَنـا ِلْلُمَتّ

چرا نشاط در یادگیری؟
اینکه  نشـاط آوری در فرایند تدریس در این چارچوب در 
کدام نقطه قرار دارد را باید از دو منظر مورد بررسـی قرار داد.
یکـی از اهـداف هر سیسـتم آموزشـی و هـر آمـوزگاری، 
افزایش اثربخشی فرایند یاددهی/یادگیری است. در بیانی 
سـاده، شـادی و نشـاط، دارای انرژی مثبت برای فرد است. 
فـرد چـه دانش آمـوز و چـه معلـم، می توانـد از این انـرژی به 
خوبی در جهت یادگیری  بهره بگیرد. شادمانی، احساسی 

اسـت که زندگـی را چیز خوبـی می داند.5 
دانشـمندان در تحقیقـی دریافته انـد کـه فکر کـردن در 
تنهایی، از شـوک الکتریکی سخت تر است6 و این موضوع، 
دشـواری فراینـد سـاختن تفکـر و اندیشـه در فـرد را هـم 
خاطر نشـان می سـازد. اگرچـه یادگیـری در فرایند جمعی 
اندکـی از فکـر کـردن و آموختـن بـه صـورت فردی آسـان تر 
بـه نظـر می رسـد، امـا هیـچ گاه از سـختی جانـکاه فراینـد 
اندیشه سـازی نمی کاهـد. در یادگیری های جمعـی و برای 
قـرار دادن یـک کودک یا نوجوان در مسـیر اندیشـیدن، هر 
آمـوزگاری نیاز به اکسـیری چـون نشـاط دارد. یادگیری، به 
هوشـیاری نیاز دارد و هوشـیاری برای بشـر، بسـیار دشـوار 
اسـت. نشاط عقالنی، بدون آنکه فرد را در مسیر مدهوشی 
قرار دهد، موانع غریزی مقاومت در برابر آموختن را از مسیر 

یادگیـری بر مـی دارد.
عالوه بر موضوع فوق، نشـاط محیط آموزشی، به نشاط 
فـرد در فعالیت هـای اجتماعـی می انجامـد. در سـال های 

انسان ها بیش از 
آنکه از روش های 
آکادمیک یاد 
بگیرند، از 
مشاهدۀ رفتار 
دیگران یاد 
می گیرند

“
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یادداشت

بر اساس  از فعاالن عرصۀ روان شناسی مثبت گرا،  یکی 
سطح  از  50درصد  که  است  معتقد  خود  پژوهش های 
شادی انسان توسط توارث و عوامل ارثی تعیین می شود، 
و  است  بیرونی  زندگی  شرایط  تأثیر  تحت  10درصد 
راز  او،  نظر  از  می پذیرد.  تأثیر  فرد  ذهن  از  40درصد، 
شادی پایدار با توجه به این 40درصد در حفظ و تداوم 
شادی درونی خالصه می شود. این شادی درونی، نتیجۀ 
برای شاد  فرد  رفتاری  و  نگرش های شناختی، عاطفی 

زیستن است.1
شکل  چگونه  نگرش ها  که  است  آن  اصلی  پرسش 
می گیرند؟ نگرش، ریشه در اطالعات شناختی-ارزشیابی 
ما دارد. باورها، زمینۀ نگرش ما هستند. این باورها، یا به 
طور مستقیم از تجارب شخصی، یا از طریق غیرمستقم 

نشأت می گیرند. بنابراین، در گام نخست باید برای شاد 
زیستن، اقناع ذهنی صورت بگیرد. گاه باید برای شاد 
زیستن، نگرش خلق کرد؛ به دانش آموز یاد بدهیم که 
چگونه و در هر شرایطی شادی را در زندگی خود خلق 
کند و یا با تقویت نگرش، بتواند جریان شاد زیستن را در 
زندگی به ثبات برساند. او باید بفهمدکه گاهی برای شاد 

زیستن باید در زندگی خود تغییر ایجاد کند.  

استراتژی های تغییر نگرش برای شاد زیستن 
گفته شد برای شاد زیستن، باید خلق نگرش صورت 
گیرد. پس باید تغییر در جزءشناختی انجام گیرد و ذهن 
دانش آموز، قانع شود که هدف زندگی او می تواند شاد 

زیستن باشد. بنابراین، باید:

عینکت را عوض کن
چشمت را شاد!

فائزه سیدی
کارشناس مسائل آموزشی
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مهارت شناسی

اول: معلم شاد، دانش آموز شاد تربیت می کند.
معلم، یکی از عوامل ایجاد نشـاط و شـادی است. او باید 
مهارت هـای ایجـاد شـادی در کالس را بدانـد. معلـم شـاد، 
الگـوی شـادی را در زندگـی دانش آموز تزریـق می کند. این 

مهارت هـا را می تـوان بـا تکنیک هایی دسـته بندی کرد.

دوم: تکنیک شعر و ترنم در بیان!
ذهـن دانش آمـوزان -خصوصـًا در مقطـع ابتدایـی- بـا 
اشـعار آهنگیـن و ریتـم دار مأنـوس اسـت. دلیـل اصلـی 
اسـتفاده از ایـن شـیوه، ایـن اسـت کـه بـه خاطر سـپردن و 
یـادآوری اشـعار و ترانه ها، سـاده اسـت و به راحتـی در ذهن 
مانـدگار می شـود و فضـای شـادی را نیـز در کالس ایجـاد 

می کنـد.

سوم: تکنیک داستان گویی 
را  کالس  می توانـد  کـه  یادگیـری  روش هـای  از  یکـی 
مفـرح و شـاد نگـه دارد، تکنیـک داسـتانگویی اسـت که به 
سـاختن یـک فیلـم کوتـاه شـباهت دارد. در ایـن تکنیک، 
معلم می تواند به مقتضای کالس و درس، داسـتان کوتاه و 

هیجان انگیـزی را بـرای دانش آمـوزان مطـرح کنـد.

شعف افزاها

سایه حبیبی
معلم و کارشناس روان شناسی

عوامل مؤثر بر نشاط دانش آموزان
در کالس درس 

الف. در باورهای او نسبت به مسائل گوناگون، 
زیستن، چه  بداند شاد  او  اینکه  ایجاد کرد؛  تغییر 

ثمراتی در آیندۀ او دارد.
ب. بتواند با افزودن باورها و تغییر در ایده آل ها، 

در هر شرایطی شاد زندگی کند.
ج. بداند که مطابق تحقیقات صورت گرفته، رفتار 
و افکار افراد شاد، سازگارانه و کمک کننده است؛ 
آنها در حل مسائل خویش مستقیمًا تالش می کنند 
و از دیگران نیز کمک می طلبند و آرامش بیشتری 

دارند.
د. بداند که زندگی شاد، موجب سالمت می شود. 
به طوری که انسان شاد،  استرس کمتری دارد، به 
همین دلیل عملکرد سیستم ایمنی او بهبود پیدا 

می کند.
علمی،  ره یافت های  اساس  بر  که  بداند  ه . 
انسان های شاد، این ویژگی ها را دارند؛ 1. زندگی 
خود را در کنترل دارند، 2. به جسم و روح خود توجه 
می کنند، 3. زندگی را صحنۀ برد و باخت نمی دانند، 
4. از زندگی یاد می گیرند، 5. برنامه ریزی دارند، 6. 
زندگی،  شادی های  یادآوری  با  و  هستند  هدفمند 
مثبت  دید  آینده  به   .7 می کنند،  لذت  احساس 
دارند، 8. مسئولیت پذیرند، 9. بعضی از اتفاقات را به 
محیط نسبت می دهند و 10. همیشه تالش جهت 

بهترشدن دارند
پی نوشت:

)گام  باشیم؟  شاد  »چگونه  سونیا:  لیویومیرسکی   )1(

تهران:  مشتاق،  مهسار  ترجمۀ  شادمانی(«،  تا  گام  به 

انتشارات ابوعطا، 1394، ص 74.

به دانش آموز یاد 
بدهیم با تقویت 
نگرش، بتواند 
جریان شاد 
زیستن را در 
زندگی به ثبات 
برساند

“
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کـرد. تحقیقـات، بیانگر این مطلب اسـت که ایجـاد اندکی 
سـردرگمی و گیجـی، می توانـد گرایـش آنهـا بـه پذیـرش 
مطلب را بیشتر کند و همچنین، احساس لذت پس از حل 

معمـا را بـه وی هدیـه کنـد.

هشتم: تکنیک عمل متقابل 
این جاذبه، مکانیسـمی قدرتمند اسـت که اغلـب، برای 
تأثیرگذاری بر مخاطب به آن متوسـل می شـوند. اصل عمل 
متقابـل، می گویـد مـا بـا دیگـران آن گونـه برخـورد می کنیم 
کـه آنـان بـا مـا رفتـار می کننـد. قانـون عمـل متقابـل، ِدیـن 
ناخواسـته ای را تحمیـل می کنـد. اگـر دانش آمـوز در مقابل 
رفتار معلم احسـاس دین کند، در صدد جبـران آن برمی آید. 
ایـن امـر، باعث حس سـپاس گزاری در دانش آموز می شـود.

نهم: تکنیک تعهد و سازگاری  
دانش آمـوزان باورهـا، نگرش هـا و اولویت هـا را به شـکل 
بی نظـم نشـان نمی دهنـد؛ بلکه تمایـل شـدیدی دارند که 
واکنش هـای هماهنـگ و پیوسـته ای از خـود بـروز دهنـد. 
آنان مشـتاق هسـتند با روش پیش بینی خـود عمل کنند. 
بـر ایـن مبنـا، یـک »بلـه« گفتـن، منجر بـه گفتـن بله های 
دیگـر می شـود. مثـاًل معلـم می توانـد بپرسـد کـه آیـا شـما 
نمی خواهیـد در جامعـه مؤثـر باشـد؟ آیـا نمی خواهید پدر 
و مادرتـان از شـما راضـی باشـند؟ و... . سـؤاالتی از ایـن 
جنس، می تواند بله هایی را در بر داشـته باشـد و بعد، معلم 

می توانـد نکتـۀ کلیـدی و مالحظـۀ خـود را بگوید.

دهم: تکنیک تصویرسازی 
اولیـای مدرسـه و معلمـان می تواننـد بـه منظـور جلـب 

چهارم: تکنیک خودباوری 
ایجـاد حـس خـوب در دانش آمـوزان و ایجـاد روحیـۀ 

کنـد. ایجـاد  هیجـان  کالس  در  می توانـد  خودبـاوری، 

پنجم: تکنیک  ارائۀ خبر خوب 
در ایـن تکنیـک، بـا اسـتفاده از حـس کنجـکاوی کـه 
در  مثبـت  احساسـات  دارد،  وجـود  انسـان ها  همـۀ  در 
دانش آمـوزان برانگیختـه می شـود. این تکنیـک، هم باعث 
تأثیرگـذاری مطلـب، و هـم عالقه منـدی بـه کالس درس 
می شـود. به لحاظ روان شناسـی، انسـان در مواجهه با خبر 
خـوب، همیشـه یک حـس خـوب دارد که باعث انگیـزه در 
فـرد می شـود. معلم می توانـد با بیان های متفـاوت و گاهی 
با طراحی غیر کالمی، این تکنیک را در کالس ایجاد کند.

ششم: تکنیک کمیابی
این اصل، در بر دارندۀ این نکته اسـت که انسـان، چیزی 
که کمیاب باشـد را ارزشـمند می بیند. اصواًل  چیز ارزشمند، 
کمیاب تـر اسـت. از ایـن رو، معلمـان  بـا اسـتفاده از روش هـا 
و جمالتـی، می تواننـد ایـن تداعـی را در ذهـن دانش آمـوز  
ایجـاد کنند کـه نکتۀ آنان،  کمیاب اسـت؛ »فقط برای شـما 

می گویـم«، »این نکتـه را جـای دیگر نشـنیده اید« و... .
ایـن تکنیـک، باعـث حـس غـرور می شـود و هیجـان 
دانسـتن چیزی که دیگران نمی دانند را بـرای دانش آموز به 

مـی آورد. ارمغان 

هفتم: تکنیک اصل انحراف و آشفتگی 
ذهـن  بحـث،  بـه  ورود  از  قبـل  اسـت  الزم  گاهـی 
دانش آمـوزان را بـا طـرح مسـائلی مثـل معمـا  سـردرگم 

شخصی که 
تشویق می شود، 

از کار و زحمت 
خود احساس 

رضایت و 
خشنودی 

می کند و این 
رضایت خاطر، 

جلوی خستگی 
و بی میلی او را 

می گیرد

“
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دانش آموز با کالس داشـته باشـد. این شـعار، ممکن است 
عبارتـی مـوزون و آهنگین، پرسشـی سـاده و یـا حتی فقط 
یـک کلمـه یا نام باشـد. معلم می تواند با انتخاب یک شـعار 
برای کالس، حس خوب و انگیزیشـی در کالس ایجاد کند 
و می توانـد در سـال تحصیلـی، برنامه هـای فرح بخشـی در 

ذیل این شـعار بـرای دانش آمـوزان تولید کند. 

دوازدهم: تکنیک چینش نیمکت ها
بـرای ارتبـاط و تعامـل بیشـتر دانش آمـوزان بـا یکدیگـر 
بـا  معلـم  چهره به چهـرۀ  و  مؤثـر  ارتبـاط  همچنیـن  و 
دانش آمـوزان، باید نیمکت ها طوری چینش شـوند که این 
مهـم محقـق گـردد. علمای تعلیـم و تربیت، بهتریـن روش 
چینـش صندلی هـا را -خصوصـًا در درس هایـی کـه نیاز به 
بحث و بررسـی، فعالیت های گروهی برای حل یک مسئله 
و یـا انجـام آزمایـش و یـک پـروژه وجـود دارد- بـه صـورت 
دایـره ای یا »U«شـکل پیشـنهاد می کنند. در ایـن صورت، 
تعامل و ارتباط به شـکل صحیح انجام پذیر خواهد بود. این 
امـر، باعـث می گـردد تمامـی دانش آمـوزان درگیـر فعالیت 
شـوند و حالـت انفعالـی و خسـتگی در آنها به وجـود نیاید.

نظـر، ترغیـب و متقاعدسـازی دانش آمـوزان، از دو عنصـر 
زبان کالمی،  زبان تصویری اسـتفاده کننـد. در بین این دو 

عنصر، »تصویـر« جایـگاه ویـژه ای دارد.
ارتباطـات تصویـری«  یونسـکو قـرن حاضـر را »قـرن 
نامیـده اسـت. دانش آموزان بـه هنگام مشـاهدۀ تصویر، با 
دنیـای بیرونـی ارتبـاط تعاملـی برقـرار می کننـد. امـروزه با 
اسـتفاده از رایانـه، بـه راحتی می تـوان صحنه هـای بدیع و 
عجیبی را به تصویر کشـید کـه احتمال وقـوع آن در دنیای 
واقعی، غیرممکن است و بدین شکل، فضایی تجسمی از 
زیبایی را در محیط کالس و مدرسـه به ارمغان آورد. اهداف 

تصویرسـازی در مدرسـه، عبارتند از:
الف: مجذوب کردن دانش آموز.

ب: ایجـاد رفتاری که انتظار می رود در محل یا موقعیت 
دیگری به وقوع پیوندد.

ج: متقاعدسـازی مخاطبان به کمـک تعابیر ذهنی که 
تصاویر ایجـاد می کنند.

یازدهم: تکنیک شعار برای شادی 
شـعار، می تواند نقش مهمـی در برقراری یا تـداوم رابطۀ 
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سیزدهم: ابزار تشویق 
تشـویق، جلوه ای از تحسـین و تقدیر و نوعی تأیید برای 
فرد اسـت و در سـایۀ آن، شـوقی در آدمی پدید می آید که به 

رفتاری معیـن اقدام کرده و آن را مکرر می سـازد.
گفـت  می تـوان  تشـویق  تعریـف  در  کلـی  طـور  بـه 
»تشـویق، عامل وادارکننده است که به انسـان نیرو و انرژی 
می دهـد.« شـخصی که تشـویق می شـود، از کار و زحمت 
خـود احسـاس رضایت و خشـنودی می کنـد و این رضایت 

خاطـر، جلـوی خسـتگی و بی میلـی او را می گیـرد.
تشویق و تحسین، مایۀ تقویت روح است و حس اعتماد 
را در فـرد بـه وجود آورده، اسـتعدادهای او را رشـد می دهد و 

در نتیجـه، تـوان درونی او به فعلیت درمی آید.
حاصـل تشـویق، ممکـن اسـت فایـده ای بـرای آدمـی 
نداشته باشد، ولی همین خودپسندی، فرد را ارضا می کند 

و بـه او اطمینـان می دهـد کـه عملـش 
عاقالنـه و مورد تأیید بوده اسـت 

موجـب  نتیجـه،  در  و 
دلگرمـی و نشـاط او 

می شـود

زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه

مهارت شناسی

وقتـی انسـان در دنیای واقعیـات به کام نمی رسـد، به عالم 
تخیـالت و رؤیـا روی مـی آورد تـا آنچـه را کـه در تجربیـات 
واقعـی خـود نمی یابـد، در دنیایـی کـه سـاخته و پرداختـۀ 
ذهن او اسـت، به سـهولت به چنگ آورد. عجیب نیست که 
خیال بافی از متداول ترین مکانیزم های سـازگاری به شـمار 
مـی رود. خیال بافی و رؤیاهای بیداری، در 
هـر گـروه سـنی از خـرد و کالن 

رواج دارد. 

خیال های شادانه

محمدصادق آیت اللهی
نویسنده

بررسی استفاده از راه کار خیال پردازی در 
ایجاد نشاط در کالس
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2. در رؤیـای »نجـات«، رؤیاگر با بی باکی و شـجاعت کم 
نظیر در شـرایط شـاق و توان فرسـا، به حفظ جان کسـی از 

خطر حتمی توفیق پیـدا می کند.
3. در رؤیـای »جـالل«، خیال بـاف خـود را شـخصیتی 
ممتاز و مشـهور تصور می کند. همچون مخترعی مشـهور، 
دانشمندی نابغه، پیشوایی قدرتمند، قهرمانی بی نظیر و یا 

ثروتمندی افسانه ای.
4. در رؤیـای »کرنـش«، بـرای کسـی کـه همـدردی و 
محبـت او مـورد نظـر اسـت، خدمت و فـداکاری بـزرگ و بی 

شـائبه ای انجـام داده می شـود.
عملیـات قهرمانـی بـه چنـد نوعـی کـه اشـاره کردیـم، 
محـدود نیسـت و هر کس بر حسـب نیاز، قهرمـان خاصی 

را در تخیـالت خـود خلـق می کنـد. 
پژوهش هـای متعدد علمی نشـان داده اسـت که تخیل 
و رؤیـا عامـل مثبتـی در رشـد شـخصیت، سـالمت فکـر و 
خالقیـت انسـان اسـت. در واقـع مراحـل اولیـۀ خالقیـت، 
غالبًا شبیه فرایند تخیل و رؤیا است. به همین دلیل گاهی 
بیـن خالقیـت و طرح ریـزی از یک طرف و تخیـل و تصور از 

طـرف دیگـر، حد و مـرز معینی نمی تـوان قائل شـد.1
بـه هـر تقدیـر، دنیـای تخیـل و رؤیـای آدمـی آن چنـان 
جالـب، زیبـا، غنـی، عمیـق و پـر معنـی اسـت و بـه قـدری 
کوچک تریـن  کـه  یافـت  دسـت  آن  بـه  می تـوان  راحـت 
احسـاس ناکامـی و اضطـراب کافـی اسـت تـا آدمیـان را به 
سـیر و سـیاحت در این دنیای بی کران خیالی سـوق دهد؛ 
در صـف نانوایـی، اتوبوس، کالس، محـل کار، در همه جا و 
همـه وقـت، دریچۀ عالم رؤیـا به روی آدمی باز اسـت و حتی 
بـه صورت موقـت، ناسـازگاری های واقعی با سـازگاری های 

خیالـی جایگزین می شـوند

وقتـی انسـان در دنیـای واقعیـات به کام نمی رسـد، به عالم 
تخیـالت و رؤیـا روی مـی آورد تـا آنچـه را کـه در تجربیـات 
واقعـی خـود نمی یابـد، در دنیایـی کـه سـاخته و پرداختـۀ 
ذهن او اسـت، به سـهولت به چنگ آورد. عجیب نیست که 
خیال بافی از متداول ترین مکانیزم های سـازگاری به شـمار 
می رود. خیال بافی و رؤیاهای بیداری، در هر گروه سـنی از 

خـرد و کالن رواج دارد. 
خیال بافی در سـازگاری آدمی نقشی دوگانه دارد؛ از یک 
سـو در نقش ارضاکنندۀ مسـتقیم انگیزه های کام نیافته، و 
از سـویی دیگـر در نقـش جبران کننـده ظاهـر می شـود. به 
عبـارت دیگـر در عالم رؤیا و خیال، انسـان یا به دنبال همان 
چیزهایی که از آن محروم مانده است، یا به دنبال چیزهایی 
شـبیه یـا بهتر از آن مـی رود. از این رو باید خیال پـردازی را به 

عنوان یک اثر انگیزشـی مالحظه نمود.
معلـم باید سـعی کنـد خیـاالت دانش آمـوزان را تحریک 
کنـد. رؤیـا و خیال بافـی، انـواع مختلفـی دارد. محتـوای 
تخیالت بر حسـب سـن فـرق می کنـد، ولی خطـوط کلی 
آن کـم و بیـش ثابـت اسـت. در هر نـوع خیال بافی مطبوع، 
مظهـری از پیشـرفت و ترقـی، شـکوه و جـالل، قـدرت و 
زبردسـتی، تعالی و کمال و سایر خواست های مهم انسانی 

نهفته اسـت. 
ذهـن  در  را  مثبـت  خیـاالت  انـواع  توانـد  مـی  معلـم 
دانش آمـوز خلـق کند و به آنها کمـک کند تا خیاالت مثبت 
داشته باشـند. خیاالتی مثل »قهرمان پیروز« را می توان در 

چهـار دسـتۀ فرعـی در نظـر گرفت:
1. رؤیـای »نمایـش« کـه در آن صاحـب رؤیـا بـا انجـام 
عملی خطرناک و بسیار مشکل، تحسین و اعجاب دیگران 

را برمی انگیـزد.

پی نوشت:

)1( »اصول 

ارتباطات و 

مخاطب شناسی«، 

نشر نهضت، 

1387، ص361.
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مهارت شناسی

حتمـًا شـما هم به عنـوان یـک آمـوزگار، بـاور داریـد زندگی 
سرشـار از رنـگ و جلوه هـای رنـگ اسـت، زیرا دنیـای بدون 
رنـگ، به نظـر ما همچون مرده اسـت. نور به اشـیاء می تابد 
و در اثـر جـذب و دفـع میزانـی از نـور، رنـگ ویـژه ای ادراک 

می شـود.
می دهـد  نشـان  دانشـمندان  تحقیقـات  و  مطالعـات 
تأثیـرات  آدمـی  روان  و  روح  بـر  کـه  همان گونـه  رنگ هـا 
گوناگونـی بـه جـای می گذارند، جسـم او را نیـز تحت تأثیر 
قـرار می دهند. محققان بـر این باورند که هر یـک از رنگ ها 
فوایـد خـاص درمانی محسوسـی برای بـدن انسـان دارند و 
در این بـاره گزارش هـای متعـددی مبنـی بر اسـتفاده های 
موفقیـت آمیـز از رنـگ در درمـان بسـیاری از بیماری هـای 
فیزیکـی دریافـت کرده انـد. برخـی از دانشـمندان حتـی 
معتقدنـد تمایل ناخـودآگاه ما بـه یک یا چند رنـگ خاص، 
می توانـد نشـانه ای از نیازهای بدن مـا در جهت ترمیم خود 
باشـد. اطـالع از خـواص درمانـی مختلفـی کـه بـه هر یک 
از رنگ هـا نسـبت داده شـده، می توانـد کمـک شـایانی بـه 
انتخاب صحیح آنها هنگام تهیۀ لوازم و طراحی دکوراسیون 

فضاهای مختلف مدرسـه باشـد.
رنـگ زرد: زرد، روشـن ترین رنـگ در طیـف نـور سـفید 

اسـت و بعد از آن، رنگ زرد طالیی قرار می گیرد که منور، با 

درخششـی مالیم اسـت. این رنگ نماد آخرت، پادشاهی و 
حکومت، گرمای خورشید، شگفتی، عروج انبیا، شادمانی 
و سرخوشـی اسـت. به طور کلی این رنگ، نشـانۀ روشـنی 
و نـور اسـت، ولـی عـوام »دیـدن نـور« را تحقـق واقعیتی که 
قبـاًل پنهـان بـوده می داننـد و اینکه گفته می شـود »فالنی 
روشـن تر اسـت«، به معنای هوش و آگاهی متعالی و واالی 
او اسـت. پس رنگ زرد روشـن، از لحاظ سـمبلیک با فهم و 
دانایی ارتباط دارد و نشان دانش و معرفت است. در مقابل، 
زرد تیره از این لحاظ، دارای مفاهیم دروغ، خیانت و حسد، 
اشـتباه، بی اعتقادی و شک می باشد. رنگ سفید نیز نماد 

معصومیت و پاکی اسـت.
رنـگ قرمـز: قرمز، رنگی اسـت که به شـدت جلب توجه 

می کنـد و دارای درجـات مختلـف تیرگی و روشـنی اسـت. 
رنگ سـرخ نمادی از خون، آتش جاودانی حیات و هستی، 
زندگـی، فطـرت و خلـق و خـوی آتشـین و مردانـه اسـت. از 
طرفـی قرمـز را رنـگ سـیارۀ مریـخ دانسـته و آن را عالمـت 
جهـان متالطـم، جنـگ شـیاطین و باألخره نشـان تثبیت 

شـده ای از جنـگ انقـالب، مبـارزه و شـورش خوانده اند.
رنـگ آبـی: آبـی، رنـگ درون اسـت و همـواره شـخص را 

متوجـه خـودش می کنـد. درجـات مختلفـی از رنـگ آبـی 
نیـز وجـود دارد؛ آبی تاریک، معنی وهم، ترس، غـم، اندوه، 

جهانی رنگی بساز
سولماز رضایی

کارشناس مسائل آموزشی

نگاهی به اعجاز استفاده از رنگ ها در ایجاد محیط مفرح آموزشی
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مهارت شناسی

مقدمه
ریاضیات من با اینکه بعدها رشتۀ علوم انسانی 
خوبی  بسیار  سطح  در  هنوز  کردم،  انتخاب  را 
است. دلیلش هم برای خودم واضح است؛ معلم 
ریاضی سوم ابتدایی، ریاضیات را با بازی بر روی 
اعداد بر روی ذهن من تثبیت کرد. یادش به خیر! 
بازی  ما  برای  اعداد  تمام  اندازۀ  به  باقری  خانم 
ترتیب می داد. اگر در دروس دیگر هم معلمی قصد 
بهره گیری از بازی ها را داشت، شاید امروز بهرۀ 
علمی من در بخش های دیگر علمی این گونه لنگ 

نمی زد.

بازی چیست؟
بـازی، فعالیتـی لذت بخش اسـت کـه در برگیرندۀ 
افـراد، اشـیا و تحـرک می باشـد. هـر چیـزی از فـوت 
کـردن حباب های صابون به اطـراف گرفته تا خواندن 
یـک قطعـه شـعر، نوعـی بـازی محسـوب می شـود. 
تمامـی والدین از این حقیقت آگاه هسـتند که بازی، 
می توانـد شـامل هـر فعالیتـی باشـد کـه کـودک بـا 

اشـیای اطـراف خـود انجـام می دهـد.
بررسـی فراینـد بـازی و در نظـر گرفتـن آن به منزلۀ 

خنده ام به هوا!

رامین اسماعیلی
معلم و پژوهش گر

بررسی انجام بازی
بر ایجاد نشاط آموزشی

مـرگ و نیسـتی را با خود بـه ارمغان مـی آورد، ولی همچنان 
نشـان دهندۀ فکـری برتـر و مافـوق طبیعی هم هسـت و به 
عالـم بـاال اشـاره دارد. رنگ آبی به معنـای وفـاداری و ایمان 
نیـز هسـت و بـه ایـن اعتبـار، جلـوه ای خـاص بـه زندگـی 
می دهد. رنگ آبی به شـکل اسـتعاری، نشـانۀ آرامش، آب و 
طبیعت آرام اسـت. براسـاس روایات کهن هنری، رنگ های 
نیلـی و آبـی تیـره، مناسـب ترین محیـط را بـرای تفکـر و 

اندیشـیدن ایجـاد می کنند.
رنـگ سـبز: ایـن رنـگ، در میانـۀ رنگهـای آبـی و زرد قرار 

دارد و رنـگ طبیعـت زنـده اسـت. از نظر سـمبلیک، بـه آن 
درخت افسـانه ای می ماند که با ریشـه های عمیق و پابرجا، 
برتمـام فضـای اطراف مسـلط اسـت. پس نمـودار عظمت 
حیـات و زندگـی همه جاگسـتر اسـت. رنـگ سـبز، نمـاد 
طبیعت بکر و دسـت نخوردۀ درون نیز هسـت که وحشـی و 

گسـتاخ می تـازد و ناپایدار اسـت.
رنگ سـفید: می تواند در انسـان احساس فضای بیشتر 

به وجود آورد. رنگ سـفید معمواًل نشـانگر سرما، پاکیزگی و 
آرامش اسـت. اتاقی که کاماًل به رنگ سـفید نقاشـی شـده 
باشـد، ممکـن اسـت جـادار و بزرگ به نظـر آید، امـا خالی و 
سرد است. بیمارستان ها و کادر پزشکی از رنگ سفید برای 

ایجاد حس پاکیزگی اسـتفاده می کنند.
شـناخت رنگ هـا بـه شـما کمـک می کند تـا به وسـیلۀ 
تکنولوژی هایـی که می توانند فضـای کالس را به رنگ های 
مختلـف در بیاورنـد، احساسـات متنوعـی را بـرای پذیرش 
اگرچـه  بیاوریـد.  وجـود  بـه  آموزشـی  گوناگـون  مطالـب 
برداشـتن چنین گامی در مدارس ما اندکی دشـوار اسـت، 
امـا انجام آن نتایج بی بدیلی به همـراه خود خواهـد آورد. از 

چنیـن راه کاری غافل نشـوید
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بـه متعلمـان و فرآینـد یادگیـری منحصـر نیسـت، بلکـه در 
فراینـد یاددهـی نیـز امـکان و به عبـارت دقیق تر، ضـرورت 

طراحـی و بـه کار بسـتن آنها احسـاس می شـود.2

مزایای بازی آموزشی 
1.  پـاداش ذاتـی دارد؛ چـون شـاگردان بـازی را دوسـت 

دارنـد و از روی میـل و رغبـت در آن شـرکت می کننـد.
2.  موقعیت هـای پیچیـدۀ زندگـی را کـه عناصـر آن از 
زندگـی واقعـی گرفتـه شـده اند، بـه شـیوه ای سـاده و قابل 

فهـم نمایـش می دهـد.

خصـوص  -بـه  انسـان  فعالیت هـای  از  یکـی 
فعالیت هـای دانـش آمـوزان- از مسـائلی اسـت 
کـه روان شناسـان همـواره بـه آن توجـه کرده اند. 
بـازی ماننـد کنش هـای روانـی دیگـر در شـمار 
فعالیت های اساسـی سـازمان روانی انسـان قرار 

دارد.

بازی های آموزشی
عنـوان  بـه  می تواننـد  آموزشـی  بازی هـای 
رسـانه ای مفید و کارآمد در سـطوح رسـمی و غیر 
رسـمی مورد اسـتفادۀ معلمان قرار گیرند. هدف 
غایـی ایـن بازی ها فقـط تفنن یـا پرکـردن اوقات 
فراغت نیست؛ بلکه چنین بازی هایی، در ضمن 
ایجـاد لحظاتـی لـذت بخـش و فرح انگیـز بـرای 
مخاطبان، با فراهم سـاختن تجربه هایی نزدیک 
بـه تجربه هـای دسـت اول، یادگیـری سـریع تر 
و پایدارتـر را سـبب می شـوند.1 حضـور فعاالنـۀ 

متعلمان در فرآیند یادگیری، مسـتلزم فراهم سـازی شرایط 
و زمینـۀ  مناسـب در محیط آموزشـی اسـت.

به عقیـدۀ متخصصـان حوزه هـای آمـوزش و پداگوژی، 
اسـتفاده از بازی های آموزشـی در فرآینـد تدریس، از جمله 
راه کارهایـی اسـت که زمینۀ الزم بـرای افزایش فعالیت های 
ایـن  دیـدگاه  از  می سـازد.  فراهـم  را  متعلمـان  یادگیـری 
متخصصـان، بازی های آموزشـی بر خـالف  تصـور رایج، به 
کـودکان و دنیای آنها منحصر نمی شـوند، بلکـه با تغییر در 
عناصـر یـا نحوۀ بـازی، قابلیت اسـتفاده بـرای آموزشـی در 
تمامی شـرایط سـنی را دارند. ضمن آنکه اسـتفاده از بازی 



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | اسفند96 و فروردین641397

است.
4. در صورت تمام نشدن بازی، محلی را برای نگهداری 

وسایل در نظر بگیرید.
5. پس از اتمام بازی، وقت کافی در اختیار دانش آموزان 
قـرار دهید تا واکنش های خود را نسـبت به بـازی ابراز کنند 
و بین تصمیمات فردی و نتایج بازی و آنچه در دنیای واقعی 

وجود دارد، مقایسه ای صورت دهند.
6. از تکـراری شـدن بـازی جلوگیـری کنیـد؛ اگـر بـازی 
خاصـی را یـک  بار بـرای دانش آمـوزان مطـرح کرده ایـد، بار 

دیگـر آن را ارائـه نکنید.
7. اهمیـت پیچیدگی بـازی را در نظر بگیرید؛ بازی باید 
چنـان مهیـج و جالـب باشـد که به تفکـر و جسـت وجو نیاز 
داشـته باشـد و نتـوان بـه راحتی به جـواب آن دسـت یافت. 
بنابرایـن، بـازی نبایـد سـاده، بی تحـرک و بی هدف باشـد. 
پیچیدگـی و جذابیت آن باید در حدی باشـد که توجه همه 

را جلـب کند.

نتیجه:
اگر شـما هـم به خاطـرات خود مراجعـه کنید، بـازی در 
کالس را در تثبیـت محتـوای آموزشـی بی نظیـر می یابید. 
باید هـا و  ایده هـا، بهتریـن نقد هـا و سـاده ترین  بهتریـن 

نباید هـا، در همیـن خاطـرات نهفتـه اسـت

پی نوشت ها:

و  رویکردها  نظرگاه ها،  درسی؛  امیر:»برنامه  تیموری،   )1(

چشم اندازها«، به نشر، 1387، ص81.

 ،1393 کاربردی«،  »روان شناسی  ابوالحسن:  حقانی،   )2(

ص114.

3.  انگیزۀ یادگیری را ایجاد و توجه و عالقۀ فراگیرندگان 
را جلب می کند.

4. از یکنواختـی و کسـالت باری محیط هـای یاددهی-
یادگیری می کاهد و جّوی شـاد و زنده را شـکل می دهد. در 
برخی از بازی ها فراگیران بدون اینکه خود احسـاس کنند، 
بـه تمرین و تکرار مفاهیم یا مهارت های دشـوار می پردازند.
5- مربیـان بـا ایجـاد ارتباط هـای اجتماعـی از طریـق 
بـازی، عـالوه بـر آمـوزش مفاهیـم شـناختی، به بعضـی از 
اهـداف آموزشـی، یادگیـری عاطفـی و نگرشـی نیز دسـت 
می یابنـد. به عالوه، آمـوزگاران با شـرکت دادن دانش آموزان 
در برنامه ریزی و تدارک وسـایل الزم برای بازی، می توانند به 
اهداف بیشـتری نایل شـوند. بازی آموزشی خوب می تواند 
ضمـن ایجاد تفریح و هیجـان برای فراگیرندگان، چگونگی 
ارزیابـی مخاطرات، برخورد اتفاق ها و مسـائل جدید، تفکر 

منطقـی و انجام تصمیم گیری هـا را آمـوزش دهد.

کالس،  در  آموزشـی  بازی هـای  تأثیـرات  افزایـش  بـرای 
توصیـه می  شـود بـه ایـن نـکات توجـه کنیـد:

1. دانش آمـوزان را در برنامه ریزی هـای اولیـه و تـدارک 
چنیـن فعالیت هایـی شـرکت دهیـد؛ بدیـن صـورت کـه 
دانش آموزان خودشـان نقش خـود را در بازی برگزینند و هر 

چـه بیشـتر در این بـاره تبـادل نظـر کنند.
2. منابعـی را کـه به عنـوان مـواد اصلی مورد نیاز سـت، 
تـدارک ببیننـد. بـه عبـارت دیگـر، دانش آمـوزان بایـد بـه 
اطالعـات و واقعیت هایـی کـه بر اسـاس آنها تصمیم گیری 

می کنند، دسترسـی داشـته باشـند.
3. وقـت بـه انـدازۀ کافـی داشـته باشـید؛ بـرای اجـرای 
بسـیاری از بازی هـا زمانـی چند برابر سـاعت کالسـی الزم 

بازی های آموزشی 
می توانند به 
عنوان رسانه ای 
مفید و کارآمد در 
سطوح رسمی و 
غیر رسمی مورد 
استفادۀ معلمان 
قرار گیرند

“
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مهارت شناسی

تصویـر خمیـازۀ یـک دانش آمـوز، تمـام برنامه هـای ذهنی 
بی اختیـار،  هـم  شـما  شـاید  و  می ریـزد  هـم  بـر  را  شـما 
خمیـازه ای بکشـید و ایـن توالـی بی مـزه، تمـام کالس را به 
ویروس کسلی مبتال کند. هر معلمی تجربۀ چنین کالسی 
را دارد و برای ایجاد کالسـی با نشاط، با چنین مانعی روبه رو 
شـده است. شـاید شما هم در چنین شـرایطی به خواب به 
موقـع و انـدازه فکـر کرده ایـد و درسـت هـم فکـر کرده ایـد؛ 
خواب از جایگاه بسـیار مهمی در زندگی ما برخوردار است. 
خوابیـدن هم مثل تغذیه، کار غریزی اسـت و هـر یک از این 

دو، جزئـی از غریزۀ بقا اسـت.
علی رغـم بی توجهـی مـا، از هـر زاویـه و جنبـه ای کـه بـه 
خواب بنگریم، اهمیتی واقعی و مـورد توجه دارد به گونه ای 
که خواب ناکافی، از جهات مختلف بر انسـان عواقب سـوء 

می گـذارد.
از نظـر جسـمی در صـورت بـی خوابـی، بیماری هـای 
مزمن نیز گسـترش می یابـد. تغییراتی نیـز در فرمول خون 
بـه وجـود می آید کـه در درازمدت سـبب پیدایش کم خونی 
می گـردد و حالـت کسـالت همـراه بـا خسـتگی دائمـی و 

فزاینـده و یـک حالـت تنبلـی که بـه خوبی 
نمی تـوان آن را توجیه کرد، تولید 

ایـن،  بـر  عـالوه  می کنـد. 

بدخوابـی نـه تنهـا باعث خسـتگی می گـردد، بلکـه نیروی 
جسـمی را نیـز کاهـش داده و عمـل گـوارش را مشـکل تر و 

کندتـر می سـازد و عملکـرد حـواس نیـز مختـل می شـود.
دانش آموزانی که خواب کافی نداشـته باشـند، عصبی، 
نگـران، ناپایـدار و سـپس مضطـرب شـده و از مرحلـۀ روانی 

شـدید به مرحلۀ کوفتگی و خسـتگی می رسـند.
چنیـن فـردی خصایـص بسـیار بـاارزش خـود یعنـی 
دوراندیشـی را از دسـت می دهـد. بـر اثر بی خوابـی روزبه روز 
بر افسـردگی کودکان افزوده می شود و مشکالت دیگری در 
ایـن زمینه از جمله کم اشـتهایی، ضعف انرژی، مشـکالت 
روحـی، کناره جویـی از دوسـتان و فعالیت هـا، احسـاس 

بـی ارزش بـودن و اندوهگینـی عـارض آنها می گـردد.
درسـت  خـواب  بـرای  فـردا  همیـن  نکنیـد!  تعلـل 
دانش آموزاِن خود، با اولیای آنها هماهنگ باشـید و اهمیت 
آن را بـرای آنهـا بازگـو کنیـد. در چنیـن شـرائطی آنهـا ابـزار 

نشـاط فـردای کالس شـما خواهنـد بـود

خمیازه های مسری
هادی فخار

معلم

چرایی اهمیت خواب در فرایند کالس با نشاط
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مدیریت بحران

مقدمه
اقدامات  برای  اما  نیست،  مشاور  یک  معلم،  اگرچه 
روانی  و  روحی  پیشامدهای  برابر  در  اوررژانسی 
دانش آموز، باید آمادگی نسبی داشته باشد. موضوع 
آزار جنسی کودکان شاید پدیده ای با رخداد اندک در 
جامعۀ ما باشد، اما شناخت معلم از ابعاد این مسئله 
و چگونگی برخورد با دانش آموز مورد آزار قرارگرفته، 
بسیار مهم است، تا از رهگذر این شناخت، کودک به 
مسائل جدی تر دچار نشود و به روند درمانی سریع تر 

بازگردد.

تعریف آزار جنسی
بـر اسـاس تعریـف منـدرج در قانـون ممانعـت از آزار و 
بدرفتـاری با کودکان، بدرفتاری جنسـی، عبارت اسـت از:
1- اسـتفاده، اغوا، تشـویق و واداشـتن کـودک به درگیر 

شـدن بـا هرگونه رفتار جنسـی یا نمایـش این گونـه رفتار.
2- تجاوز، تماس جنسی، فحشـا یا هرگونه بهره برداری 

دیگر جنسی از کودکان.
آزار جنسی، استفاده از کودک برای لذت بردن به وسیلۀ 
یـک فرد بزرگسـال، بـرای ارضای نیازها یا تمایالت جنسـی 
خود اسـت. آزار جنسـی کـودک، نمونه های متعـدد اعمال 

زشـت جنسی و خشونت جنسی نسـبت به کودکان را دربر 
می گیـرد. تجاوز آشـنا، تجاوز جنسـی ای اسـت که توسـط 
فـردی که کـودک او را می شناسـد، انجام می شـود. معمواًل 
دختـران بیـش از پسـران مـورد سوءاسـتفاده های جنسـی 
قرار می گیرند. کودکان در برابر آزار جنسـی نسـبت به سایر 

گروه ها آسـیب پذیرتر هستند.

عوامل رخ داد تجاوز جنسی
عوامـل خانوادگـی و اجتماعی مختلفی در آزار جنسـی 

او باید بایستد
دکتر الهام درستیان

روان شناس

بررسی شیوه های مواجهه و درمان دانش آموز مورد تجاوز قرارگرفته در مدرسه
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بزرگسـال هراسـان شـوند و بـه شـدت کناره گیـری کنند. 
آنهـا اطالعـات خـارج از حـد انتظار از مسـائل جنسـی 
دارنـد کـه نشـان می دهـد ناظـر و یـا شـریک رفتار جنسـی 
بوده انـد. اطالعـات جنسـی، خـود را در بازی هـا یـا رفتـار 

کـودک نشـان می دهـد. 
کودکـی که مـورد آزار جنسـی قرار گرفتـه، از ترس اینکه 
در صـورت گـزارش آزار جنسـی خـود، او را مقصـر بدانند یا 
جـدی نگیرنـد و یا از ترس اینکه بـا این کار نزدیـکان خود را 
از دسـت دهـد، آزار جنسـی علیـه خـود را تحمـل و از اعالم 
آن امتنـاع می کند. گاهی سـعی در پنهان کـردن جراحات 
خود دارد و گاهی نیز از ترس انتقام جویی، از افشـای اسـرار 

مربـوط بـه آزار، خـودداری می کند. 

درمان فرد آسیب دیده
درمـان کـودک آزار دیـده بـه معنـای دور نگـه داشـتن و 
بهبـود بـدن، ذهـن و  عواطـف او از آسـیب اسـت.در ایـن 

کودکان نقش دارد؛ شـرایط والدین مانند سـن و تحصیالت 
والدیـن،  بیـن  و دوسـتی  ارتبـاط عاطفـی  نـوع  والدیـن، 
تجربه هـای آزار جنسـی فـرد آزارگر، بیماری هـای روانی فرد 
آزارگـر، اعتیـاد، فقـر، طـالق، فضای خشـونت آمیز محیط 

زندگـی و روابـط نامتعـارف اجتماعـی، از ایـن جمله اند. 
آزار جنسـی در کودکـی به عنوان شـکلی از شـدیدترین 
نـوع آسـیب بـا مشـکالت سـالمت روان ارتبـاط دارد. سـوء 
استفادۀ جنسـی از کودک، عوارض کوتاه مدت و بلندمدت 
عمیقی از جمله هراس و گوشـه گیری، رفتار خشـن، خلق 
شـبانه،  کابوس هـای  افسـردگی،  و  اضطـراب  بی ثبـات، 
پرخاشگری و خشونت، بروز رفتار جنسی زودرس، اختالل 
هویت یابـی، کاهش عـزت نفـس، خودپندارۀ منفـی، افت 

تحصیلـی و تمایـل به خودکشـی بـر جا می گـذارد.
در اکثـر مـوارد، سـوء رفتـار جنسـی در کـودکان به دلیل 
احسـاس گناه، شـرم و ترس خانواده ها از افشـای موضوع، 
ناشـناخته می مانـد. ایـن کـودکان ممکـن اسـت از افـراد 
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 - در بسـیاری از مـوارد الزم اسـت کـودک را بـرای انجـام 
امور پزشـکی اولیه نزد پزشک معتمد بفرستید. این کار را با 

آرامـش و بـا جلب رضایـت کودک انجـام دهید.
- معمـواًل پـس از آزار جنسـی،کودک احسـاس می کند 
بـد و ناپـاک اسـت. بـه او بگویید که بد نیسـت. او بـه عنوان 
یـک انسـان، دوسـت داشـتنی و ارزشـمند اسـت و بایـد بـه 

مسـئله ای کـه بـرای او اتفاق افتاده، رسـیدگی شـود. 
- بـازی، نقاشـی و کار کـردن بـا گل رس، وسـیله ای در 
اختیـار کـودکان مـورد مزاحمـت جنسـی قـرار می دهـد تا 

افـکار و احساسـات خـود را بیـان کننـد. 
- چنانچـه آزار جنسـی توسـط دانش آمـوزی دیگـر و یـا 
یک دوسـت همسـال اتفاق افتاده، مراتب را به روان شـناس 
مدرسـه اطالع دهید تا اقدامات الزم برای درمان دانش آموز 

متجاوز صـورت گیرد. 
ماننـد  حرفـه ای  خدمـات  بـه  دسـتیابی  نهایـت،  در 
کمک های تخصصی پزشـک، روان شـناس و مـددکار برای 
کودکانـی که مورد آزار جنسـی توسـط پـدر یا نزدیـکان قرار 

گرفته انـد، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.  
در بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله آزار جنسی 
از  از درمـان اسـت. تعـدادی  کـودکان، پیشـگیری بهتـر 
روش های پیشـگیری از سوءاسـتفادۀ جنسـی در کودکان، 

از: عبارتند 
1. بـه کـودک بگوییـد بـدن او فقـط متعلـق بـه خودش 
اسـت و اختیار بدنش هم فقط دسـت او اسـت. اگر کسـی 
بـه کـودک بگویـد در ازای دادن چیزی یا نگه داشـتن رازی، 
بایـد اجـازه دهـد او به نقـاط خصوصی بدنش دسـت بزند، 

کـودک باید »نـه« بگوید.
2. هـر عضـوی کـه بـا لبـاس زیـر )زیرپـوش، شـورت و 

زمینه، معلمان و عوامل مدرسـه می توانند نقش مهمی در 
کاهـش عـوارض و آسـیب های روانـی و عاطفی کـودک آزار 
دیده داشـته باشـند. معلمان باید نقش حمایتی خود را به 
کودک نشـان دهنـد؛ طوری که کودک بفهمـد که او مقصر 
نیسـت، بلکه کسـی که به او آزارجنسـی رسـانده، مشـکل 
روانی دارد. در این راستا پیشنهاداتی برای معلمین عزیز در 

نظـر گرفته می شـود:
مـورد  کـه  کودکـی  حرف هـای  بـه  می توانیـد  شـما   -
سوءاسـتفاده قرارگرفتـه، گـوش دهیـد و او را بـاور کنیـد و 
سرزنش نکنید. به او کمک کنید بداند تنها کودکی نیست 

کـه مـورد آزار جنسـی قـرار گرفتـه و مشـکل از او نیسـت.
- کودک به شـما اعتماد می کند و این مسـئله را در میان 
می گذارد. بنابراین، رازدار باشـید و مسـئله را تنها با کسانی 
ماننـد مشـاور و روان شـناس مدرسـه در میـان بگذاریـد کـه 

بتواننـد به کـودک کمک کنند.
- مهارت های حفاظت از خود و جـرأت ورزی را در کودک 

تقویت کنید.
- عزت نفس و خودپندارۀ مثبت کودک را تقویت کنید. 

- از سـؤال کردن های مکرر و بازخواست کودک خوداری 
کنید. از تحت فشـار قرار دادن کودک برای بیان احساسات 

و هیجاناتش پرهیز کنید. 
- مراقب شـیوۀ همدلی با کودک باشـید؛ شـما جـای او 
نیسـتید و شـرایط او را ندارید. تنها می توانید با گوش دادن 
بـه او و احساسـاتش، بـه او کمـک کنیـد. بـا همدردی های 
اغـراق آمیـز و خـود را جای او گذاشـتن، نه تنها کمکی به او 

نمی کنید، بلکـه شـرایط را بدتر می کنید. 
- کـودک در ایـن شـرایط میـل بـه گریـه پیـدا می کنـد و 

نبایـد از طـرف شـما منع شـود. 

در اکثر موارد، 
سوء رفتار جنسی 
در کودکان به 
دلیل احساس 
گناه، شرم و ترس 
خانواده ها از 
افشای موضوع، 
ناشناخته می ماند

“
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زیرشـلواری( پوشـانده شـود، عضو خصوصی اسـت. 
هیچ کـس حـق نـدارد بـه آنها دسـت بزنـد و هیچ کس 
حـق نـدارد آنهـا را ببینـد. اگـر چنیـن اتفاقـی افتـاد، 
کـودک بایـد »نـه« بگوید، اجـازۀ ایـن کار را ندهـد و به 

والدیـن یـا معلـم اطـالع دهد. 
3. بـه کـودک بیاموزیـد کـه هنـگام نیـاز، از شـما 
کمـک بخواهـد. او باید بداند همیشـه کسـی هسـت 
کـه بتواند بـه او کمک کند. برای اینکه کودک به شـما 
اعتمـاد کند، پایه هـای ایجاد اعتمـاد را از قبل محکم 
کنیـد. کودکـی کـه دائم بـه  دلیل اشـتباهات کوچک 
مـورد انتقـاد تنـد شـما قـرار گرفتـه، اعتمـاد نـدارد تـا 
موضوعـی بـه ایـن دردناکی همراه با شـرم و احسـاس 

گنـاه را با شـما درمیان بگـذارد.  
4. دربارۀ سوءاسـتفادۀ جنسـی از کودک از طریق 
اینترنـت، بـه کـودکان آمـوزش دهیـد کـه در هنـگام 
برخـورد بـا افـراد غریبـه در شـبکه های اجتماعـی، 
چه عکس العملی داشـته باشـند. اسـتفاده از مهارت 
نـه گفتـن در این زمینـه، الزامی اسـت. باید سیسـتم 
کنترلـی فراهم شـود کـه والدین بتوانند به وسـیلۀ آن، 
دسترسـی بـه برخـی از وب سـایت ها و شـبکه های 
اجتماعـی بـا محتـوای غیـر اخالقـی را بـرای کـودک 

محـدود کنند.
5. بـه کـودکان آموزش دهیـد که حق دارنـد اجازه 
ندهنـد دیگران آنها را به زور ببوسـند یا نـوازش کنند. 
و  خانواده هـا  شـناخت  افزایـش  بـا  اسـت  امیـد 
کودکان و همچنین یاری معلمان و مشاوران مدارس، 
شـاهد کاهـش آسـیب های آزار جنسـی کـودکان در 

ایـران عزیزمان باشـیم

من معلم این روستا هستم
اینجـا بـه نوعـی آخر دنیـا اسـت. روسـتایی با جمعیتی 
ناچیـز، کـه اکثریـت آن  را سـالمندان تشـکیل می دهنـد. 
بـدون خـط تلفـن، بـدون لوله کشـی آب سـالم بهداشـتی، 
بـدون درمانـگاه و بدون حتی یک مغـازه که بتوان مایحتاج 
روزانۀ خود را تأمین کرد. روسـتایی که دیگر در آن جز وجود 
چندین مرغ و گوسـفند، هیچ اثری از باغداری و کشـاورزی 

نیست 

کالس چهار نفره
دبسـتان روستا به یمن وجود این چهار کودک همچنان 
پابرجا مانده اسـت. دو نفر از آنان در پایۀ دوم و سـوم و دو نفر 
دیگر در پایۀ ششم تحصیل می کنند. این بدین معنا است 
کـه سـال دیگر، روسـتا تنهـا دو دانش آمـوز خواهد داشـت؛ 
چـرا کـه کالس هفتمی ها، به مدرسـه  ای شـبانه روزی و دور 

از روسـتا فرستاده خواهند شد.

خاطرات یک 
معلِم روستا*

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه

یادداشت
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و هـم آمـوزگار. آقـای خـودش اسـت و کسـی بـر چگونگـی 
روش تدریـس و تربیـت او نظارتـی نـدارد. والدین روسـتایی 
هـم متأسـفانه از سـواد کافی برخـوردار نیسـتند و از حقوق 
کودکانشـان بی اطالع انـد و گمان می کنند آن ضرب المثل 
قدیمـی کـه می گفت »چوب معلـم گل اسـت...« هنوز هم 

دارد.  مصداق 

کاظم
چنـد روز اول مدرسـه را بـه کالس نیامـده بـود. بچه هـا 
می گفتنـد بـا مادرش به شـهر رفتـه تا برای سـال تحصیلی 

جدیـد خریـد کند.
در روز چهارم به کالس می آید.

می پرسم: کاظم! شهر چطور بود؟ خوش گذشت؟
می گوید: نه بابا ! همه ش شلوغی و صدای ماشین بود.

و می خندد...

تنقالِت لعنتی
شـرایط تدریـس در روسـتا، سـختی های خاص خـود را 
دارد. نبـود امکانـات اولیـه، مجهـز نبـودن مدرسـه به لـوازم 
کـودکان،  خانواده هـای  و  روسـتا  محرومیـت  آموزشـی، 
چندپایـه بـودن کالس هـا، همـه و همـه بـر سـختی فرآیند 

می افزاینـد. آمـوزش 
کتاب هـای درسـی نیز بر اسـاس نیـاز اکثریت کـودکان 
کشـور تنظیم شـده کـه گاه تناسـب الزم را با شـرایط حاکم 
بر مناطـق محروم روسـتایی ندارد. لـوازم آموزشـی کودکان 
این روسـتا مانند سیستم آموزشـی چندین دهۀ قبل ایران، 
تنها کتاب و دفتر و قلم است. حال آنکه در شیوه  های نوین 
آموزشـی، از انواع نرم افزارهای کمکی و فیلم های مکمل در 

الیاس
قـد و قامـت الیـاس بسـیار نحیـف اسـت. روز اول کـه 
دیدمـش بـا دو دسـت کیفش را جوری می کشـید کـه انگار 
بدنـش تاب حمـل وزن کتاب ها را نداشـت. او اولین کسـی 
بود که حضورم را در مدرسـه خوش آمد گفت. پیش از آن که 
به کالس برسـم، به پیشـوازم آمـد. در حالی که می خندید، 
دسـتش را به نشـانۀ سـالم دراز کرد. از همان روز اول نشـان 
داد کـه خوش صحبت تـر و یـا بـه قـول بچه هـا پرحرف تـر از 
بقیـه اسـت. در روز دوم و سـوم، باقـی دانش آمـوزان هـم بـه 
حـرف آمدنـد و در کالس، از خاطـرات سـال های گذشـته  

صحبـت کردند.
آنچـه مـرا کنجـکاو می کـرد، ایـن بـود کـه معلـم قبلـی 
از کم حرفـی برخـی بچه هـا گالیـه می کـرد. در حالـی کـه 
مشـاهدات همین چندروزۀ من خالف آن را نشـان می داد. 
تـا اینکـه از البـه الی صحبت هـای دانش آمـوزان، متوجـه 
تنبیهات بدنی معلم پیشـین شـدم که قطعًا با از بین بردن 
حـس امنیـت، در کم حرفـی آنـان بی تأثیـر نبـود. هـر چند 
بچه هـا حاال بـا خنده از آن تنبیهات سـخن می گفتند، اگر 
جواب سـؤالی را غلط می دادند یا اگر مشـق های زیادشـان 
را نمی توانسـتند کامـل کننـد، بی تردیـد یـک تودهنـی 
نصیبشـان می شـد. و در ایـن میان، سـهم الیـاس به خاطر 

ضعـف در یادگیـری از بقیـۀ بچه ها بیشـتر بود. 
بـاور کردنـی نیسـت! مگـر ممکـن اسـت آن هـم در این 
زمانـه کسـی از چنیـن تنبیهاتی اسـتفاده کنـد؟ اصال چرا 
تنبیـه؟ مگر نظام آموزشـی حاضر تنبیه را منسـوخ نکرده؟

پاسخ ساده است:
در شـهر شاید چنین باشـد، اما در روستا، همه چیز جور 
دیگـری اسـت. معلم روسـتا گاه هـم مدیر اسـت، هم ناظم 
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وظیفۀ معلم در این موقعیت چیست؟
اصـاًل معلم چـه می تواند بکند جز این که با شـرمندگی 
بـه دانش آمـوزان اعـالم کند »بچه هـا! ایـن درس اصاًل مهم 

نیست و بهتر اسـت برویم سـراغ درس بعدی...«
ادامه دارد ...

* این خاطرات بر اساس رخدادهای واقعی است. نام نویسنده 

و روستایی که ایشان در آن  مشغول به تدریس هستند، به رسم 

امانت و  بنا به درخواست نویسنده، از سطور این نوشته حذف 

شده است.

کنار کتاب اسـتفاده می شـود.
کتـاب،  دروس  از  برخـی  متأسـفانه  میـان،  ایـن  در 
محرومیـت را بـه شـکل بی رحمانـه ای بـه رخ دانش آمـوزان 
این گونه مناطق می کشـند. مثـاًل در درس اول علوم سـوم، 
دانش آمـوزان باید پیرامون خوراکی هـا و تنقالتی که با خود 
به مدرسـه می آورند، صحبت و گفت وگو کنند. در حالی که 
دانش آمـوزان روسـتاهای دورافتـاده و محـروم، به هیچ گونه 
خوراکی و نوشـیدنی دسترسـی ندارند که بخواهند با خود 
به مدرسـه بیاورنـد. آنگاه معلم چطور بـا دانش آموز پیرامون 
تنقالتی که هیچ گاه با خود از خانه به مدرسـه نیاورده بحث 

و گفت وگـو کنـد و درس را پیـش ببرد؟

دبستان روستا به یمن 
وجود این چهار کودک 
هم چنان پابرجا مانده 

است



کتاب شناسی

حـاال کـه معلـم شـده اید و معلـوم هـم نیسـت انعـکاس 
تصویـر شـما در آینۀ ذهن و قلـب دانش آموز چگونه اسـت، 
بـه ایـن فکـر کرده ایـد کـه آیـا شـما هم هیـچ وقـت معلم بد 
داشـته اید؟ معلمـی کـه انگار با شـما لـج افتاده باشـد؟ هر 
جلسـه بکشـاندتان پای تخته و ضربه ای به شـما بزند و بعد 
هـم بگویـد هیـچ چیـزی بلـد نیسـتید و در آینـده هم هیچ 

چیـزی نمی شـوید و بایـد مثـل ... با شـما رفتـار کرد؟
-پوریـا  انتقـام  رمـان داسـتان  اصلـی  شـخصیت های 
و هومـن- چنیـن معلمـی دارنـد کـه از تحقیـر، تمسـخر و 
بدخلقی هایش حسـابی خسـته و منتظر فرصتی هستند 
تـا حـال آقـای ریاحـی را بگیرنـد و حـال خودشـان را خوش 
کننـد. رفتـار ریاحـی، به نحوی بـوده که آنهـا فکر می کنند 
کـه بـا ایـن کار، احساسـی خواهند داشـت کـه آن را با هیچ 
چیـزی در دنیـا عـوض نخواهند کرد. معلم داسـتان، باعث 
شـده دو دانش آمـوز قصـه، تنهـا بـه دلیـل یـک اشـتباه 
ناخواسـته، از امتحـان نهایـی محروم شـوند. او ابتـدا آنها را 
سـر کالس و مقابل چشـم دوستانشـان تحقیر کـرده و یک 
بار هم به پدر شـخصیت اصلی داسـتان مقابل چشمانش، 

بی احترامـی کـرده اسـت.

ره آورد

در عصر هجوم اطالعات ضروری و غیر ضروری، داشتن 
امری  یافتن،  رشد  و  بودن  بهتر  برای  اصیل  پیشنهادات 
تحلیل  یادگرفتن،  دیدن،  خواندن،  دانستن،  است.  مبارک 
کردن، فهمیدن و فهماندن، زنجیرۀ افعال حیاتی آموزگاری 
نیازمند محتوای خواندنی، دیداری و شنیداری  است که 
مناسب است. در سرویس ره آورد، سعی بر آن داشته ایم تا با 
انتخاب هایی ضروری و اصیل، شما و خود را در این زنجیره 

یاری کنیم.

معلم بد!

زهرا حجتی فر
معلم و دبیر سرویس ره آورد

نگاهی به کتاب »داستان انتقام«،
اثر سیامک گلشیری

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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رمان »داسـتان انتقام«، ماجرای این دو پسر دبیرستانی 
و روایت آنها از معلم بد مدرسـه اسـت. سیامک گلشیری که 
نویسـندۀ ایـن کتـاب اسـت، در 15 بخش، موقعیتـی برای 
پوریـا و هومـن فراهـم می کنـد تـا خشـم و نفرت خودشـان 
را بـروز دهنـد، ولـی وقتـی ایـن فرصـت بـرای پسـرها پیش 
می آیـد تـا انتقـام رنج هـای روحـی خـود را از آقـای ریاحـی 
بگیرنـد، هـر کـدام بـه شـیوه ای متفـاوت رفتـار می کننـد و 
تصویـر تـازه ای از خـود در ذهـن مخاطـب می سـازند. اگـر 
هنوز نوجوان و نوجوانی را نمی شناسـید، گلشـیری در این 
رمـان، ماننـد برخی از داسـتان های پیشـین خود، به شـما 
کمـک می کند تـا  فضاهای تلـخ و واقعی زندگـی نوجوانان 
را بـه همـراه ناکامی ها و سـرخوردگی های آنـان درک کنید.
سـیامک گلشـیری، ایـن رمـان را بـرای نوجوانـان باالی 
دوازده سـالم نوشـته اسـت، هرچنـد معلمـان و دبیـران هم 
می توانند مخاطب خاص آن باشـند و صـدای دانش آموزان 
خـود را بشـنوند. نثـر سـاده و روان، ریتـم تنـد و ماجراهـای 
و  مایـۀ ضـد خشـونت، فضـای شـهری  پی درپـی، درون 
امـروزی، داسـتان را بـرای نوجوان دهۀ هشـتادی، جذاب و 
خوانـدن کتـاب را بـرای او تجربـه ای لذت بخـش می کنـد.

سـیامک گلشـیری تاکنـون بیـش از چهـل اثـر -بیـش 
از ده رمـان و پنـج مجموعـه داسـتان- منتشـر کرده اسـت. 
آثـار گلشـیری، جوایـزی چـون جایـزۀ کتـاب سـال مهـر و 
لـوح تقدیـر جایـزۀ یلـدا را از آن او کرده انـد. او بیـش از ده 
سـال اسـت کـه در دانشـگاه ها و موسسـه های مختلـف از 
جملـه دانشـکده های هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران، 

می کنـد.  تدریـس  داستان نویسـی 
ایـن کتـاب در 184 صفحـه، 2000 نسـخه و قیمـت 

12,500 تومـان، توسـط نشـر افـق منتشـر شـده اسـت 

در بخشی از کتاب »داستان انتقام« آمده است:
تالفی تمام کارها رو سرش در بیار!

رو کـرد بـه مـن. »فقط می خوام یک کلمه بشـنوم. هسـتی یا 

نه؟«

- من...

- هستی یا نه، پوریا؟

- آره، هستم

گفـت: »می دونی چرا هر بار می کشـوندتون پـای تابلو و گند 

می زنـه به هیکل تـو و هومن؟«

- چرا؟

- واسـه اینکـه بهتـون بگـه هیچـی نیسـتین و بایـد مثـل 

باهاتـون رفتـار کـرد. گوسـفند 

برگشـت. ماشـین را روشـن کرد. گفت: »امشب بهش نشون 

می دیـم کـی گوسـفنده. اون عوضـی الدنـگ، یـا شـماها کـه 

بایـد گند زده بشـه تو زندگی تـون.« توی آینه به مـن نگاه کرد. 

»مطمئن باش کارمون که تموم شـد، یه احساسـی داری که با 

هیچـی تو دنیا عوضـش نمی کنی.«

اگر هنوز نوجوان 
و نوجوانی را 

نمی شناسید، 
گلشیری در این 

رمان،  به شما 
کمک می کند 

تا  فضاهای تلخ 
و واقعی زندگی 

نوجوانان را به 
همراه ناکامی ها و 
سرخوردگی های 

آنان درک کنید

“
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معلمی برای تمام فصول
اکبر فیضی
ناشر: رامان

قیمت: 10000 تومان
کتاب معلمی برای تمام فصول، برای برقراری ارتباط مؤثر و 
یادگیری اصول و فنون ارتباطات انسانی، ضروری است. یادگیری 
و آموزش اثربخش، مستلزم آگاهی معلمان از روش های ارتباطی 
مؤثر است. کتاب، ویژگی های معلم موفق را با تأکید بر ارتباطات 

انسانی، مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده در فصل اول، به کلیاتی دربارۀ اهداف و موفقیت 
شغلی پرداخته و در فصل دوم، ویژگی های شایستۀ معلم موفق را 
بررسی کرده است. در فصل سوم این کتاب، به شیوه های تدریس 
اثربخش معلمان موفق، در فصل چهارم تکنولوژی های نوین و 
راه های جدید یادگیری در عصر ارتباطات را مورد کنکاش قرار داده 
و دنیای کودکان و تأثیر وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون را بر 
آموزش آنها بررسی کرده است. نویسنده، سرعت تغییر و تحول در 
وب و سایر تکنولوژی های آموزشی را به سان اهدافی می داند که در 
حال حرکت هستند و برای شلیک به سمت آنها، تمرکز، آمادگی، 
تمرین و مهارت زیادی الزم است. ارتباطات کالمی و غیرکالمی و 
مهارت های ارتباطی معلم در فصل پنجم بررسی شده است. مؤلف 
در فصل ششم، تشویق، تنبیه و اثرات آن را به کمک نظریات علم 

ارتباطات و روان شناسی و علوم تربیتی بررسی نموده است.

زنان کوچک
 لوئیز الکات / ترجمۀ کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: افق
قیمت: 21000 تومان

رمان زنان کوچک، زندگی چهار خواهر و مادرشان را در زمان 
آنها در گذشته  جنگ و در غیاب مرد خانواده روایت می کند. 
ثروتمند بوده اند؛ ولی حاال وضعیت خوبی ندارند. چهار دختری 
که برای کاهش فشار بار زندگی، از مدرسه رفتن دست کشیده اند 
و برای تأمین مخارجشان کار می کنند. شخصیت اصلی داستان، 
جو )ژوزفین( پانزده ساله، دختری است که به نویسندگی عالقه 
دارد، ظاهر خود را پسرانه می کند و از اینکه برای انجام کارها، 
به خاطر دختر بودن محدود شود، بیزار است. مگ)مارگارت(، 
خواهر بزرگ تر خانواده و معلم سرخانه است. بت و ایمی هم دو 
دختر کوچک خانواده هستند و مادر آنها، خانم مارچ، زنی عاقل 
و فهمیده است که وقتی فرزندانش دچار خطا می شوند، برای آنها 
داستانی تعریف می کند تا عبرت بگیرند، همیشه آنها را به صبر 
دعوت می کند و از آنها می خواهد در هر شرایطی شکرگذار خدا 
باشند. زنان کوچک به بیش از پنجاه زبان ترجمه و موفق شده است 
از میان مرزهای فرهنگی و مذهبی عبور کند. این کتاب به علت 
تنوع زیاد سن کاراکترهای آن، برای هر سنی می تواند جذاب باشد 
و هر کسی در هر جای دنیا و با هر فرهنگی، می تواند از خواندن 

آن لذت ببرد.

بخوانید
معصومه سعادت

کتابدار و کارشناس امور فرهنگی

معرفی کتاب
زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه
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پندارها 2
ریچارد باخ / ترجمۀ دل آرا قهرمان

ناشر: بهجت
قیمت: 10000 تومان

ریچـارد بـاخ، در تازه تریـن اثـر خـود »پندارهـا 2«، کشـف و 
شـهودات خود پس از سانحۀ هوایی که برایش پیش آمده را بازگو 
می کنـد. داسـتان کتـاب پنـدار، در مـورد منجـی به نام شـیمودا 
اسـت کـه ریچـارد، راوی داسـتان، در سـفری کـه بـا هواپیمـای 
کوچک خود داشـته، به صورت اتفاقی با او آشـنا می شـود و بعد 
از آشـنایی بـا شـیمودا، اصـول مهمـی را از او یـاد می گیـرد. ایـن 
کتـاب، سرشـار از حس زندگـی و راجع به شـروعی دوباره اسـت. 
شـاید کمتـر کسـی تـا 31 آگوسـت سـال 2012 تصـور می کـرد 
کـه ریچارد بـاخ تصمیم بـه ادامۀ رمان »پندار« داشـته باشـد، اما 
بعـد از حادثه ای که برای او اتفاق افتاد، تصمیم به نوشـتن کتاب 
»پندارها 2« گرفت و این کتاب خیلی زود راهی بازار نشر جهانی 
شـد. بـاخ، جلـد دوم این کتاب را در 15 فصل نوشـته و این کتاب 

بـه تازگی در ایران نیز ترجمه و منتشـر شـده اسـت.
کتـاب »پندارهـا2« اثر ریچارد بـاخ، با ترجمـۀ دل آرا قهرمان و 
مهسـا یزدانـی در 128 صفحـه بـا شـمارگان یک هزار نسـخه، به 
بهای 10 هزار تومان توسـط انشـارات بهجت و نشـر شما منتشر 
شـد و کتابـی بسـیار کم حجـم، آرامش بخش، شـیرین و امیـدوار 

کننـده دربـارۀ رموز جهان هسـتی و خلقت اسـت

آرزوی یک االغ و حکایت حال
 مژگان بابامرندی

ناشر: پیدایش
قیمت: 8500 تومان

داسـتان  مجموعـه  حـال«،  حکایـت  و  االغ  یـک  »آرزوی 
کوتـاه نوجـوان اسـت. داسـتان ها در فضـای جامعـۀ امـروز و در 
خانواده هـای معمولـی و گاهـی پایین تـر از حـد متوسـط اتفـاق 
می افتـد و تصویـری اسـت از تنگناهـای اقتصـادی،  اجتماعی و 
فرهنگـی کـه نوجـوان امـروز را بـا واقعیـت زندگی آشـنا می کند، 
 احساساتش را به تصویر می کشد و راه حل هایش را برمی شمارد.
بیشـتر داسـتان های کتـاب، راجـع بـه دخترهـای نوجوانـی 
اسـت کـه در وضعیتـی خـاص بـه سـر می برنـد؛ دختـری کـه 
خانـواده اش بـا کتـاب خریـدن و خواندنـش مخالـف هسـتند و 
یـک نویسـنده در همسـایگی آنها زندگـی می کند، دختـری که 
بـا مـادرش در مترو دست فروشـی می کند، دختری که دوسـتی 
مسـیحی دارد و چالش های معمولی که ممکن اسـت در زندگی 

هـر نوجوانی شـکل بگیرد.
ابتـدای کتـاب، گـروه سـنی مخاطبیـن آن »ج« )سـال های 
پایانـی ابتدایـی( معرفـی شـده اما این کتاب، بیشـتر بـرای گروه 
سـنی »د« )متوسـطۀ اول( مناسـب اسـت؛ چـرا کـه در این سـن 
را  خـود  اطـراف  حصارهـای  می خواهنـد  دختـران  کـه  اسـت 

بشـکنند و پـا بـه دنیـای تـازه ای بگذارند.

معرفی کنید
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شکسـت ها انسـان را بیشـتر بـه سـمت َمجـاز سـوق 
می دهنـد؛ انسـانی کـه هـر روزش سـرخورده تر از دیـروز 
اسـت، تنهـا بـه خیال هـا و آرزوهایـش تکیه می کنـد. آنقدر 
آنهـا را قـوی و قوی تـر می کنـد کـه عمـاًل دیگـر در دنیـای 
حقیقـی قدرتـی نـدارد. امـا وقتـی زندگـی حقیقـی او را به 
خـودش نشـان دهـی، همـان غـذا خوردن هـای سـاده، 
همـان تـالش مذبذبانـۀ روزانـه بـرای رسـیدن بـه کمـال 
مجـازی، همان بیرون رفتن ها و برگشـتن ها، همان تکلیف 
نوشـتن ها و همان عاشـق شـدن ها را برایش نمایش دهی، 

ایـن بشـر عصبانـی می شـود.
»یک اتفاق سـاده«، نام فیلمی اسـت که می تواند شـما 
را عصبانـی کند! این فیلم از سـهراب شـهید ثالـث، زندگی 
روزمرۀ یک پسـربچه را به سـال 1352 در شهرستانی نشان 
می دهـد که به سـبب فقر خانواده، پسـر در نـان آوری به پدر 
خـود کمـک می کند و بـه تبـع آن نمی توانـد درس بخواند. 
فیلم حدودًا یک سـاعت نقش مایه هایـی از همین کارهای 
روزانـه را بـا کمتریـن میـزان حضـور کالم و موسـیقی بـه مـا 
نشـان می دهـد. سـهراب شـهید ثالـث، انـگار می خواهـد 
تماشـاگر، بین تصویر کشـیده شـده بر پردۀ سـینما و آنچه 
کـه در ذهنـش از حقیقتـت دارد -همـان تکـرار مـالل آور 
روزمرگـی- فاصلـه ای بینـدازد و ایـن تعلیـق ایجاد شـده، او 

را بیشـتر بـه حقیقـت نزدیک کنـد. امـا در این فیلـم نیز، به 
واسـطۀ فشـار اقتصادی و شـیوۀ تفکر سیاسـی کـه جامعه 
بـر کـودک تحمیـل می کند، مـا به زیبایـی، فراموش شـدن 

حقیقـت را می بینیم.
محمـد زمانـی، هـر روز صبـح از خـواب بیدار می شـود و  
بـر خـالف تذکر نگهبـان خط آهـن، بـا عبـور از روی ریل به 
مدرسه می رود. اما درس را نمی فهمد و به درس و تذکرهای 
معلـم توجهـی نـدارد. بـه همیـن دلیـل، معلـم او را جریمه 
می کنـد. پـدر او )آنـه محمـد تاریخـی( کـه صیـاد اسـت، 
اعتنایـی بـه زن و فرزندش نـدارد. پدرش ماهی قاچـاق را به 
او می دهد تا به مغازه ای برسـاند. پول ماهـی را در یک قهوه 
خانـه  بـه پـدرش می دهد و بلند بلنـد نامـه ای را می خواند، 
سـپس بـه خانـه مـی رود. مـادرش بیمار و بسـتری اسـت و 
پسـر، کارهای خانه را انجـام می دهد. شـامش را می خورد. 
سـطل را آب می کنـد و می خوابـد )هـر روز ایـن دور تکـرار 

می شـود(. 
مـادر محمـد می میـرد، امـا در دنیـای کـودک، انـگار نـه 
انـگار! و زندگـی هچنـان ادامـه دارد. دیالـوگ معلـم بسـیار 
جـذاب اسـت: »عیـب نداره، هـر آدمـی یـه روزی می میره، 
عیـب نـداره.« کـودک تـا زمانـی که مـادر زنـده بـود، برایش 
زحمت می کشـید، نبات می خرید و بـه وی کمک می کرد، 

تصویر یک واقعیت 
عارف امیری

پژوهشگر سینما

نگاهی به فیلم »یک اتفاق ساده«، اثر سهراب شهید ثالث

فیلم  شناسی

 یک اتفاق ساده، 
اگرچه گهگاه 
ساده و طبیعی 
است، تصویری 
راستین از واقعیت 
و نیز تفسیری 
مضطرب کننده 
دربارۀ جامعه 
است

“
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خاکسـتری  و بـژ )نخـودی( محـل را ضبـط می کنـد. او در 
بـارۀ فیلمـی که سـاخته، می گوید: »تقریبًا قسـمت اعظم 
فیلـم را بداهـه کاری کردیم. سـناریو در دسـت بـود و دکوپاژ 
هـم شـده بـود. مـن همـه را در موقـع فیلم بـرداری به هـم 
می ریختـم، ولـی از خط اصلی هم دور نشـدم… این اولین 
فیلم »من« است. از ساختش شرمنده نیستم و موجودیت 
آن را دربسـت قبـول می کنـم. در ایـن فیلـم، سـبک کارم را 
مشـخص می کنـم، و چـون ایـن فیلـم »فیلـم من« اسـت، 
توقعـی نـدارم کـه کسـی آن را بپذیرد. شـاید هـم یک وقت 
من منکر این فیلم بشـوم! دست تقدیر بازی های گوناگون 

دارد!«

امـا تـا فـوت کـرد، وی را بـه سـرعت فرامـوش کـرد و بـه 
الگوبـرداری از پـدرش کـه نمونـۀ  بـارزی از ثبوتی اسـت که 
سیسـتم بر وی تحمیـل کرده، می پـردازد. پـدرش نیز پس 
از به خاک سپردن همسر، عالقۀ بیشتری به محمد نشان 
می دهـد. پـس از آن، محمـد هـر شـب بـا شـامش نوشـابه 
می خـورد و حتـی پـدر می کوشـد کـت نیـم داری بـرای او 
خریـداری کنـد و وقتی معامله سـر نمی گیرد، پـدر از مغازه 
بیـرون می زنـد و محمـد در طـول خیابان بـه دنبال او بـه راه 

می افتـد.
سـکانس های بسـیار تماشـایی که پدر را از دور، سوار بر 
قایق نشان می دهد و قایق را انگار قسمتی ثابت می بینیم 
کـه در زیـر آن، آب ها در حال حرکت در جهت باد هسـتند و 

پدر، با پارو آن را به همان جهت ثابت همیشـگی می راند، 
بـه زیبایی و هنرمندانـه این مفهـوم را طعنه می زند 

که پدر، نقش یک انسـان منفعل در سیسـتم را 
دارد. یـک اتفاق سـاده، اگرچه گهگاه سـاده و 
طبیعی اسـت، تصویری راستین از واقعیت و 
نیز تفسـیری مضطرب کننـده دربـارۀ جامعه 

است. 
از نظر سـبک، شـهیدثالث زندگی پسربچه 

را بـه دقـت و بـا شـیوه ای تقریبـًا مسـتندگونه زیر 
نظر دارد. به عالوه، اسـتفاده از مردم محلی شـهرک، 

حالـت و کیفیتـی مسـتند بـه فیلـم می دهـد. کارهـای 
پسـربچه، تکان دهنـده و در القـای تنهایـی او مؤثـر اسـت. 
فیلم بـرداری بـه طـور کلـی دارای نوعـی سـادگی غنایـی 
خـاص خـود اسـت و شـهیدثالث، رنگ هـای مـات و تیـرۀ 
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مداد طرح سؤال
طاهره ناصح

معلم

نگاهی به نرم افزار »سامانۀ آزمون مداد«

آیا در رؤیاهای خود به دنبال نرم افزاری بوده اید که تنها با چند کلیک بتوانید یک برگۀ مرتب امتحانی را طراحی 
و چاپ کنید؟ »امتحان ساز مداد« این رؤیا را برای شما محقق کرده است. شما در این نرم افزار که بانک سؤاالت 
امتحانی جامعی دارد و دارای محیط ویرایشگر اختصاصی است، قادر خواهید بود  انواع سؤاالت چهارگزینه ای، 

صحیح و غلط، جای خالی، تشریحی و  ...را در محیطی ساده و کاربرپسند، به صورت زیر طراحی نمایید:

معرفی نرم  افزار

ابتدا باید با ورود به سایت www.medad360.ir  و یا با استفاده از اپلیکیشن 1 
بـازار، این نرم افزار را دانلود و نصب نمایید.

در مرحلـۀ دوم، وارد محیـط نرم افـزار شـده و بـا ثبـت اطالعـات شـخصی و 2 
تعیین نـام کاربـری و رمـز ورود، ثبت نـام نمایید.

http://www.medad360.ir
https://cafebazaar.ir/app/com.meshkat.medad/?l=fa
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پـس از ثبـت نـام، بـه راحتـی می توانیـد بـرای طراحـی سـؤاالت امتحانی با 3 
انتخـاب درس و فصـل مـورد نظـر، از بانک اطالعاتی گسـتردۀ ایـن نرم افزار 

نمایید. استفاده 

سـپس بـا تعیین جزئیـات امتحان مـورد نظـر، نرم افـزار، نمونۀ سـؤال طرح 4 
شـده را در اختیار شـما قرار خواهد داد که قابلیت اشـتراک گذاری در سـایر 

پیام رسـان ها را دارا می باشـد.

برای چاپ سـؤاالت نیز می توانید به سـایت این اپلیکیشـن و یا فایلی که در 5 
پیام رسـان خود اشـتراک گذاری نموده اید، مراجعه نمایید.

افزایـش اعتبار: این نرم افزار به محض عضویـت، دوهزار تومان اعتبار هدیه 6 
برای شـما در نظر می گیـرد که پس از پایان آن، می توانید بـه روش پرداخت 
درون برنامـه ای، اعتبارتـان را افزایـش دهیـد. همچنیـن شـما می توانیـد در صورت 

رضایـت از ایـن برنامـه، آن را به دوسـتان خود نیز معرفی نمایید
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معرفی نشریه

بخارا، مجله ای فرهنگی و هنری است که هر دو ماه یک بار 
منتشر می شود و نشر آن، از مرداد و شهریور 1377 آغاز 
آن  و سردبیر  امتیاز  مدیر مسئول، صاحب  است.  شده 
»ِکلک«  مجلۀ  سردبیر  پیش تر  که  است  دهباشی  علی 
بود. ویژه نامه هایی دربارۀ نویسندگان بزرگ جهان در بخارا 
منتشر شده که رابیندرانات تاگور، گونتر گراس، اوسیپ 
ماندلشتام، پتر هانتکه، امبرتو اکو، هانا آرنت، هوشنگ 
ابتهاج، ویرجینیا وولف، بهرام بیضایی و... از آن جمله اند.
که  است  داده  شکل  را  فرهنگی  زیست بومی  بخارا 
برخی از شاخص ترین چهره های ادب و فرهنگ ایران در 
آن قلم می زدند؛ افرادی که هرکدام وزنه ای  در عرصۀ تاریخ 

و فرهنگ ایران به شمار می روند. 
خیلی  ارزشمند،  اثر  این  گفت  اغراق  بدون  باید  اما 
بیشتر از یک مجله است. در جهانی که در آن، فرهنگ با 
ابزارهای فرهنگی در حال نابودی است، چنین تالشی، 
امید را در دل انسان زنده نگه می دارد و  فرصتی برای 
همنشینی و بهره مندی از حضور بزرگان فرهنگ و هنر 

ایران و جهان فراهم می کند.

دورۀ اول کار دهباشی به انتشار مجلۀ ِکلک اختصاص 
داشت. او ِکلک را به شهرتی در میان خاورشناسان رساند 
ِکلِک  بود.  کتاب  راهنمای  و  که همپای مجالت سخن 
این  اینکه  بدون  تبدیل شد؛  بخارا  به  دهباشی، سپس 
باشد. حاال  و سلیقه مجله  تغییری در سبک  نام  تغییر 
مجموعًا بیست و پنج سال است که ِکلک و سپس بخارا، 
رسانۀ کتاب، ادبیات، ایران شناسی، نقد و مباحث تاریخی 
تعداد  انقالب،  از  نشر پس  تاریخ  در  متأسفانه  بوده اند. 
مجله هایی که عمری چنین دراز پیدا کرده باشند، زیاد 
نیست. کار دهباشی در استمرار دادن به نشِر بخارا از این 

نظر واقعًا کارستان بوده است.
بخارا  مجلۀ  دربارۀ  خرمشاهی  بهاءالدین  استاد 
کمبود  از  نشریات  اغلب  که  سال هایی  »در  می نویسد: 
مطلب و مقاله های جدی رنج می بردند و می برند، شما 
از پر بود و فوران مطلب و مقاله کالفه اید! هر نشریه ای را 
حداکثر نیم  ساعت می توان به دست گرفت، ولی کلک 
دیروز و بخارای امروز را ساعت ها می گذرد و نمی توان به 

زمین گذاشت« 1 

ای بخارا!
شاد باش و دیر زی*

سینا مقدم
روزنامه نگار

نگاهی به مجلۀ فرهنگی و هنری »بخارا«

پی نوشت:

* رودکی.

)1( نامه های 

تبریک انتشار 

مجلۀ بخارا به علی 

دهباشی، پایگاه 

اطالع رسانی نشریۀ 

بخارا.






