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ســال تحصیلــی جدیــد در حالــی آغــاز مــی شــود 
کــه تابســتان 1397، پــر بــود از اتفاقاتــی کــه 
شــاید ذهــن تــک تــک ایرانیــان را بــه خود مشــغول 
داشــت؛ از مســئلۀ کــم آبــی و قطعــی بــرق تــا 
ــش  ــا و افزای ــوی تحریم ه ــپ و های وه ــدۀ ترام پدی
ــن  ــت، ممک ــن دس ــائلی از ای ــرخ دالر و... . مس ن
دانش آمــوز  روان  و  روح  و  ذهــن  و  فکــر  اســت 
باشــد.  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  او  والدیــن  و 
نظــام  دســت اندرکاران  و  معلــم  کــه  هم چنــان 
آموزشــی در مدرســه نیــز ممکــن اســت بــا ذهنــی 
ناامیدی هــا  و  امیدهــا  و  اتفاقــات  از  مغشــوش 

ــد. ــاز کنن ــد را آغ ــی جدی ــال تحصیل س
چنیــن فراینــد ذهنــی ای بــرای هــر فضــای 
اجتماعــی، کامــاًل طبیعــی اســت؛ امــا تمــام 
یــک  کــه  می داننــد  بی شــک  مدرســه  اهالــی 
نیازمنــد مؤلفه هــای  محیــط آموزشــی موفــق، 
ــن نیســت  ــر ای ــرار هــم ب ــد اســت. ق آرامــش و امی

ــرون  ــای بی ــی دنی ــائل واقع ــوز از مس ــه دانش آم ک
ــدف،  ــه ه ــر! بلک ــود؛ خی ــر نش ــا خب ــه ب از مدرس
ــه آموزش هایــی اســت کــه فــردای  اولویت دهــی ب
جامعــه بدانهــا وابســته اســت و ایجــاد امیــدی کــه 
موفقیــت و ســربلندی کشــور بــدون آن امکان پذیــر 

ــت. نیس
معلــم نبایــد خشــم و ناکامــی خــود را بــه کالس 
مشــکالت  در  دانش آموزانــش  کــه  چــرا  ببــرد؛ 
یــأس خــود  نبایــد  معلــم  بی تقصیرنــد.  امــروز 
کــه  چــرا  ببــرد؛  درس  کالس  بــه  خــود  بــا  را 
بــه  نیــاز  فــردا  بــرای ســاختن  دانش آموزانــش 
امیــد دارنــد. بزرگ تریــن خدمتــی کــه یــک معلــم 
ــد،  ــود کن ــور خ ــه کش ــرایط ب ــن ش ــد در ای می توان
ایجــاد نســلی واقع بیــن، امیــدوار و بــا مهــارت 
ــه،  ــن س ــت و ای ــوم اس ــرز و ب ــن م ــدۀ ای ــرای آین ب
هیچ کــدام بــا معلــم نامتمرکــز، نــاآرام و ناامیــد بــه 

نمی آیــد دســت 

امـیـد
و دیگر هیچ!

یادداشت سردبیر



امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای 
کشورهای  سران  نشست  جریان  در  خزر 

به  اگرچه  قزاقستان،  آستانه  در  ساحلی 
این  میان  اختالف  سال   ٢١ اصلی  محورهای 

قلمی  مناقشات  و  مباحثات  آغازگر  داد،  خاتمه  کشورها 
تاریخ،  میان،  این  در  شد.  ما  کشور  داخل  در  فراوانی  کالمی  و 
نوستالژی، حقوق، سیاست، رسانه و شبکه های اجتماعی دست 
به دست هم دادند تا خروجی تمامی این مباحثات، بیش از آنکه 

برای فهم دقیق آنچه رخ داده راهگشا باشد، به ابهام 
بیشتر موضوع دامن زده و هر بحث، زمینه ساز 

بحثی جدید و شدیدتر باشد.
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کنوانسیون خزر
       آنچه هست

آنچه نیست

تحلیل ماه
زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه

دکتر حمیدرضا عزیزی
استادیار پژوهشکدۀ مطالعات منطقه ای

از دست رفتن یا نرفتن
»حق« و »سهم« ایران

از دریای خزر
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سـؤال مهمی که شـاید در اینجا مطرح شـود، این است 
کـه بـا توجـه بـه ایـن نـکات و مسـکوت مانـدن جنبه هـای 
در  کنوانسـیون  امضـای  اساسـًا  اختـالف،  مـورد  اصلـی 
شـرایط کنونـی بـرای ایران چه منفعتی داشـت و چـرا ایران 
بایـد پیش از مشـخص شـدن تمامـی ابعـاد و جلـب توافق 
دیگـر طرف هـا، مبـادرت بـه امضـای کنوانسـیون می کرد. 
دقیقـًا همین جـا اسـت کـه توجـه بـه جنبه هـای سیاسـی 
و امنیتـی موضـوع ضـرورت پیـدا می کنـد. در حقیقـت، 
امضـای کنوانسـیون از دو جنبـۀ ایجابـی و سـلبی و در دو 
حوزۀ دیپلماتیک و امنیتی و برای جمهوری اسـالمی ایران 

منفعت سـاز به شـمار مـی رود.

جنبۀ ایجابی 
جنبۀ ایجابی که در پیوند با حوزۀ دیپلماتیک اسـت، به 
نقش این کنوانسـیون در توسـعۀ روابط با کشـورهای حوزۀ 
همسـایگی شـمالی کشـورمان مربـوط می شـود. از زمـان 
فروپاشـی اتحاد شـوروی، دو منطقۀ آسـیای مرکزی و قفقاز 
بـه عنـوان حوزه هـای جـدا شـده از شـوروی در مجـاورت 
بالفصل جغرافیایی ایران، هیچ گاه از اولویت و اهمیت الزم 
و بایسـته در سیاست خارجی کشـورمان برخوردار نشدند. 
بـا ایـن حال، مناطق آسـیای مرکزی و قفقاز طی پنج سـال 
اخیـر و در چارچـوب اسـتراتژی سیاسـت خارجـی متوازن 
دولت، نقشی مستقل در سیاسـت خارجی ایران پیدا کرد. 
از لغو مقررات روادید با گرجستان و ارمنستان و تسهیل این 
مقـررات بـا جمهـوری آذربایجـان گرفتـه تـا افتتـاح راه آهن 
آسـیای مرکزی-ایـران و آغاز پیشـبرد واقعـی طرح ترانزیتی 
آسـیای مرکزی-خلیج فارس با واسـطۀ ایران، دستاوردهای 
محسوسـی اسـت که طی این مـدت در روابـط با دو منطقۀ 

طی دو سـه روزی که از امضای کنوانسـیون خزر می گذرد، 
بحـث از دسـت رفتـن یـا نرفتـن »حـق« و »سـهم« ایـران از 
خـزر، اصلی ترین مسـئله ای بـوده که محوریـت اکثر قریب 

بـه اتفاق مباحثات را تشـکیل داده اسـت.
جنبه های سیاسی و امنیتی امضای کنوانسیون اخیر، 
موضوعـی اسـت کـه در این مطلب بـه آن پرداختـه خواهد 
شـد. بـا این وجود، پیـش از ورود به اصل موضوع، اشـاره ای 
گـذرا بـه چند جنبۀ حقوقی مهـم مربوط به کنوانسـیون به 

عنـوان مقدمه ضـروری به نظر می رسـد:
نخسـت اینکـه بـر خـالف آنچـه ایـن روزهـا، بـه ویـژه در 
فضای مجازی و در عرصۀ عمومی گفته و شنیده می شود، 
ایـران هیـچ گاه در دریـای خـزر دارای سـهم ٥٠ درصـدی 
نبوده اسـت. معاهـدات ١٩٢١ و ١٩٤٠ میـان ایران و اتحاد 
شـوروی، در موضـوع خـزر ناظر بر بهره برداری مشـاع از این 
دریـا بـوده و بـه این ترتیب، اساسـًا هیـچ گاه به طـور صریح 
و رسـمی، سـهمی بـرای ایـران و شـوروی در خزر مشـخص 

نشـده بود.
دوم اینکـه بـاز هـم بـر خـالف نگرانی هـای موجـود در 
عرصـۀ عمومی، در کنوانسـیون اخیـر خزر به هیـچ وجه به 
موضـوع تحدید حدود بسـتر و زیربسـتر و هم چنین تعیین 
خطـوط مبـدأ پرداختـه نشـده و ایـن موضـوع چالشـی که 
سـال ها اسـت مـورد توجـه ایـران قـرار داشـته، هم چنـان 
مسـکوت مانـده و به حصول توافقـات آتی در آینـده موکول 

است. شـده 
سـوم اینکـه بـه منظـور محکـم کـردن پایه هـای موضـع 
ایـران در مذاکـرات آتی نیز، بندی در کنوانسـیون گنجانده 
شـده که بـر اسـاس آن، وضعیت ویژۀ سـاحل ایـران باید در 

هنـگام تعییـن خطوط مبـدأ مـورد توجه قـرار گیرد.

در جریان اجالس 
سران خزر در 
آستانه، به جز 
موضوع رژیم 
حقوقی، شش 
موافقت نامه 
در حوزه های 
گوناگون، از 
جمله حمل ونقل 
و همکاری های 
تجاری و اقتصادی 
میان این کشورها 
به امضا رسید

“
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فرامنطقـه ای در حـوزۀ خـزر، نـه فقـط تأمین کننـده منافع 
روسـیه، بلکه به همان میزان تأمین کننده منافع جمهوری 
اسـالمی ایـران نیـز هسـت. ایـن امـر بـه ویـژه از آن منظـر 
اهمیـت دارد کـه طـی سـال های اخیـر، زمزمه هایی مبنی 
بر صدور اجازه از سـوی آذربایجان و قزاقسـتان برای حضور 
نظامـی در خـزر و حتـی احداث پایگاه در حاشـیۀ ایـن دریا 
مطرح شـده بـود که می توانسـت دامنۀ تهدیـد آمریـکا را از 
غرب، جنوب و شـرق، به شـمال نیز گسـترش داده و حلقۀ 

محاصـرۀ ایـران توسـط آمریـکا را کامل کند.
مـادۀ ١٢ کنوانسـیون، دربـارۀ امکان توقیف و بازداشـت 
کشـتی ها، بـر بـه کارگیـری تدابیر مسـتدل و موجـه در این 
زمینـه از سـوی همـۀ طرف هـا و ضـرورت جبران خسـارت 
در صـورت عـدم رعایـت ایـن موضـوع تأکیـد دارد. طـی 
و  توقیـف شـناورها  از  سـال های اخیـر، مـوارد متعـددی 
بازداشـت ناموجه اتباع ایرانی توسـط ترکمنسـتان رخ داده 
کـه ایـن تدابیر جدید، حاشـیۀ امنیـت جدیدی را نیـز برای 

شـناورها و صیـادان ایرانـی ایجـاد می کنـد.
دربـارۀ اهمیـت سیاسـی و امنیتـی کنوانسـیون اخیـر 
می تـوان نـکات بیشـتری را نیـز مطـرح کـرد، امـا هـدف از 
بیـان ایـن مهم ترین محورها، تأکیـد بر این موضـوع بود که 
کنوانسـیون اخیـر نـه تنهـا – با توجه بـه عدم تعییـن نهایی 
سـهمیۀ کشـورها از بسـتر و زیر بسـتر– به ضرر ایران نبوده، 
بلکـه گامـی مثبـت در جهـت تأمین منافـع ملی کشـور به 
شـمار مـی رود. یقینـًا حقوق دانـان و کارشناسـان عرصـۀ 
حقوق بین الملل و دریاهـا، دربارۀ الزامات توافقات حقوقی 
آتـی در ایـن عرصه هـا بـه بحـث بیشـتر خواهنـد پرداخـت 
تـا تأمیـن منافـع کشـور در آن بخش نیـز، با تلفیـق عناصر 

منطـق، حقوق و مصالح، به بهترین شـکل صـورت بگیرد

واقع در همسـایگی شـمالی حاصل شـده است.
در چنیـن شـرایطی، موضـوع خـزر به عنـوان مهم ترین 
اختالف حل نشـدنی میان ایران و سـه کشـور مهم آسـیای 
مرکـزی و قفقـاز، خود به مانعی برای توسـعۀ هرچه بیشـتر 
روابـط تبدیـل شـده بـود. بایـد توجـه داشـت کـه در جریان 
رژیـم  بـه جـز موضـوع  آسـتانه،  اجـالس سـران خـزر در 
حقوقـی، شـش موافقت نامـه در حوزه هـای گوناگـون، از 
جملـه حمل ونقل و همکاری هـای تجـاری و اقتصادی هم 
میـان ایـن کشـورها بـه امضا رسـید که ایـن خود بـه خوبی 
از درهم تنیدگـی مسـائل مختلـف اقتصـادی، سیاسـی و 
حقوقـی در روابـط این کشـورها با یکدیگر حکایـت دارد. بر 
ایـن اسـاس، دسـتیابی بـه اصـول کلی حـل اختالفـات در 
حـوزۀ خزر، می تواند گامی مهم در راسـتای بازیابی جایگاه 
ویـژۀ ایـران در تجـارت شـمال-جنوب در نظـر گرفته شـود.
از سـوی دیگر و در همین راسـتا، باید نقش کنوانسـیون 
اخیر در اعتمادسازی میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی 
خـزر در شـرایط دشـوار بین المللی پیـش روی ایـران را مورد 
توجـه قـرار داد. موافقـت بـا امضـای کنوانسـیون در عیـن 
حفـظ حق خـود برای موکـول کـردن تصمیم گیـری دربارۀ 
حوزه هـای پرچالـش به آینده، چهـرۀ ایران را بـه عنوان یک 
بازیگر مسـؤول و متعهد به رویه های چندجانبۀ بین المللی 

در کشـورهای منطقه تثبیت کرد.

جنبۀ سلبی
جنبـۀ سـلبی، در حـوزۀ امنیت قابل بررسـی اسـت و به 
نقـش کنوانسـیون در برطـرف کـردن برخـی از مهم تریـن 
تهدیـدات امنیتـی علیـه ایـران مرتبـط اسـت. صراحـت 
کنوانسـیون اخیر در ممنوعیت حضور نظامی کشـورهای 

صراحت 
کنوانسیون اخیر 

در ممنوعیت 
حضور نظامی 

کشورهای 
فرامنطقه ای 

در حوزۀ خزر، 
تأمین کننده منافع 
جمهوری اسالمی 

ایران است

“
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روز بزرگداشت ابوعلی سینا
و روز پزشک

بـرای پی بردن به منزلت واالی ابن سـینا در 
پزشـکی، کافی اسـت که بـه یـادآوری اهمیت 
کتـاب قانون در طـب بپردازیم؛ در اهمیت این 
کتـاب که در غرب به نام Canon شـهرت دارد، 
همیـن بـس کـه تنهـا 40 سـال بعـد از اختراع 
صنعـت چـاپ در اروپـا، بـه زیـور چـاپ آراسـته 
شـد و حتـی در روزگار مـا نیز به علت جذابیتی 
کـه دارد، در سـال 1960 در کراچـی بـه زبـان 
زبـان  بـه  تاشـکند  و در 1966 در  انگلیسـی 
روسـی چاپ شـده اسـت. ایـن کتـاب در چند 
سـده از سـده های میانی، یکی از متون معتبر 
آمـوزش پزشـکی در دانشـکده های پزشـکی 
اروپـا بـود و تـا اواسـط سـدۀ 17 در مونپلیـۀ 
فرانسه، لوون بلژیک و بولونیای ایتالیا تدریس 
می شـد و ایـن عقیـده در غرب رایج بـود که هر 
 )Avicemmit( طبیب، خود باید ابن سـینایی

باشد.
پانزده بار تجدیـد چاپ این کتاب در فاصلۀ 
کمتـر از نیـم قـرن، ترجمـۀ آن بـه زبان هـای 
عبری، التینی، ایتالیایی، انگلیسـی، روسی، 
فارسـی و... در شـهرهای مختلـف جهـان از 
جملـه ناپل، رم، ونیـز، قاهره، کراچـی، الهور، 
لکنهـو، تهـران و... و نـگارش ده هـا شـرح و 
حاشـیه و تلخیص توسـط پزشـکان مختلف بر 
ایـن کتـاب، همـه حاکـی از جایـگاه واالی آن 

می باشـد.1

والدت امام موسی کاظم
در زمـان امام موسـی بن جعفر حکومت 
عباسـیان ثبـات یافـت و گسـترش پیـدا کـرد و 
توانسـتند بر مردم مسـلط شـوند و امـام را مورد 
سـتم قرار دهند. ولی این سـتم ها مانع راه امام 
نمی شـد. امـام در زنـدان بـود، تنگدسـت بـود؛ 
ولی سـاکت نمی شـد و از راهنمایی مـردم و کار 

و تـالش دسـت برنمی داشـت.
چـرا امـام را زندان به زندان منتقل می کردند؟ 
زیـرا رفتـار امـام در زنـدان و عبادت هـا و نمـاز و 
روزه های همیشگی و همچنین دعاهایی که در 
زنـدان می خوانـد، در اطرافیـان اثر می گذاشـت 
و دل هـای آنـان را تغییـر مـی داد و پـس از مـدت 
کوتاهـی، جـاّلدان و نگهبانـان زنـدان، خـادم و 
شـاگرد امـام می شـدند و از سـخنان امـام تأثیـر 

می گرفتنـد. آنهـا این گونـه بوده انـد.
آیـا فقـری سـخت تر از فقر موسـی بن جعفر 
می خواهیـد؟ ظلـم و سـتمی بیـش از آنچه بر 
ایشـان روا رفتـه می خواهیـد؟ امـام بـا وجـود 
همـۀ ایـن سـختی ها، بـرای اصـالح و تقویـت 
دیـن و بـاال بـردن نـام »اللـه« تـالش می کـرد 
و در هـر شـرایطی حـق را می گفـت. اگـر شـما 
سـخن حق را بگویید و درسـت رفتار کنید، چه 
می شـود؟ می گوینـد تـو عقب مانـده ای؟ به تو 
اتهـام می زننـد؟ بگذاریـد هر چـه می خواهند 
بگوینـد! ایـن بـرای انسـان مایۀ افتخار اسـت. 
همیـن کـه خـدا بـا شـما اسـت، کافی اسـت؛ 

.2» ً
ـِه َوِکیال »َوَکَفـی ِباللَّ

١0شهریور١شهریور
٢0ذی الحجة

شهریور - مهرماه نگار اندیشه
زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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روز جهانی معلم
می توان در سایۀ آموختن

گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم

پس، سویدای سواد آموختیم

از پدر گر قالب تن یافتیم،

از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم! چون کنم توصیف تو؟

چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما

ای به طوفان جهالت نوح ما

یک پدر بخشندۀ آب و گل است

یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین
آنکه دین آموزد و علم یقین3

روز ملی کودک 
نقـل شـده کـه در زمـان پیامبـر، مردم 
حضـرت  خدمـت  را  خـود  کوچـك  اطفـال 
دعـا  آنـان  بـرای   پیامبـر تـا  می آوردنـد 
نمایـد.  انتخـاب  آنـان  بـرای  اسـمی  و  کنـد 
حضـرت، اطفـال را بـا نهایـت احتـرام در بغل 
گرفتـه و نسـبت بـه والدین آنهـا اظهار محبت 
می نمـود. گاهـی پیـش می آمـد کـه بچه هـا 
در بغـل حضـرت ادرار می کردند، والدینشـان 
از ایـن کار بچـه ناراحـت شـده، سـر آنـان داد 
می کشـیدند. اما پیامبـر به شـدت از این 
کار منـع می کـرد و می گذاشـت تـا نـوزادان 

قضـای حاجـت نماینـد. آنـگاه اسـمی بـرای 
آنهـا برگزیـده و در حقشـان دعـا می فرمـود و 
طفـل را بـه والدیـن می سـپرد. بعـد از رفتـن 
بـا  و  می کشـید  آب  را  خـود  لبـاس  آنـان، 
ایـن کار، خـود موجـب سـرور و خوشـحالی 
بـن  محمـد  همچنیـن  می گردیـد.4  مـردم 
رسـول  می گویـد   الحسـین بـن  علـی 
خـدا توصیـه می فرمـود: »َمـْن َکاَن ِعْنَدُه 
َلـُه«5؛ کسـی کـه کودکـی  ْلیَتَصـاَب 

َ
َصِبـی ف

دارد، بایـد کودکانـه رفتـار کنـد. بدین سـان، 
بـا  و  عمـاًل  حضـرت،  کـه  می گـردد  روشـن 
رفتـار مناسـب خـود، خـط بطـالن بـر تمـام 
سـنت های گذشـته کشـید و رفتـار انسـانی 
او، موجـب حیـات بشـریت گردیـد و حقوق از 
دسـت رفتۀ کـودکان، در سـیرۀ آن حضـرت، 

تجلـی یافتـه و رونـق پیداکـرد.6

پی نوشت ها:

در  ابن سینا  »جایگاه  جواد:  وهاب زاده،   )1(

شهریور   1 دوشنبه  اطالعات،  روزنامۀ  پزشکی«، 

.1395

السید  االمام  سیدموسی:»مسیرة  صدر،   )2(

موسی الصدر«، ترجمۀ احمد ناظم، ص237.

)3( استاد محمدحسین شهریار.

)4( مکارم األخالق:ص25.

)5( وسائل الشیعه: ج486/21.

)6( ابراهیمی، محمدعلی: »رسول اعظم و حقوق 

کودک«، فصلنامۀ فقه پژوهان، شمارۀ 13، ص32.

١3مهر
5October

١6مهر



آگاهی دینی

مقدمه
می دانیم که والدین، حق و حقوقی بر فرزند دارند که باید 
رعایت شود. اما آیا فرزند هم بر گردن پدر و مادر حق و 
حقوقی دارد؟ به عبارت بهتر، آیا این وظایف، متقابل 
هستند یا یک طرفه؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به 
سراغ یکی از مهم ترین منابع ارزش آفرین انسان ها یعنی 
دین رفت، بایدها و نبایدها را از دین سراغ گرفت و دالیل 

دین را واشماری کرد.
در این زمینه، دین اسالم، حقوقی را هم متوجه فرزندان 

و والدین را به رعایت آنها مکلف می کند. 

حکمت

هشدار!
اینجا هدْف 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!

زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه

حق فرزندان را 
جدی بگیریم

دکتر محمدرضا نظری
محقق و پژوهشگر

نگاهی به جایگاه حقوق فرزند بر 
والدین در تعالیم اسالمی
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 احترام به اختیار و کرامت انسانی فرزند
حـق دیگر فرزنـد، احترام به اختیـار و کرامت انسـانی او 
اسـت. اصـل اختیـار و آزادی حکـم می کنـد کـه والدیـن به 
ایـن حق اساسـی فرزند احتـرام گذارند. رعایـت این اصل، 
مسـتلزم آن اسـت کـه فرزنـد، تحـت زور و اجبـار نباشـد. 
والدین مستبد، فرزندانی ناهنجار را تحویل جامعه خواهند 
داد. ایـن فرزنـدان، پرخاشـگر و در روابـط خود با دوسـتان، 
همـواره منـزوی خواهنـد بـود. زورگویـی نسـبت بـه فرزند، 
مـوارد معـدودی نـدارد و شـامل هـر رفتـاری اسـت کـه در 
آن، عـدم رضایت فرزند باشـد. شـاید بسـیار دیده باشـیم 
کـه والدیـن، علی رغـم اکـراه فرزنـد اصـرار دارنـد او را 
ببوسـند. ایـن عمـل بـا عـدم احتـرام به کـودک، 
خود اثر تربیتی نامسـاعدی بر کـودک خواهد 

داشـت و بایـد از چنیـن کاری پرهیـز نمود.
همچنیـن بـر والدین الزم اسـت کـه حریم 
اختیـارات و انتخاب هـای شـخصی و فـردی 
فرزندان خود را بشناسند و آن را محترم بدانند 
و ضمـن توجه به جایگاه برخـی آداب اجتماعی و 
عـرف جامعـه، از دخالت و تحکم در شـئونات مختلف 
زندگی فرزندان که در اصل حق شـخصی آنها است، پرهیز 
کننـد و از جایـگاه مربـی، مشـاور و خیرخـواه، بـه جایـگاه 

حاکـم و رئیس، تغییر مـکان ندهند.

آموزش اعتقادات
از نظـر دیـن، هـر کودک بـر فطرت الهی خلق می شـود 
و اگـر پـدر و مادرش یهودی باشـند، او نیز یهودی می شـود 
و اگر مسـیحی باشند، مسـیحی خواهد شد.1 این مسئله 
نشـان می دهـد که والدیـن در اعتقاد فرزندان، نقشـی ویژه 

احترام به حق حیات
اولیـن عامـل اساسـی کـه ایجـاد حـق می کنـد، حیات 
انسـان اسـت. »حق حیات« اولین و اساسـی ترین حق هر 
انسـانی اسـت کـه باید همـه به این حـق احترام گذاشـته و 
تمام همت خود را برای پاسداشـت آن به کار گیرند. در پرتو 
ایـن حق، والدین حق سـقط جنین فرزنـد را ندارند و پس از 
تولد نیز، تحت هیچ شـرایطی نباید حیـات او را به مخاطره 

اندازند.

فرزندان با 
فراگیری این 

اصول و معیارها 
می توانند هنگام 

تصمیم گیری 
موضعی منطقی تر 

و بهتر اتخاذ 
نمایند

“
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که او را به گونه ای تربیت نمایند که بتواند حضور اجتماعی 
مؤثـری داشـته باشـد. از ایـن رو آماده سـازی فرزنـد بـرای 
زندگـی در اجتمـاع در راسـتای شـکل گیری جامعـۀ الهی، 
یکـی از اهـداف مدنظر دین اسـت. توصیۀ دین بـه آموزش 
شـنا و تیراندازی به فرزندان4 از همین رو اسـت که آنان باید 
آموزش های ضروری را در خانه ببینند. همچنین در روایات 
توصیـه شـده »فرزندانتـان را بـر سـه صفـت تأدیـب کنیـد: 
محبت پیامبرتـان، محبت اهل بیـت او و خواندن قـرآن«5 و 
نیـز می فرمایـد: »فرزندانتان را بـه طلب علم امر کنید، نماز 
را بـه بچه هـای خـود یـاد دهیـد، و هنگامی که بالغ شـدند، 
آن را از ایشـان بخواهیـد«. اگـر بپذیریـم کـه توصیـۀ این دو 
مـادۀ آموزشـی بـه سـبب آن اسـت کـه فرزنـد را بـرای انجام 
وظایـف اجتماعـی آمـاده کنـد، طبعـًا نمی تـوان در همین 
دو مـاده آموزشـی متوقـف شـد؛ بلکـه باید به تناسـب زمان 
و نیازمندی هـای جامعـۀ اسـالمی، مـواد آموزشـی متنـوع 

دیگـری را نیـز در نظر داشـت.

نتیجه
نکتـۀ مهمـی کـه بایـد مدنظـر داشـت، آن اسـت کـه در 
تربیـت فرزنـد نیز همچون سـایر قلمروهـای دیگـر زندگی، 
بایـد اصـول ثابـت را از امـور متغیـر جـدا سـاخت و بـه ایـن 
حقیقـت توجـه کـرد کـه برخـی از آداب و ظواهـر زندگـی 
تغییـر می کنـد و روابـط اخالقـی و نیازمندی هـای زندگـی 
اجتماعـی، دگرگـون می شـود. طبیعتـًا فرزنـد بایـد اصول 
ثابتـی را فـرا گیـرد. این اصـول در زندگـی او به صـورت مدام 

دارنـد. فرزند در خانه متولد می شـود و در خانه اعتقـادات را 
فـرا می گیـرد. پـس یکـی از حقوقی که فرزنـد بر پـدر و مادر 
دارد، آن اسـت کـه اعتقادات صحیح را بـه او آموزش دهند. 
امـام سـجاد می فرمایـد: »حق فرزند تو آن اسـت که 
بدانـی او از تـو اسـت و در ایـن جهـان، در نیـک و بد خویش 
وابسـته و با تو است)به تو منسـوب است(. نسبت به پرورش 
دادن خـوب و راهنمایـی کـردن او بـه راه پـروردگارش و یاری 
رسـاندن بـه او در اطاعـت خداونـد هـم دربارۀ خـودت و هم 
حق او مسـئول هسـتی و بر اساس این مسـئولیت، پاداش 
می گیـری و کیفـر می بینـی«.2 امـام سـجاد در ایـن 
سـخن، تربیت نیکو، آموزش عقیدۀ توحیدی و کمك برای 
ایجـاد رفتـار صحیـح در فرزنـد را بیـان کرده انـد و سـپس، 
انجـام ایـن وظایـف را موجب سـعادت دنیا و آخـرت والدین 
دانسـته اند. امیرالمؤمنین نیز در روایتی همین وظایف 
ـَن إسـَمُه  را ذکر فرموده اند: »و َحقُّ الَوَلِد َعَلی الواِلِد أن ُیحسِّ
َمـُه الُقـرآَن«3؛ حـق فرزند بر پـدر و مادر،  ـَن أَدَبـُه َو ُیَعلِّ َو ُیَحسِّ

آن اسـت کـه اسـم نیکویـی بـرای او انتخـاب نمـوده، او را به 
بهتریـن وجـه ادب نمایـد و همچنین قـرآن را بـه او بیاموزد. 
آمـوزش قـرآن، بـه معنای آمـوزش همـۀ عقایدی اسـت که 
فرزنـد را بـه سـوی خـدا هدایت می کنـد و پـرورش نیکو، به 
معنـای ادب آمـوزی و ایجـاد رفتـار صحیـح سـعادت بخش 

است.

تربیت اجتماعی
از دیگـر حقوقـی کـه فرزند بر پـدر و مـادر دارد، آن اسـت 

بر والدین الزم 
است که حریم 
اختیارات و 
انتخاب های 
شخصی و فردی 
فرزندان خود را 
بشناسند و آن را 
محترم بدانند

“
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سلوک باران

مـورد اسـتفاده هسـتند. فرزنـدان با فراگیـری این اصـول و 
معیارها می توانند هنگام تصمیم گیری موضعی منطقی تر 
و بهتـر اتخـاذ نماینـد. فرزنـدان باید توانایی تشـخیص این 
اصـول را از امـور متغیـر داشـته باشـند. تربیـت فرزنـد، باید 
بـا آگاهـی از تفاوت هـای خـود و فرزنـدان از جهـت فضـای 
فرهنگی و مناسـبات اجتماعی، صورت گیرد. باید فرزند را 
آمـاده سـاخت تا اصـول ثابـت و نامتغیر اخالق را متناسـب 
بـا ظـرف زمانـی و مکانـی زندگـی خـود رعایـت کنـد. ایـن 
آمادگی، او را برای مقابله با تلقینات مسموم توانا می سازد و 
امنیت اخالقی و اجتماعی او را در دوران جوانی و بعد از آن 
تضمیـن می نماید. امام علـی می فرمایند: »ال َتقِسـروا 
ُهم َمخلوقوَن ِلَزماٍن َغیِر َزماِنُکم«6؛  ِانَّ

َ
َاوالَدُکـم َعلی آداِبُکم، ف

آداب و رسـوم خـود را به فرزندانتان تحمیل نکنیـد، زیرا آنان 
بـرای زمانـی غیـر از زمان شـما آفریده شـده  اند

پی نوشت ها:

 )1( مغربی، قاضی نعمان: »شرح األخبار في فضائل األئمة 

األطهار«، ج1، ص190.

.2( رسالۀ حقوق امام سجاد(

)3( نهج البالغه: حکمت391.

)4( وسائل الشیعه: ج194/15.

)5( کنز العمال: ج456/16.

)6( شرح ابن أبی الحدید: ج267/20.

آرزوی کوچک
مثـل هر صبـح بیدار شـد، صبحانـه خـورد و با بـرادرش 
راهی مکتبخانه شـد. در راه، مدام در فکر و اندیشـۀ این بود 
کـه »ایـن گل هـای زیبـا چگونـه پدیـد آمده انـد؟«، »چطور 
این آسـمان بی کـران نیلگون اسـت« و هـزاران سـؤال دیگر 
کـه ذهـن کنجـکاو و جسـت وجوگرانۀ او بـه دنبـال آن بـود. 
پـدرش طبیب بود؛ از طبیبان تحصیل کردۀ پاریـس. روزی 
پدر به یکی از بیماران که تب و درد شـدیدی داشـت، قرص 
آسـپیرین داد. ابوالحسـن پنج شش سال بیشـتر نداشت، 
اما آرزویش این بود که او نیز آسـپرین درسـت کنـد. این آرزو 
و عالقـه، او را به جایگاهی رسـاند کـه از او به عنوان پدر علم 

نوین شـیمی ایران یـاد می کنند.

ابوالحسن در بحبوحۀ مشروطه خواهی -سـال 1286- 
در خانواده ای اصیل در تهران چشـم به جهان گشـود. جد 

از آسپرین
تا کمال ذره

زهرا مروستی
نویسنده

نگاهی به زندگی دکتر ابوالحسن شیخ

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه
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از ذکـر نـام خـدا، این سـخن از سـعدی را بـه زبان مـی آورد: 
»منـت خـدای را عّزوجـّل کـه طاعتش موجب قربت اسـت و 
بـه شـکر اندرش مزید نعمت، هر نفسـی که فرو مـی رود مّمد 

حیـات اسـت و چـون بر می آید مفـّرح ذات. پـس در هر نفس 

دو نعمـت موجـود و بـر هـر نعمتـی شـکری واجـب«. گاهی 

شـروع بـه توضیـح عبـارات می کـرد؛ »ما چـون اکسـیژن را 
تنفـس می کنیـم و حیـات و زندگـی مـا بـه واسـطۀ آن ادامه 
پیـدا می کنـد، پس هر نفسـی که می کشـیم، مّمـد حیات 
اسـت و دی اکسـید کربن که ماده ای سمی اسـت را با بازدم 
از بدن خارج می کنیم و نشـاط به ما دسـت می دهد، چون 

برمی آید مفـّرح ذات«.

دلسوزی برای شاگردان
کارمندان دولت، شـب ها برای کالس اکابر به دارالفنون 
می آمدنـد. دولـت ایـن کالس هـا را بـرای آنهـا گذاشـته بود 
تـا سـواد بیاموزنـد. اسـتاد شـیخ نیز بـا جـان و دل همچون 
در  شـب ها  می آموخـت.  درس  آنهـا  بـه  دلسـوز  معلمـی 
دارالفنـون و روزها در دانشسـرای عالی مشـغول بـود. درس 
و تدریس را خیلی دوسـت داشـت. مدتی هم در آزمایشگاه 
دخانیـات تهـران مشـغول بـود امـا بیـرن آمـد و بـه همـان 
عالقـه ای پرداخـت کـه از دوران کودکـی تـا بزرگسـالی در 

بود. نهـادش 
وقتی متوجه شـد که دانشـجویان سـال اول به موقع در 
کالس حاضـر نمی شـوند، خطاب به آنان گفـت: »من فردا 
صبحانـه آمـاده می کنم، فقط شـما زود بیایید.« فـردای آن 
روز، دانشجویان به موقع در کالس حاضر شدند و در ضمن 
صرف صبحانه ای که اسـتاد بـرای آنان تدارک دیـده بود، به 

درس ایشـان نیز گـوش می دادند.

بزرگـوارش »حـّر عاملی« صاحب کتاب »وسـائل الشـیعه« 
بـود. علـم و تعلـم در خانـوادۀ او جریـان داشـت و مـادرش 
آشـنایی بسـیاری بـا گیاهـان دارویـی داشـت. از ایـن رو 
ابوالحسن نیز شیفتۀ دانستن بود. تحصیالت ابتدایی را در 
مدرسۀ ثروت و تحصیالت متوسـطه را در دارالفنون گذراند. 
بعد از آن، در مدرسـۀ صنعتی ایران-آلمان در رشـتۀ شیمی 
داروسـازی ثبـت نام کـرد. خواندن این رشـته آرزوی کودکی 
او را محقـق می کـرد؛ امـا او بـه ایـن نقطه بسـنده نکـرد و با 
کوشـش و تالش در سـال 1305 در زمرۀ اولین دسـته های 

اعزامـی بـرای ادامۀ تحصیـل، راهی آلمان شـد.
پـدر علـم نویـن شـیمی ایـران، در مـورد اهمیـت علمی 
شـیمی چنین می گوید:»شـیمی همه چیز انسـان است؛ 
انسـان از روزی که متولد می شود تا روزی که از دنیا می رود، 
بـا شـیمی سـروکار دارد«. وی، اولین دانشـجوی ایرانی بود 

کـه بـه دریافت درجۀ دکترای شـیمی نایـل گردید.
او رسـاله و پایان نامـۀ دکتـرای خویش را راجع بـه ماده ای 
بـرای جلوگیری از کپک در خمیرهای آرد و شـیرینی انجام 
داد. پـس از اخـذ دکتـرا و فارغ التحصیلـی در سـال 1315 
بـه زادگاهـش بازگشـت تـا هـر آنچـه را آموختـه، بـه دیگران 

بیاموزد.

شوق تدریس
در روزهـای جنـگ جهانـی دوم کـه وضـع ایران نیـز زیاد 
خـوب نبـود، شـوق تدریس چنـان بر رفتـار او حاکـم بود که 
بـه ایـران بازگشـت و همواره بـه هر طریق ممکن، خـود را به 
کالس درس می رساند. در ابتدای درس، همچون حضرت 
موسـی از خـدا می خواسـت کـه گره از زبانش بگشـاید 
تـا دانشـجویان، حرف هایـش را تمام و کمـال بفهمند. بعد 

در روزهای جنگ 
جهانی دوم که 
وضع ایران نیز 
زیاد خوب نبود، 
شوق تدریس 
چنان بر رفتار او 
حاکم بود که به 
ایران بازگشت 
و همواره به هر 
طریق ممکن، 
خود را به کالس 
درس می رساند

“
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اما گویی همۀ این اطالعات، ذهن جسـت وجوگر او را ارضا 
نکرده بود. گرچه اسـتاد ابوالحسن شیخ در ساعات آغازین 
سـال 1377 در نود سـالگی چشـم از جهان فرو بسـت، اما 
دست نوشـته ای کـه از او باقـی مانـد، یـاد و خاطـرش را بـه 
عنوان الگو و سرمشـقی سـتودنی برای تمامی معلمان این 
مرز و بوم، به عنوان معلمی جسـتجوگر و معتقد، زنده نگاه 
داشـت. آن یادداشـت که در میان دست نوشـته های اسـتاد 

جلوه گـری می کـرد، شـعری از ابو سـعید ابوالخیـر بود: 
دل گرچه درین بادیه بسیار شتافت

یک موی ندانست و بسی موی شکافت

گرچه ز دلم هزار خورشید بتافت

آخر به کمال ذره ای راه نیافت 

کمال ذره
هشـتاد و هشـت سـال از عمـرش می گذشـت. زمـان 
اسـتراحت بـود امـا ذهـن جسـت وجوگر او لحظـه ای آرام و 
قرار نداشـت. هر روز سـاعت پنج صبح بیدار می شـد، وضو 
می گرفـت و مشـغول راز و نیـاز بـا خـدای خویـش می شـد. 
بعـد از نمـاز صبـح، تـا سـاعت هشـت اسـتراحت می کـرد، 
صبحانـه می خورد و مشـغول مطالعـه می شـد. روزی طبق 
روال همیشـگی مشـغول مطالعـه بـود. پشـت میـز تحریـر 
نشسـت. به عکسـی کـه روی دیوار بـود، نگاهـی انداخت؛ 
عکـس خـود و بـرادرش در کنـار میـرزای مکتبخانه بـود. به 
یـاد دوران کودکـی و زمانـی کـه آرزوی سـاختن آسـپرین را 
داشـت، افتـاد. اکنون او نه تنها به آسـپرین، بلکه بـه هزاران 
ترکیـب دارویـی و زنجیره های مولکولی و مواد مشـرف بود، 

منابع: 

)1( گفت وگوی 

رادیویی صدای 

گنجینه )رادیو 

گفت وگو( با استاد 

شیخ در منزل 

ایشان.

)2( خبرگزاری خانۀ 

کتاب.
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گفت وگو

تیتر
نویسنده
نویسنده

زیرتیتر

زمان تقریبی مطالعه: 9دقیقه

بخش اول گفت وگو با دکتر کزازی، پیرامون ارزش و جایگاه زبان فارسی، در شمارۀ پیشین از نظر خوانندگان گرامی 
گذشت. بخش دوم و پایانی این گفت وگو، پیرامون آسیب شناسی تدریس و تحصیل زبان و ادبیات فارسی، در ادامه 

تقدیم حضورتان می شود.
میرجالل الدین َکّزازی استاِد دانشگاه، نویسنده، مترجم، شاهنامه پژوه و پژوهشگِر برجستة ایرانی در زبان و ادِب 

فارسی و از چهره های ماندگار فرهنگ و ادِب ایران در پنجمین همایِش چهره های ماندگار )١3۸۴( است.

کاربرد درست و به آیین زبان پارسی، 
نیاز به دانش و آ   گاهی بایسته دارد 

محسن صابری
دبیر سرویس حکمت

آسیب شناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی در گفت وگو با دکتر جالل الدین کزازی، 
چهرۀ ماندگار فرهنگ و ادِب ایران 



اگر ایرانیان، پارسی زبانان، واژه های ِنژادۀ پارسی 
را به کار بگیرند، دشواری های بسیار کمتری 

خواهند داشت
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واژگان بیشـترین پیـام را بگنجانـد. ایـن آسـیب ها و زیان ها 
که به زبان پارسـی دری می رسـد، بیشـتر از آن رو اسـت که 
پارسـی زبان ایـن زبـان را به درسـتی نمی شناسـد. پس باید 
بـه ویـژه در دبسـتان و دبیرسـتان زبان پارسـی را بـه گونه ای 
کـه شایسـتۀ ایـن زبـان اسـت، بـه نوآمـوزان و دانش آمـوزان 
آموخـت. باید ایـن زبان را برترین آموزه دانسـت؛ بیشـترین 

تـالش را بـه کار گرفـت و همان سـان، بیشـترین زمـان را در 
پرداختـن بـه زبان پارسـی. امـا بـه درد و دریـغ می بینیم که 
آمـوزۀ زبـان پارسـی در دبسـتان ها و دبیرسـتان ها، در ردۀ 
چندمیـن جای دارد. حتـی اگر آموزگار یا دبیر زبان پارسـی 
روزی بیمـار باشـد و در خانـه بماند، از هر کسـی کـه بتوان، 
بهـره می برنـد که برود زبـان را بـه آموزندگان آمـوزش بدهد. 
تـو گویـی هر کس می تواند ایـن کار باریک و دشـوار را انجام 
بدهـد. خـب از همیـن رو اسـت کـه ایرانیـان آن توانایـی و 
آمادگـی را ندارنـد کـه ایـن زبـان را هـر زمـان که نیاز بـود، به 

درسـتی در کار بیاورند.

به نظـام آموزشـی اشـاره کردیـد. در دورۀ دوازده 

سـالۀ آموزش عمومی در مدارس، هر سال زبان 

فارسـی و از دوران دبیرسـتان، بـه طـور مسـتقل، ادبیـات 

فارسـی و دسـتور زبان فارسـی، در سـاعات آموزشـی قابل 

زبـان  آسـیب پذیری  بـه  صحبت هایتـان  در 

اشـکال  از  یکـی  کردیـد.  اشـاره  فارسـی 

آسـیب پذیری زبـان در شـبکه های اجتماعی نمـود دارد؛ 

معمـوالً در شـبکه های اجتماعی -به جهـت ویژگی ذاتی 

سـهولت در اسـتفاده- کاربران چنـدان دقتی در چینش 

صحیـح الفـاظ یـا در شـکل امـالی آنهـا ندارنـد. چگونـه 

می شود جلوی این آسیب را گرفت؟

نخسـت برپایۀ آنچه به کوتاهی گفته شـد، زبان پارسـی 
زبانـی اسـت کـه آن توانمنـدی و کارآمـدی را دارد کـه حتی 
چونـان زبـان ابزارهـای رسـانه ای نـو، آن را بـه کار بگیرنـد. 
نیـازی نیسـت کـه در ایـن زبـان، دگرگونـی پدیـد بیاورند تا 
کارآمدتـر بشـود. تـا بـرای اینکـه پیـام بیشـتری را در زمـان 
کمتـری به دیگری برسـانند، زبـان را فـرو بکاهند. زیـرا این 
فروکاهـش –آن چنـان کـه گفته شـد- سـال ها اسـت کـه در 
ایـن زبـان رخ داده اسـت. اما تنهـا چاره در پاسداشـت زبان 
پارسـی از گزنـد و آسـیب، ایـن اسـت کـه ایرانیـان، پارسـی 
زبانان، این زبان را به درسـتی، به شایسـتگی بشناسـند. به 
ارزش بسـیار و بی مانند آن پی ببرند. اگر چنین باشـد، این 
زبـان را نخواهند آلود، زیان نخواهند رسـانید، به آن آسـیب 
نخواهنـد زد. بـه پاس اینکه پیامی را هرچه زودتر برسـانند، 

زبـان را برخـی ]=قربانی[ نخواهنـد کرد.
از سـوی دیگـر، کاربـرد درسـت و به آییـن زبـان پارسـی، 
نیـاز بـه دانش و آگاهی بایسـته دارد. کسـی می توانـد زبان 
را بـه درسـتی بـه کار بگیـرد کـه بـا توان هـای آن آشـنایی 
داشـته باشـد. آن پیام رسـان کـه می خواهـد در کمتریـن 
زمـان پیـام خـود را به دیگری برسـاند، اگـر از توانمندی ها و 
کارایی های زبان پارسـی آگاه نباشد، نمی تواند در کمترین 
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دو کمانـه می گویـم- کـه گاهـی پـاره ای از این دانشـجویان 
بـه من می گفتنـد چـرا آموزه هـا در این کتاب هـا، کمابیش 
یکسـره روسـتایانه اسـت؟ متنـی کـه در کتـاب آورده شـده 
اسـت، در پیوند اسـت با روسـتا. من خود از آن پیش، به این 
نکته نیاندیشیده بودم.( از دیگر سو هنگامی که دانش آموز 
زبـان را آموخت. آغاز نهاد به آموختن ادب پارسـی، اگر دبیر 
دبیری باشـد دانا، دلسـوز، باورمند به کار، بی گمان آموزه ها 
و متن های ادبی آن چنان آکنده از شـور و شـرار خواهند بود 
کـه دانش آموز را برخواهند انگیخت که بیرون از دبیرسـتان 
هـم، ایـن متن ها را بخواند. دشـواری و پرسـمان آنجا هم در 
این اسـت که یا دبیر توانمند نیسـت، یا به کار خویش باَوْرَور 
نه. ما اگر می خواهیم زبان پارسـی پایه هایی اسـتوار بیابد، 
ایرانیـان در بـه کار گرفتـن آن توانا باشـند، بتواننـد نیازهای 
خود را به شایسـتگی در ایـن زبان برآورند، می بایـد آموزگار و 
دبیر را دریابیم. می باید سـامانۀ آموزشـی و اداری به گونه ای 
باشـد کـه آمـوزگار و دبیـر زبـان و ادب پارسـی، در برتریـن 
جایگاه قرار بگیرد. نیازهای او برآورده بشـود، با دلی آسـوده 
و با اندیشه ای روشن این زبان را آموزش بدهد. دبیر وامانده 
که ذهنی دارد آکنده از پرسمان ها، تنگناها، دشواری های 
گونه گـون، کار خـود را به شایسـتگی انجام نمی توانـد داد. 
اگر ما ارزش زبان پارسـی را بدانیم، بدان باور بیاوریم، زمینه 
را فراهـم خواهیـم کرد که این زبان بدان سـان که می سـزد، 
آمـوزش داده بشـود. راه چـاره از دیـد مـن جز این نیسـت. 

شـما از زبان پیراسته  ای استفاد می کنید. این 

را چقدر در کتب درسـی قابل تسری می دانید 

و چقدر به عموم مردم توصیه می کنید؟

توجهـی تدریـس می شـود. اما به گونـه ای اسـت که عمومًا 

دانش آمـوز نه در کالس لذتـی از این آموزش می برد و نه بعد 

از فراگیری، قادر خواهد بود یک نامۀ اداری ساده بنویسد. 

چه مشکلی به این نابه سامانی دامن می زند؟

یـک تنگنـا و دشـواری در آمـوزش زبـان پارسـی از دیـد 
سـامانۀ آموزشـی، این اسـت که آمـوزگار یا پـس از او دبیر، با 
شـیوه های کارآمـد در آمـوزش ایـن زبان، آشـنا نیسـت. اگر 
ایـن آشـنایی در کار باشـد، دانش آمـوز یـا نوآمـوز در زمانـی 
کوتـاه، سـاختار زبان پارسـی را خواهد آموخـت. از آن پس، 
بـه گسـتردن واژه هـا، بـه اندوختـن آنهـا در ذهـن خویـش، 
خواهـد پرداخـت. من با پوزش از اینکه بـه خود بازمی گردم 
-کـه ناچـار دربارۀ خود سـخن می گویم- شایسـته می دانم 
کـه آزمونـی را کـه در آمـوزش دادن ایـن زبـان بـه نیرانیـان 
]=غیرایرانیـان[ دارم، بـا شـما در میان بنهـم. من کمابیش 
دو دهـۀ پیـش، بـه اسـپانیا رفتـم، بـه شـهر بارسـلون، تـا 
بـه خواسـت سرپرسـتان دانشـگاه ایـن شـهر، در آن زبـان 
پارسـی را بـه خواسـتاران آمـوزش بدهـم. پـس از چنـدی 
آنـان،  دوره هـای ایران شناسـی  هم چنـان بـه درخواسـت 
هـم در ایـن دانشـگاه برگزار شـد که بـا رویکرد پرشـوری هم 
روبه رو گردید. من سـاختار زبان پارسـی را در چهـار دیدار به 
دانشـجویان آموختـم؛ دانشـجویانی که یـک واژۀ پارسـی را 
نمی دانسـتند. از آن پس کار ما تنها آمـوزش دادن واژه های 
پارسـی بود. من شایسـته تر دیـدم که در آمـوزش واژه هـا، از 
همـان کتاب هایـی بهـره بگیـرم کـه در دبسـتان های ایران 
بـه کار گرفتـه می شـود. خواسـتم این کتاب هـا را بـرای من 
بفرستند. این کتاب ها بسیار سودمندتر افتاد از کتاب های 
دیگـر. )ایـن نکتـه هـم در جای خـود بـرای من نغز بـود -در 



می باید سامانۀ آموزشی و اداری به گونه ای باشد که 
آموزگار و دبیر زبان و ادب پارسی، در برترین جایگاه 
قرار بگیرد. نیازهای او برآورده بشود، با دلی آسوده 

و با اندیشه ای روشن این زبان را آموزش بدهد. دبیر 
وامانده که ذهنی دارد آکنده از پرسمان ها، تنگناها، 

دشواری های گونه گون، کار خود را به شایستگی 
انجام نمی تواند داد
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کـه چـه کنیم کـه بتوانیـم بدین شـیوه بگوییم و بنویسـیم. 
خوشـبختانه چندی است که پارسی گرایی پرسمان فراگیر 
شـده اسـت. همـگان بـدان می اندیشـند، نه تنهـا جوانان. 
حتـی اگـر به آن سـر هم نیافتده باشـند کـه این شـیوه را به 
کار بگیرند، گاهی من از کسـانی می شنوم که می گویند ما 
شـیوۀ سخن شـما را دوسـت می داریم -که پیش از آن هرگز 

گمـان نمی بـرده ام چنیـن دیدگاهـی بتواننـد داشـت. این 
جادوی ایسـتادگی ناپذیر زبان پارسـی اسـت. بخت من آن 
بوده اسـت که بر آن سـر افتاده ام، از سـوی دیگر توانسـته ام 
این جادو را در گفتار و نوشـتار خود آشـکار بدارم. زمانی من 
بـاور کـردم که باید به یـاری زبان پارسـی پرداخت، امـا بر آن 
شـدم که این یاری در کردار باشـد؛ زبان پارسی را به گونه ای 
بـه کار ببـرم کـه آن نغزی هـا، آن نازکی ها، آن زیبایی هـا، آن 
توان هایـی کـه در ایـن زبـان نهفتـه اسـت، آشـکارا بـه نمود 
بیایـد. شـاید همین انگیزه ای شـده اسـت که ایـن خارخار 
]=دغدغـه[، ایـن پروا بـه پرسـمان روز فرابرود یا گسترشـی 
فراگیـر کمابیـش بیابـد. از سـوی دیگـر، دهِش ایـزدی هم 

بی هیـج گمـان با ایـن همه، همـراه بوده اسـت

هم چنـان بـر پایـۀ آنچـه دربـارۀ زبـان پارسـی در همیـن 
زبانـان،  پارسـی  ایرانیـان،  اگـر  آمـد،  گفتـه  گفت وشـنود 
واژه های ِنژادۀ پارسـی را به کار بگیرند، دشـواری های بسیار 
کمتری خواهند داشـت. زیرا زبانی را به کار خواهند گرفت 
کـه هـم گران مایـه اسـت، هم توانمند اسـت، هـم بـه دور از 
پیچـش، تاریکی و تنگنا. این پاسـخی بود از نگاهـی فراخ. 
امـا اینکه مـن بخواهم همۀ ایرانیان این شـیوه را کـه من در 
گفتـار و نوشـتار دارم بـه کار بگیرند، خواهشـی اسـت که از 
دید من بیهوده اسـت و بی پایه. هر کس خود نخسـت باید 
به این شـیوه بگراید، سـپس بدین باور برسد که این شیوه را 
می باید در گفتار و نوشـتار به کار گرفت. اگر جز این باشـد، 
کار آن چنـان کـه می بایـد، بـه انجـام نخواهـد رسـید. ایـن 
نکتـه را هـم شایسـته می دانـم بیافزایم کـه این شـیوه، این 
گرایش -حتی کسـانی خوش می دارند کـه آن را »خیزش« 
بنامند- بسـیار بیش از آنچه من در آغاز می انگاشـتم، امید 
می داشـتم، در ایـن زمان کوتاه -که کمتر از دو دهه اسـت- 
گسـترش و روایـی یافتـه اسـت. قلمـرو کار مـن، قلمـروی 
پهنـاور نبـوده اسـت؛ یـا دیدارهای آموختـاری در دانشـگاه 
بـوده اسـت یا سـخنرانی یا نوشـته ها. فراتـر از این سـه، من 
ابـزاری نداشـته ام کـه بخواهم از آن در گسـتردن این شـیوه 
بهـره ببـرم. حتـی نیروهایـی کـه می توانسـته اند یاری گـر 
باشـند، در آغـاز رفتـاری بازدارنـده داشـته اند. امـا از آن روی 
که این شـیوه، شـیوه ای بوده است که -برپایۀ آنچه پیش تر 
گفتـه شـد- بیـش کارایـی داشـته اسـت، در کـردار ایرانیان 
می توانسته اند از آن بهره ببرند، گسترش یافته است. یکی 
از پرسـش هایی کـه من به هر جـای می روم، با مـن در میان 
نهـاده می شـود، بـه ویـژه از سـوی دانشـجویان، این اسـت 
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سبک زندگی

یکـی از نوسـتالژی های خاطره انگیـز دهه شـصتی ها در 
بعضـی از نقـاط شـمالی کشـور، حلیـم نـذری سـحرهای 
28 مـاه صفـر اسـت. بـا اینکه کم بـود و گاهـی به خیلی ها 
نمی رسـید، امـا حتـی حسـرت بـه دسـت نیامدنـش هـم 
گاهـی طعـم خوبی به انـدازۀ خـوردن خـود نذری داشـت. 
شـاید بـه ایـن دلیـل بـود کـه جنـس نیـت نذری دهنده هـا 
مثـل نیت کار خیـری بود که انجام نشـده ولی بابتش ثواب 

و برکـت دریافـت می شـود.
ایـن سـنت نیک گرچه در سـال های اخیـر دچار بعضی 
اسـراف و تبذیرهایـی شـده، امـا بـه عنـوان یکـی از بهترین 
از  بخشـی  رفـع  زمینه سـاز  آیینـی،  و  دینـی  سـنت های 

نیازهـای جامعـۀ نـدار و ناتـوان بـوده و خواهـد بـود.
بررسـی اینکـه ایـن سـنت در جامعـۀ مـدرن بـه چـه 
شـکلی حضـور دارد، از حوصلـۀ ایـن متـن خـارج اسـت. 
امـا بـه طـور خالصـه می توان بـه اعمـال خیریۀ  بعضـی از 
شـخصیت های رسـانه ای عصـر حاضـر اشـاره کرد کـه در 
برنامه هـای خـود، برخـی کارهـای خیـر را به عنـوان یکی 
از راه هـای دریافـت آرامـش معرفـی می کننـد. اگرچه این 
اشـخاص ممکـن اسـت هیـچ اعتقـادی بـه دین و مسـئلۀ 
نذر با اصطالح دینی آن نداشـته باشـند، این رویه را شـاید 

بتـوان از قبیـل نـذری دادن دانسـت.
»نـذر« در لغـت به معنای وعـده دادن و پیمان به چیزی 
اسـت و در اصطـالح، پیمـان خاصـی بـا خداوند اسـت که 

انسـان عمـل بـه آن را بر خـود واجـب می کند.1
دربـارۀ اینکه سـنت نـذر از چه زمانی در بین بشـر 

رواج داشـته، نمی تـوان بـه اطالعات دقیقی 
دسـت یافـت، امـا بر اسـاس آیـات قرآن 

می توان سـابقۀ آن را از عهد انبیای 
در  جملـه  از  دانسـت.  الهـی 

سـورۀ آل عمـران آمده اسـت 
 کـه مـادر حضـرت مریم

جنیـن در شـکم خـود را 
 نـذر معبـد سـلیمان

سـاخت.2
از جــملــــه دیگــــر 
مـــواردی کــــه قــــرآن 

ایـــن ســـنت  بـه  کریــم 
اشـاره دارد، مسـئلۀ نـذری 

امیرالمؤمنیـن و حضـرت 
صدیقـۀ طاهره جهت شـفای 

هزار کار خوب
در یک کار خوب

حسن علی آبادی
نویسنده

نگاهی کوتاه به چرایی و چگونگی سنت دینی نذری دادن 

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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اهل بیت پیامبر خدا تهیه و آماده می شـود، تردید داشـت؟
دربـارۀ اینکه چرا سـفره داری و اطعام به عنـوان یکی از 
شـاخص ترین مصداق های نذری شـناخته می شـود، باید 
گفـت در روایـات، فراوانـی سـفره داری و اطعـام بـه عنـوان 
یکی از ارزشمندترین رفتارهای انسانی شناخته می شود. 
چنانکـه در روایتـی امـام رضـا اطعـام طعـام را یکـی از 
راه هـای بهشـت معرفـی می کننـد و می فرماینـد: »َعِلـَم 
َجَعـَل َلُهْم 

َ
ْن َلْیـَس ُکُلّ َخْلِقـِه َیْقـِدُر َعَلـی ِعْتـِق َرَقَبٍة ف

َ
ـُه أ َالَلّ

َعاِم«5؛ خداوند می دانسـت  ـِة ِبِإْطَعـاِم َالَطّ َسـِبیاًل ِإَلـی َاْلَجَنّ

کـه همگان قـدرت بر آزادسـازی بـردگان ندارند، لـذا برای 
آنهـا راهـی بـرای رسـیدن بـه بهشـت قـرار داد و آن، اطعام 

طعام اسـت.
در حدیـث دیگـری از امـام صادق این عمـل نیک از 
یَماِن ُحْسُن  ِ

ْ
نشـانه های ایمان دانسته شـده اسـت: »ِمَن ال

َعـاِم«6؛ حسـن خلـق و اطعام طعـام، از  اْلُخُلـِق َو ِإْطَعـاُم الَطّ

نشـانه های ایمان هستند.
بنابرایـن، سـفرۀ نذری به عنـوان یکی از بهتریـن روش ها 
برای ادا و وفای به نذر شـناخته می شـود. اما از آنجا که اسالم 
دیـن حکمت، دانـش، تربیت و اخالق اسـت، نـذری دادن را 
منحصـر بـه خوردنی هـا نمی داند؛ بلکه می تـوان گفت پس 
از برطرف شـدن نیاز اولیۀ انسـان یعنی گرسـنگی، تشنگی 
و...، تمامـی تـالش دیـن مصـروف آمـوزش، تفکـر و تعمـق 
بـرای سـاخت و پـرورش شـخصیت متعالـی اسـت. از این رو 
می تـوان با فرهنگ سـازی درسـت و به جا، رویکرد سـنت نذر 
را از انحصـار در سـفره داری کـه گاه دچـار مصیبت اسـراف و 
خودنمایی می شـود، به نذر کتاب و هزینه بـرای امور فکری، 
آموزشی و تربیتی تغییر داد تا از این رهگذر، اخالق اسالمی 

و ادب دینی به شـکل ریشـه دار در نسـل ها جریـان یابد

بیماری حسـنین اسـت کـه در کتب تفسـیری در ذیل 
آیـات سـورۀ انسـان بـه آن پرداخته شـده اسـت. نکتۀ حائز 
اهمیـت در ایـن داسـتان، این اسـت کـه قرآن پیـش از نقل 
ماجـرای ایثارگـری اهل بیـت دربـارۀ مسـکین و یتیـم و 
اسـیر، به وفاداری و پایبندی آنان به نذرشـان اشـاره فرموده 

اسـت.3
بر این اسـاس، سـنت نذری دادن یک سنت ریشـه دار و 
عمیـق دینی اسـت که در احکام شـرعی و فقهـی، قواعد و 

قوانیـن مخصوص به خـود را دارد.
شـاید دربـارۀ ایـن نوع خـاص از نـذری دادن که بیشـتر 
منحصـر بـه پذیرایـی اسـت، ایـن شـبهه بـه وجـود آیـد که 
غذای نذری که تنها بر اسـاس نیت نذر کننده، منسـوب به 
خدا و ولی خدا اسـت، چگونه می تواند جایگاه 
ارزشـمندی نسـبت به بقیۀ خوردنی ها 
داشـته باشد؟ پاسـخ این پرسش 
را می تـوان در بیانات خداوند 
دربـارۀ  حـج،  سـورۀ  در 
شـترانی یافت که برای 
جـدا  حـج،  در  ذبـح 
می شدنــد؛ قـــرآن 
کریـم ایـن شـتران 
از جملـه شـعائر  را 
الهـی می دانـد کـه 
داشـته  بـزرگ  بایـد 
شـوند.4 حـاال چگونه 
انتسـاب  از  می تـوان 
غذایـی که بر اسـاس نیت 
الهـی و خالصانـه برای خـدا و 

پی نوشت ها:

)1( فرهنگ فارسی 

معین.

)2( آل عمران)3(: 

.34

)3( انسان)76(: 

8 و 9.

)4( حج)22(:36.

)5( بحاراألنوار: 

ج362/71.

)6( همان، 

ج392/68.
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تربیت اقتصادی

تربیت اقتصادی دانش آموزان
اقتصـادی،  تربیـت  زمینـۀ  در  ایـران  آموزشـی  نظـام 
دچـار نقائـص فراوانـی اسـت؛ دانش آمـوزان در مـدارس، 
مشـتق، انتگـرال، دیفرانسـیل، آمیـب و انـواع ویروس هـا را 
می شناسـند، ولـی گاهی اصاًل نمی دانند چک چیسـت؟ 
آنهـا فـرق بیـن سـفته و چـک را نمی داننـد و همین هـا 
وقتـی کـه بـه سـنین جوانـی و بزرگسـالی می رسـند، بـه 
علـت همیـن بی اطالعی از امـور کاربردی زندگـی، در امور 
معمولی همچون پیش خرید خانـه، قربانی 
کالهبرداری و امثال آن می شـوند. برای 
یـک زندگـی خـوب، مـا بـه آمـوزش 
اقتصـاد، امـور حقوقی و سیاسـی 

داریم.  نیـاز 

مشکل فرهنگ ضعیف 
اقتصادی

در رفتار اقتصادی مثل 
اسـراف، انـرژی، آب و 
غـذا نیز مـا در میان 
کشـورها وضعیت 
بسیـــــــار بـدی 

داریـم. دلیـل ایـن امـر آن اسـت که سـواد اقتصـادی خوب 
به فرد داده نشـده اسـت. امروزه در جامعه با قشـری مواجه 
هسـتیم که نسـبت به پدران خود مرغ بیشتری می خورند، 
اما احسـاس گرسـنگی بیشـتری هـم دارنـد؛ چـون ادراک 
اقتصـادی مردم غیـر از واقعیت اقتصادی اسـت. در جامعۀ 
متوسـط شـهری، عـدۀ زیـادی بـه خاطـر همین احسـاس 
غلـط، ابـراز نارضایتی های غیر صحیـح دارند. طبقـه ای در 
جامعه وجود دارد که بیش از بقیه احساس فقر و گرسنگی 
می کند و بیشـتر از بقیه نیز مصرف می کند. ده سـال قبل، 
مـردم چقـدر می توانسـتند بـه مشـهد برونـد و اآلن چقدر؟ 
ده سـال قبـل فقـط ایـام تعطیـل جـاده چالـوس یک طرفه 
می شـد، اآلن هـر پنج شـنبه و جمعه بایـد یک طرفه کنند! 

پـس چه کسـانی بـه چالـوس می روند؟!

سرمایه گزاری برای تربیت فرزند
بایـد بـرای تربیـت فرزنـدان وقـت گذاشـت. زنـان مثـل 
مـردان می تواننـد در جامعه مؤثر باشـند و مشـارکت کنند؛ 
اجتماعـی  و سـازمان های  اداره  در محیـط  زن  یـک  امـا 
چقـدر تأثیرگـذار اسـت و در خانـه چقـدر؟ تأثیرگذاری های 
اجتماعـی، در مقـام مـادری حتـی از مقـام معلمـی خیلی 
بیشـتر است. کار عار نیسـت و ما هم زنان را از کار اقتصادی 

فرهنِگ پول داری
دکتر عادل پیغامی

اقتصاددان

نگاهی به ضرورت و بایسته های تربیت اقتصادی

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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در بزرگـراه همـت بیلبـورد تبلیـغ برنـج خارجـی -کـه در 
تلویزیـون تبلیـغ می کردنـد- را دیـد، چشـم هایش پـر از 
اشـک شـد و گفـت مگـر ایـن خارجـی نیسـت، پـس چـرا 
اینجـا تبلیغـش کرده انـد؟ اما اگر مـن فرزنـدم را به محیط 
بسـپارم، آن تلویزیون تبلیغ می کنـد و بچه هم اگر بیلبورد 
را ببینـد، می گوید دقیقًا همانی اسـت کـه تلویزیون گفته 

اسـت و بایـد آن را بخریـم.

تالش همه جانبه برای فرهنگ اقتصادی
کشـورهای مختلـف بـرای آینـدۀ اقتصادی خـود تالش 
می کننـد. مـردم کـرۀ جنوبـی در چهل سـال گذشـته برای 
پیشـرفت اقتصادی واقعًا زحمت کشیدند. نویسندۀ کتاب 
»نیکوکاران بدطینت«1 صراحتًا می گویـد در دوران کودکی 
وقتـی بـه مدرسـه می رفتـه، بـه او یـاد داده اند که کسـی که 

شـکالت خارجـی مصرف کنـد، خائن به میهن اسـت!
مصـرف تولیـد ملی، یـک فرهنگ اقتصـادی اسـت. ما 
مـردم ایـران هـم اگـر می خواهیـم آینـدۀ فرزنـدان خـود را 
بسـازیم، عالوه بر تغییر رفتار اقتصادی باید برای آیندۀ آنها 
به فرهنگ سـازی توجه و سـعی کنیم اینها را به زبان سـاده 

بـه آنان منتقـل کنیم

پی نوشت:

)1( ها جون چانگ: » نیکوکاران بدطینت؛ اسراری از گناهکاری 

ملل ثروتمند و تهدیدی برای خوشبختی جهانی«، ترجمۀ امیر 

عزیزی، زهرا ایجی و عادل پیغامی، تهران: نشر دانشگاه امام 

.1396 ،صادق

محـروم نمی کنیم؛ اما تولید سـرمایۀ انسـانی، اجتماعی و 
عاطفـی برای کودک و فرزنـدان در منزل، از همه چیز باالتر 

است.
زمـان  از  بیـان خاطـره ای  اسـاتید در ضمـن  از  یکـی 
تحصیل خود در کانادا می گفت: اسـتادم در دانشـگاه اتاوا 
مرا به منزلش دعوت  کرد. او سـه فرزند داشـت و همسـرش 
نیـز خانـه دار بـود. اندکی بعد، متوجه شـدم همسـر وی در 
دانشـگاه اتاوا اسـتاد بوده اسـت! تعجب کردم چون ایشـان 
را داخـل دانشـگاه ندیده بودم. او گفـت از وقتی فرزندانم به 
دنیـا آمده انـد، در خانـه نشسـته ام. فرزنـد خـودم را در خانه 
تربیت کنم، به صرفه تر اسـت تا اینکه در دانشـگاه، فرزندان 

دیگـران را تربیـت کنم! این طوری بسـیار مؤثرتر هسـتم. 
یـک اسـتاد دانشـگاه کانـادا، بیست سـال پیش بـه این 
فهـم رسـیده اسـت. مـا امـروزه فرزنـد خـود را در مهدکودک 
می گذاریـم و ماهیانـه هـم مبلـغ هنگفتـی می دهیـم تـا 
بتوانیم در اداره به عنوان تایپیسـت مشـغول به کار شـویم! 
روان شناسان معتقدند آنچه را کودک در سه سالگی دریافت 
می کنـد، تا آخر عمر دریافت نخواهد کرد. کودک، بخشـی 
از سـرمایۀ انسـانی، عاطفـی و ذهنـی را کـه در چهـار و پنج 
سـاگی به لحاظ رشـد ذهنی، رشـد عاطفی، حل مسـئله، 
خالقیـت، ابـداع و نوآوری باید بـه او ارائـه داد، در هیچ زمان 
دیگـری در طـول عمرش نمی توانـد یاد بگیرد. آن سـرمایۀ  
انسـانی، عاطفی و فکری کودک که در مهدکودک از دسـت 

مـی رود، ارزش غیـر قابل تصـوری دارد.
نتیجـۀ تربیـت و فرهنگ سـازی اقتصـادی فرزنـد در 
خانـه، ایـن می شـود کـه پسـر چهـار یـا پنج سـالۀ مـن که 
بـا فرهنـگ مصـرف کاالی ایرانـی تربیـت شـده، وقتـی 

در رفتار اقتصادی 
مثل اسراف، 

انرژی، آب و غذا 
نیز ما در میان 

کشورها وضعیت 
بسیــــــار بدی 

داریم. دلیل این 
امر آن است که 
سواد اقتصادی 

خوب به فرد داده 
نشده است

“



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | شهریور و مهر221397

انسان آسمان

...در میـان راه، وقایـع زیـادی رخ داد؛ تـا نیمـۀ راه-بلکـه تـا 
دو سـوم راه- هنـوز سـیمای حرکـت اباعبداللـه این بود 
کـه مـردم کوفـه از او دعـوت کرده انـد. اباعبداللـه و یـاران و 
اصحابشـان می آیند به کوفه تا آنجا فرمانروا شـوند. ولی در 
منـزل ثعلبیه، دو نفـر آمدند خدمـت امام عـرض کردند: ما 
خبری داریم. عالنیه)آشکارا و در جمع( بگوییم یا در جلسۀ 
سـّری؟ فرمـود: نه! من چیز سـّری ندارم از اصحـاب و یاران 
خـودم! عالنیـه بگویید. گفتند: مـا در کمی پیـش از اینکه 
بـه اینجا برسـیم، بـه یکی از مسـافران کـه از کوفـه می آمد، 
برخورد کردیم. مرد بسـیار مورد اعتمادی است. گفت: من 
از کوفـه بیـرون آمـدم در حالی که مسـلم بن عقیل نمایندۀ 
حسـین، هانی بن عروه و عبدالله بن یقطر، بزرگ ترین 
و سرشـناس ترین حامیـان حسـین در کوفـه، کشـته 

ـا ِإَلْیـِه راِجُعوَن.1 ا ِللـِه َو ِإنَّ شـدند. حضرت فرمـود: إنَّ
در منـزل بعـد یعنـی در منـزل اذیـب، بـه حضـرت خبر 
دادنـد فرسـتادۀ مخصـوص شـما به کوفـه، به دسـت عّمال 
ابن زیاد کشـته شـد. )حضرت از وسـط راه قیس بن مسـهر 

صیـداوی را فرسـتاده بـود به کوفه کـه حرکت امـام را اطالع 
بدهد و قیس به دسـت عّمال ابن زیاد گرفتار و کشـته شـد 
کـه آن هم داسـتان بسـیار آموزنـده ای دارد.( در منزل زباله، 
امـام همـۀ کسـانی را کـه بـا او بودنـد را جمـع کـرد. در آنجـا 
بـرای آنهـا صحبـت کـرد. خطابـه ای خوانـد. بعـد از حمد و 
ْمِر َما َقـْد َتَرْوَن 

َ ْ
ُه َقْد َنَزَل ِمـَن ال ثنای الهی چنین فرمـود: »ِإنَّ

ـَرت «2؛ حـوادث این طور اسـت که  ـَرْت َو َتَنکَّ ْنَیـا َتَغیَّ َو ِإنَّ الدُّ

می بینیـد. ایـن حـوادث این جـور رخ داده و وضـع بـه طـور 
ْدَبـَر 

َ
کلـی عـوض شـده و وضـع محیـط عـوض شـده... »أ

ْت ِحَذاًء«؛ خوبی ها پشـت کـرده به مردم  َهـا َو اْسـَتَمرَّ
ُ
َمْعُروف

و تلخی هـا مسـتدام و پیگیـر شـده... »َو َلـْم َیْبـَق ِمْنَهـا ِإالَّ 
َناِء«3؛ یک ته مانده ای از این کاسـۀ زندگی  ِ

ْ
ُصَباَبٌة َکُصَباَبِة ال

مانده... »َو َخِسیُس َعْیٍش َکاْلَمْرَعی اْلَوِبیِل«؛ چیزی بیشتر 
از یـک زندگانی پسـت و بـی ارزش مثل چـراگاه آفـت زا از آن 

باقی نمانـده...

تا به کربال آمدنت
تحلیل وقایع کربال برای نوجوانان از زبان شهید آیت اهلل دکتر بهشتی

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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دل و جـان. از اینجـا پایـه و اسـاس عـوض شـد.
مورخیـن نقـل می کننـد از همین جـا امـام فرمـود 
هرکـس می خواهـد بـرود، بـرود. هرکـس بـه طمـع زندگی 
 بـا مـن آمـده، بـرود. بسـیاری از اطرافیان امام حسـین
رفتنـد. امام با زبـدۀ یاران و خاندان خـودش از اینجا حرکت 

کـرد. حرکت کـرد و آمـد و آمـد...

منبع:

قیام«،  یک  اوج  »عاشورا،  محمد:  سید  بهشتی،  حسینی 

مؤسسۀ فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه.

پی نوشت ها:

)1( بقره)2(:156.

)2( ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی: »مناقب آل ابی 

طالب«، قم: عالمه، ج4، ص68.

)3( حلی، ابن نما: »مثیر االحزان و منیر سبل االشجان«، قم: 

انتشارات مدرسه امام مهدی، ج2، ص44.

)4( بحاراألنوار: ج116/75.

)5( حرانی، ابن شعبه: »تحف العقول عن آل الرسول«، قم: 

چاپ علی اکبر غفاری، 1363، ص245.

بعـد می خواهـد اعـالم کنـد چـرا؟ چـرا از نظـر امـام 
حسـین زندگـی دنیـا و محیـط این قـدر فاسـد شـده؟ 
چون نان امام حسـین توی روغن نیست؟ چون زندگی 
امـام تأمین نیسـت؟ نه! زندگی امام حسـین تـا آخرین 
لحظـات بـا بهترین وجـه تأمین می شـده. چرا پـس زندگی 
اَل 

َ
بـر امـام حسـین تلـخ اسـت؟ بـه کام امـام تلـخ اسـت؟ »أ

نَّ اْلَباِطـَل اَل ُیْنَتَهی َعْنـُه؟«4؛ 
َ
نَّ  اْلَحـَق  اَل ُیْعَمـُل ِبـِه َو أ

َ
َتـَرْوَن  أ

نمی بینید کسـی بـه حق عمل نمی کنـد و کسـی از باطل 
و گنـاه خـودداری نمی کنـد؟ بعـد فرمـود: اعـالم می کنـم 
-از همین جـا وضع عوض شـد- »ِلَیْرَغـِب اْلُمْؤِمُن ِفـي ِلَقاِء 
ـِه«؛ هـر مـرد باایمانـی بایـد از حاال خـودش را بـرای مرگ  َربِّ

َری اْلَمْوَت 
َ
ـي اَل أ ِإنِّ

َ
آمـاده کند و مشـتاق لقـاء خـدا باشـد. »ف

اِلِمیَن ِإالَّ َبَرمًا«5؛ من که پیشـوای  ِإالَّ َسـَعاَدًة َو اْلَحَیاَة َمَع الظَّ

شـما هسـتم، مـرگ را بـرای خـودم خوشـبختی جـاودان 
می بینـم و زندگی و هم زیسـتی بـا سـتمگران را مایۀ تیرگی 

چرا زندگی بر 
امام حسین 

اَل 
َ
تلخ است؟ »أ

نَّ  اْلَحَق  
َ
َتَرْوَن  أ

نَّ 
َ
اَل ُیْعَمُل ِبِه َو أ

اْلَباِطَل اَل ُیْنَتَهی 
َعْنُه؟«؛ نمی بینید 

کسی به حق 
عمل نمی کند و 
کسی از باطل و 
گناه خودداری 

نمی کند؟ 

“
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تاریخ+

اولیـن مالقاتـی کـه با مرحـوم طالقانـی داشـتم، در دادگاه 
تجدیـد نظـر ایشـان بـود کـه در همین پـادگان عشـرت آباد 
تشـکیل شـده بـود. دادگاهی بـود که ایشـان و بقیۀ سـران 
نهضـت آزادی را محاکمـه می کـرد. مـن از پیـش آیت اللـه 
طالقانـی را می شـناختم، امـا بـا ایشـان از نزدیـک دیـدار 

خصوصـی نداشـتم.
سـال های 41 یـا 42 بـود کـه مـن در آن دادگاه شـرکت 
کردم. در آن موقع، من تازه از زندان آزاد شـده بودم. ایشـان 
شـنیده بودند که من در زندان هستم، ولی من در قزل قلعه 
بـودم، لـذا همدیگـر را ندیـده بودیـم. در آن دادگاه آقـای 
طالقانی عصایی دست گرفته و نشسته بودند و دادگاه را به 
رسمیت نمی شـناختند و لذا از خودشان دفاع نمی کردند. 
وقتی که در دادگاه زنگ تنفس زده شـد، آقایان برای اظهار 
مالطفت نسـبت به ما که به عنوان تماشـاچی دادگاه رفته 

بودیـم، بلند شـدند و به طرف مـا آمدند.
اینجـا بـود که مـا رفتیـم و از نزدیک با مهندس بـازرگان و 

اینها سـالم و علیـک کردیم.
در همیـن حین که مـا می رفتیم طرف اینها، دادسـتان 
از جایـگاه خـود بلند شـد که بـرای تنفس به طـرف دیگری 
بـرود. بـه آقای طالقانی که رسـید، خواسـت تملقی بگوید. 

ایـن جالـب بود که این قـدر روحیۀ آقای طالقانـی در دادگاه 
عالـی بـود کـه دادسـتان خـودش را محتاج ایـن می دید که 
بـه ایشـان تملق گویی کند. آمـد و یک جملـه ای گفت -که 
دقیقـًا یادم نیسـت- به این مضمـون که من هـم از خانوادۀ 

هستم. روحانی 
آقـای طالقانـی بـا بی اعتنایی تحقیرآمیـز توأم بـا طنزی 
پاسخ دادند که متأسفانه عین جمالت ایشان هم دقیقًا یادم 
نیسـت، اما همین قدر یادم هست که همۀ جمعیتی که دور 
آقای طالقانی ایسـتاده بودند، قاه قاه به دادستان خندیدند. 
آن منـش و روحیـه را در دادگاه مـن از ایشـان دیـدم و ایـن 
مقدمـه ای بود برای دیدارهای بعدی ما در طول سـالیانی که 
در زنـدان بودنـد. هر وقت که مـن زندان نبودم، به دیدارشـان 

می آمـدم و در زنـدان از پشـت میله ها صحبـت می کردیم.
پیغام هایـی بـرای آقـای میالنـی در مشـهد و بـرای آن 
جریان هایی که غالبًا ما در آنها شـرکت داشـتیم، داشـتند. 
بعـد هـم کـه از زنـدان بیـرون آمدنـد، تماس هـای زیـادی 
داشـتیم و همـۀ برخوردهـا و دیدارهـای مـن بـا آیت اللـه 
طالقانی تا روزهای آخرحیاتشـان، همان روحیه ای را که در 

اولیـن دیـدار در دادگاه دیـدم، تقویـت می کـرد
*خاطرۀ مقام معظم رهبری از اولین  دیدار با آیت الله طالقانی.

ایستاده چون شمع
نوزدهم شهریور، سالروز درگذشت آیت اهلل طالقانی است

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه



حالل و حرام، هر دو بر مبنای دو حق ایجاد خواهند شد؛ اول حق خداوند و دوم حق الناس. مسئلة رزق و روزی انسان و 
چگونگی کسب آن هم از این قاعده مستثنی نیست. رزق حالل، درآمد مشروعی است که حقوق خدا مانند خمس، زکات و... 
پرداخت شده باشد و البته حق الناسی هم در آن نباشد. به بیان بهتر، چه در هنگام کسب و چه در هنگام انباشِت این درآمد، 

باید با دقت تمام در آن، خداوند و مردم را لحاظ کرد.
پیشوایان دین با گفتار و عمل خود، همواره پیروان خویش را به تالش برای به دست آوردن روزی حالل تشویق کرده و حالل 
بودن را شرط الزم و ضروری درآمدها دانسته اند. آنان کوشیده اند تا از این راه، نظام مالی و اقتصادی سالم بر زندگی مردم 
و جامعه حکم فرما شود و راه های نامشروع کسب درآمد، از بین رفته و یا به حداقل برسد. بنابراین، وظیفة اول دربارۀ کسب 
مال حالل در جامعه برعهدۀ حاکمیت است که مسیر کسب حرام را مسدود و راه های کسب حالل را تسهیل کند. این وظیفه 
در وهلة دوم، بر عهدۀ علمای دین و فرهنگ سازان جامعه -همچون معلمان- است که  با شناختی که پیرامون اهمیت رزق 

حالل و آلودگی مال حرام دارند، به گسترش این فرهنگ بپردازند.

این نمک نباید بگندد
پروندۀ ویژۀ رزق حالل
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پروندۀ ویژه

بـا خـود می گویـم: اگـر کسـی بپرسـد که »مگـر در نشـریۀ 
تخصصی-آموزشـی معلم هـا جـای بحـث پیرامون کسـب 
مـال حـالل اسـت؟«، چـه پاسـخی می دهـم. اگـر کسـی 
بپرسـد که »معلم مظلوم با هشـت یا ُنه سـاعت کار و حقوق 
یـک میلیـون و انـدی، اصـاًل چـه مـال حرامـی را می توانـد 
کسـب کند؟« پاسـخم چـه خواهد بود. اگر کسـی بپرسـد 
»مگـر ایـن روزهـا کسـب مـال حـالل بـه ایـن راحتی هـا 

اسـت؟« چـه خواهـم گفت.
فکر که می کنم، می بینم اتفاقًا جـای طرح این موضوع 
همیـن جـا اسـت. اصـاًل باید بـرای هـر آرزوی خوبی سـراغ 
معلم هـا رفـت. معلـم، پزشـک و درمانگـِر عـادات بد جامعه 
اسـت. بایـد بـرای او از دردهـا نوشـت و گفت و البتـه مراقب 
بـود که خـود او به سـان نمـِک ضرب المثل »هـر چه بگنند 
نمکـش می زننـد...«، دچـار همان عـادات بد نشـود. معلم 
بایـد بـرای شـاگردانش از رزق حـالل بگویـد، از چگونگـی 
کسـب مـال حـالل صحبت کنـد و البته خـود نیـز در عمل 
به باور کسـب مـال حالل پای بند باشـد. پس اینجا بهترین 
مـکان برای طـرح بحث پیرامون اهمیت کسـب مال حالل 

و گسـترش فرهنـگ آن در جامعه اسـت.
واقعیـت چیسـت؟ آیـا جامعـۀ ایرانی در اهمیت کسـب 
مـال حـالل دچـار خـأ فرهنگـی، آموزشـی و سـاختاری 
در  متأسـفانه  اسـت.  مثبـت  جـواب  بلـه!  اسـت؟  شـده 

سیاسـت بازی های هرروزۀ مرسوم در دو دهۀ اخیر که منجر 
بـه بر هـم خوردن تعـادل اقتصادی و چرخۀ فرهنگ سـازی 
گشـته، اهمیـت کسـب مـال حـالل فراموش شـده اسـت. 
قسـمتی از جامعـۀ ایـران، ارزِش سـازنده ای چـون کرامـت 
کار کـردن را از دسـت داده و بـه دنبـال مسـیرهای دیگـری 
برای کسـب در آمد اسـت و همین نقطه هم متأسـفانه آغاز 
فراینـد کسـب مال حـرام در جامعـه اسـت. میان برهایی که 
از خـأ قانونـی در عرصه هـای مختلـف اقتصـادی و اداری 
وجـود دارد، جامعـه را بـه این فکر انداخته اسـت کـه »با کار 
کـردن، هیـچ کـس به جایی نرسـیده و نمی رسـد« و همین 
تفکـر، موجـب رواج رانت خـواری و ارتباط محـوری بـه جای 

کارمحـوری و شایسته سـاالری گشـته اسـت.
رواج داللـی و قاچـاق، نمونۀ دیگری از نتایج بی توجهی 
جامعـه بـه رزق حـالل و تـالش بـرای کسـب مـال حـالل از 
شـیوه های صحیح دینی و انسـانی اسـت. این شیوۀ تفکر 
اقتصـادی در جامعـه، عالوه بر آثار سـهمگینی که می توان 
آن را بـه طوفـان غضـب خداونـد تعبیـر کـرد، به فلج شـدن 

این نمک نباید بگندد
مهدی رزاقی طالقانی

سردبیر

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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بـه دور از سیاسـت بازی بگوییـم. باید مقابل اندیشـه ای که 
قاچـاق و داللـی را کار می داند، بایسـتیم. باید جایگاه عرق 
جبینـی کـه از کار کشـاورز، تولیدکننـده و صنعت گـر روی 
پیشـانی می نشـیند را در فرهنـگ ایرانـی بـاز تولیـد کنیم. 
نسـل آینـدۀ مـا باید بدانـد کـه »عبـادت ده جزء اسـت، که 
ُنـه جـز آن، کار و تـالش بـرای بـه دسـت آوردن روزی حـالل 

اسـت.«1
اما چه کسـی در صف مقدم جهـاد فرهنگی این بایدها 
اسـت؟ پاسـخ، معلـم اسـت؛ معلـم اسـت کـه بایـد نمونـۀ 
کامـل کسـب مـال حـالل در جامعـه باشـد و جامعـه ای را 
بـرای امـروز و فـردا بپرورانـد کـه بدانـد کسـی که مـال حرام 
می خـورد و حتـی عبـادت هم می کند، مثل کسـی اسـت 
کـه روی آب سـاختمان می سـازد.2 امـا پیـش از هـر آغازی 
بـرای فرهنگ سـازی، خـود معلـم بایـد از ایـن عـادت بـد 
برحـذر باشـد، حـالل و حـرام و مسـیر کسـب آنهـا را نـه بـر 
اسـاس آگاهی های سـنتی که بـر اسـاس آموزه های دینی 
و اجتهادی روز بشناسـد، مورد مالحظه قرار دهـد و آن گاه، 
نمک فسـاد سـتیز خود را در مقابله با خوی حرام خواری ها 

در جامعـۀ امـروز و فـردا، بـه کار بندد

پی نوشت ها:

)1( مستدرک الوسائل: ج 12/13؛ قاَل َرُسوُل اللِه: الِعباَدُة 

َعَشَرُة أجزاٍء ِتسَعُة أجزاٍء فی َطَلِب الَحالِل.

َرُسوُل  قاَل  ج16/103؛  بحاراألنوار:   )2(

َکاْلِبَناِء  اْلَحَراِم  ْکِل 
َ
أ َمَع  اْلِعَباَدُة   :الله

عَلی اْلَماء.

اقتصـاد ملـی هـم منجـر خواهـد شـد. در سـال حمایـت 
از کاالی ایرانـی قـرار داریـم و نشسـت ها و همایش هـای 
گوناگونـی بـا هزینه های آنچنانـی در حال برگزاری اسـت و 
بنرهـا و پالکاردهـای رنگارنگی بـر در و دیوار شـهرها نصب 
می شـود، اما آیا کسـی ریشـۀ وضعیت سخت اقتصاد ملی 
را می شناسـد؟ آیا کسـی می داند که کار کردن و مخصوصًا 
کار تولیـدی کـردن، دیگـر باعـث افتخـار نیسـت و عـار و 
اسـباب سرزنش اسـت؟ آیا کسی به 
ایـن نکته توجه دارد کـه ربا، تولید را 
در جامعـه نابـود کـرده و در زندگـی فرد 
فـرد ایـن جامعـه رسـوخ کـرده اسـت؟ اینها 
موانـع تولیـد ملـی هسـتند. بـدون تولیـد 
ملـی، ما دقیقًا از چـه کاالی ایرانی صحبت 

می کنیم؟!
ما بایـد برای 
جامعـه از دالیل 
اهمیت کسـب مال 
بایـد  کنیـم.  حـالل صحبـت 
جامعـه را اقنـاع کنیـم کـه مـال حـرام، بنیـان 
فـرد، خانـواده و جامعـه را نابـود می کنـد. بایـد 
مصادیـق راه های کسـب مال حـرام را بـه وضوح و 

معلم است که 
باید نمونۀ کامل 

کسب مال حالل 
در جامعه باشد 

و جامعه ای را 
برای امروز و فردا 

بپروراند

“
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پروندۀ ویژه

بـه امـام صـادق گفتنـد: چقـدر زحمـت می کشـید و 
ْسـَتْغِنَی َعـْن ِمْثِلـَک«1 

َ
کار می کنیـد؟ امـام فرمودنـد: »ِل

یعنـی زحمـت می کشـم تـا از مثـل شـماها بی نیاز باشـم. 
امـام صـادق بـه کار کـردن افتخـار می کـرد. البتـه کار 
کـردن بـرای »لقمۀ حالل« مقدس اسـت و انسـان را بی نیاز 
می کنـد وگرنـه کار کـردن برای مال حـرام را که بـه کار کردن 
نمی تـوان تعبیر کـرد! اولین اثر لقمۀ حالل، نورانیت اسـت 
و بالعکـس، لقمـۀ حـرام، قسـاوت قلـب و تاریکـی مـی آورد 
و در آینـدۀ فـرد نیـز اثـر می گـذارد. در حدیـث داریـم کـه 
ـِة«2 یعنی اثر مال حـرام، در  یَّ رِّ »َکْسـُب اْلَحـَراِم َیِبیـُن ِفی الذُّ
فرزنـدان آشـکار می شـود. خیلی از افـراد بـرای اینکه وضع 
فرزندانشـان خوب شود، مال حرام جمع می کنند. غافل از 

اینکـه در نهایـت، ایـن مـال بـه ضرر آنهـا تمام می شـود.
بعضـی از افـراد، مـال حـرام می خورنـد و عبـادت هـم 
قمـار،  کم فروشـی،  دزدی،  ربـا،  اهـل  یعنـی  می کننـد! 
احتـکار، غـش و دروغ هسـتند، آن وقـت در شـب عاشـورا 
بـرای امـام حسـین پـول می دهنـد. در آثـار دیگـر مـال 
ْکِل اْلَحـَراِم َکاْلِبَناِء َعَلی 

َ
حـرام در حدیـث داریم »اْلِعَباَدُة َمَع أ

ْمِل«3 از امام علی پرسـیدند: چرا دعای ما مستجاب  الرَّ

نمی شـود؟ گفتنـد: اگـر می خواهیـد دعایتـان مسـتجاب 
شـود، لقمـۀ حـالل مصرف کنیـد. چـرا که بـا لقمۀ حـرام، 

دعا مستجاب نمی شـود. بر همین اساس 
اسـت که  امام صادق فرمودنـد: »َتْرُک 
ِة 

َ
ِه َتَعاَلی ِمـْن َصال َحـبُّ ِإَلی اللَّ

َ
ُلْقَمـِة َحـَراٍم أ

عًا«4 یعنی ترک لقمۀ حرام،  ْلَفـْی َرْکَعـٍة َتَطوُّ
َ
أ

نـزد خـدا بهتـر از خوانـدن هـزار رکعـت نماز 
مسـتحبی اسـت. به نماز و روزه و لباس کسی 

نـگاه نکنید. ببینیـد در عبادت و راسـت گویی و 
خـودداری از حـرام چگونـه رفتـار می کنند.

روایـت داریـم کـه روزی هـر کسـی حـالل مقـدر 
ْرَزاَق َبْیـَن َخْلِقـِه 

َ ْ
ـَه َتَبـاَرَک َو َتَعاَلـی َقَسـَم ال می شـود »ِإنَّ اللَّ

ـَه َعزَّ َو َجـلَّ َو َصَبَر  َقی اللَّ َمِن اتَّ
َ
اًل َو َلـْم َیْقِسـْمَها َحَرامـًا ف

َ
َحـال

َل  ـْتِر َو َعجَّ ـِه َو َمْن َهَتـَک ِحَجاَب السِّ ـُه ِبِرْزِقـِه ِمـْن ِحلِّ َتـاُه اللَّ
َ
أ

ِل َو ُحوِسـَب 
َ

ـِه ُقـصَّ ِبِه ِمـْن ِرْزِقـِه اْلَحـال َخـَذُه ِمـْن َغْیـِر ِحلِّ
َ
أ

َ
ف

َعَلْیـِه َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة«5 یعنـی خداونـد عزیـز و بـا عظمـت، 

خالیـق را آفریـد و روزی آنهـا را نیـز بـه صـورت حـالل بـرای 
آنهـا قـرار داد. پس اگر کسـی چیزی از حـرام مصرف کند، 
بـه همـان میـزان از حالل محـروم می شـود و در قیامت نیز 
مـورد مالمـت خداونـد قرار می گیـرد. پس این طور نیسـت 
که اگر به حرام متوسـل شـدید، زودتر به راحتی می رسـید. 
مثـل رانندگانـی که تند رانندگی می کنند تـا زودتر به منزل 

برسـند، ولـی در راه تصـادف می کننـد.

ُنه دهِم دین چیست؟
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی 

زمان تقریبی مطالعه: 7دقیقه
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و حالل شـدن شـما به این اسـت که آنچه از حرام به دسـت 
آورده ای، حتـی لباسـی را کـه در تـن داری، بدهـی. توبـۀ 
کسـی کـه مـال حرامـی را به دسـت آورده، این نیسـت 
که گریه کند یا گنبد مسـاجد را کاشـی کند یا اینکه 
شـب های جمعه دعـای کمیل بخواند. توبه اشـک 
نیسـت. البتـه نشـانۀ پشـیمانی می باشـد، ولـی 
ندامـت خالـی فایـده ای نـدارد! مالی کـه از بند و 
بسـت و رشـوه در طاغوت جمع آوری شود، حرام 
اسـت. امـام صـادق بـه ایـن جـوان فرمـود: 
اگـر این گونـه توبـه کند، خـود حضرت بهشـت را 
برایـش ضمانت می کند. جوان نیز پذیرفت. تمام 
اموالـی کـه می دانسـت از حرام جمع شـده اسـت 
را پـس داد. مثـاًل ایـن گلـدان را فالنـی آورده بـود که 
سـربازیش را معـاف کنـد. ایـن هدیـه را بـرای این گرفته 
بـود که جایـزه را خارج از قرعه بـه او بدهد. یا اینکه مقداری 
از اجناسـی را کـه احتـکار کرده بـود را به او بدهـد و یا اینکه 
در قضـاوت بـه نفع او حکم کنـد... آن جوان تمامی اموالی 
را که صاحبان آنها را می شـناخت به صاحبانشـان برگرداند 
و بـا اجـازۀ امـام، اموالی کـه صاحبان آنها را نمی شـناخت، 
از طـرف صاحبـان آنهـا صدقه داد تـا جایی که حتی لباس 
خود را نیز تحویل داد. وقتی دوسـت این جوان که واسـطۀ 
او با امام شده بود این منظره را دید، جریان را برای مؤمنین 
تعریـف کـرد و بـرای این فـرد، زندگی سـاده ای فراهـم کرد. 
جوان هم که از امام شـنیده بود که دلیل خانه نشـینی 
امـام صـادق حمایـت امثـال او از خلفای جور اسـت، از 
شـغلش اسـتعفا داد. عـده ای نیـز او را بـه دلیـل کارهایـش 
مالمـت می کردنـد و می گفتنـد: مـا آرزوی موقعیـت تـو را 
داریم. بعضی افراد که تازه سیم تلفنشـان را وصل کرده اند، 

چندین 
سـال پیش، به مشـهد رفتـه و در کالس 

درس مرحوم آیت الّله العظمی میالنی حاضر شـده بودیم. 
دیدیم ایشان از حدیثی بسیار تعریف می کنند و می گفتند 
بسـیار حدیـث شـریفی اسـت. ایـن حدیـث در جلد پنجم 
فـروع کافی می باشـد و داسـتانش این اسـت که شـخصی 
 کارمند دستگاه بنی امیه، ولی از طرفداران امام صادق
 بـود. ایـن شـخص، دوسـتی داشـت که بـا امام صـادق
رابطـه داشـت و از او خواهـش کرد که ترتیب مالقاتـش را با 
امـام بدهـد. وقتی امـام اجازۀ مالقـات را به این فـرد دادند، 
بـه خدمت امام رسـید. بعـد از اینکه کمی بـه یکدیگر نگاه 
کردنـد، به امـام عرض کرد که مدتی را در دسـتگاه طاغوت 
گذرانـده و وضـع مالی خوبی به دسـت آورده اسـت و از امام 
خواسـت که او را حالل کند. امام صادق فرمودند: توبه 

 ترک لقمۀ 
حرام، نزد خدا 

بهتر از خواندن 
هزار رکعت نماز 
مستحبی است

“
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و فرزنـد انسـان اثر می کند. حتی در سیسـتم حکومتی اثر 
می گـذارد.

رشـوه حـرام و در حکـم کفـر اسـت. اگـر حاکـم شـرعی 
بـه دلیـل گرفتـن رشـوه حـق را ناحـق کنـد، کار او در حکم 
فیـَن«7 یعنـی وای بـر کسـانی که  کفـر اسـت. »َوْیـٌل ِلْلُمَطفِّ
آمـوزش  در  دانشـگاه  اسـتاد  اگـر  می کننـد.  کم فروشـی 
کـم کاری نمایـد، مرتکـب کم فروشـی شـده اسـت. دلیـل 
کم سـوادی اکثر دبیرسـتانی ها، کم گذاشـتن در امر تعلیم 
آنهـا اسـت. بعضـی از معلمـان کـه حقـوق کمـی دارنـد، 
می گوینـد:  ای کاش ادارۀ دخانیـات می رفتیـم تـا حقـوق 
بیشتری بگیریم. آیا تقسیم دود با تقسیم علم قابل مقایسه 
اسـت؟ بیایید به دنبال روزی حالل باشـید. امام باقر در 
هـوای گرم مدینه به کشـاورزی مشـغول بود که مورد سـؤال 
عـده ای قـرار گرفت که شـما با این مقام و سـن و سـال، چرا 
در ایـن هوا کار می کنیـد؟ امام فرمودند: که می خواهم نان 
حـالل بـه دسـت آورم. کیـف نکنیـد از اینکـه چقدر پـول به 

دسـت آورده ایـد؛ بلکه ببینیـد از کجـا آورده اید

پی نوشت ها:

)1( کافی: ج 74/5.

)2( همان، ص 124.

)3( عدةالداعی: ص 153.

)4( همان، ص 140.

)5( کافی: ج 80/5.

)6( همان، ص 124.

)7( مطففین)83(:1.

از دوسـتان می خواهنـد کـه با آنهـا تماس بگیرنـد ولی بعد 
از مدتـی کار بـه جایی می رسـد که خودشـان سـیم تلفن را 
می کشند. دنیا نیز همین گونه اسـت؛ عده ای می خواهند 
به او برسـند و عده ای نیز که به دنیا رسـیده اند، از آن خسته 
می شـوند. گاهـی رودی از دریـا خـارج می شـود و گاهـی 
بـه دریـا می پیونـدد. موقعیـت کاری خـوب، بایـد در جهت 
هدف باشـد. بعد از مدتی این شـخص بیمار شد و در موقع 
احتضـار، بـه دوسـتش گفـت که امـام صـادق بـه وعدۀ 
خـود عمـل کـرد. بعد ازمراسـم تدفیـن، بـه مدینه نـزد امام 
صـادق رفت. ولی قبل از اینکه وارد شـود، امام از پشـت 
در بـه او فرمودنـد: آقایـی کـه از کوفـه آمـده ای! مـا در فالن 

موقـع به وعـدۀ خودمان وفـا کردیم.
نکاتـی کـه از این حدیث به دسـت می آید، به شـرح ذیل 

است:
1. نان حرام، امام صادق را خانه نشین می کند.

2. مال حرام را باید به صاحبش باز گردانید.
3. باید زندگی دوسـتان خـود را تأمین کنید. هرچند در 

حد نیازهای اولیه باشـد.
4. شـخصی که جوان باشد، آمادگی بیشتری برای توبه 
دارد. چرا که هنوز شـکم جوان از حرام پر نشـده اسـت. ولی 
توبـۀ افـرادی کـه پیـر شـده و گوشـت و پوسـت آنهـا از حرام 

باشد، خیلی سـخت است.
پیامبر فرمود: من از دو چیز شـما خیلی می ترسـم 
ِتی ِمْن َبْعـِدی َهِذِه اْلَمَکاِسـُب  مَّ

ُ
َخـاُف َعَلـی أ

َ
ْخـَوَف َمـا أ

َ
»ِإنَّ أ

َبـا«6 یعنـی پیامبـر از درآمد و  ـِة َو الرِّ ـْهَوُة اْلَخِفیَّ اْلَحـَراُم َو الشَّ

کاسـبی حـرام امتش می ترسـید. نـان حـالل در روح، قلب 

رشوه حرام و در 
حکم کفر است. 
اگر حاکم شرعی 
به دلیل گرفتن 
رشوه حق را ناحق 
کند، کار او در 
حکم کفر است

“
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آنچه ما می خوریم، در روحیات ما تأثیر دارد. اینکه روزی و 
لقمۀ ما چه باشد، با اینکه »حال ما« چگونه باشد، بی ارتباط 
نیست. لقمۀ انسان باید حالل باشد اما لقمه، تنها آن خوراکی 
نیست که از راه دهان می بلعیم؛ لقمه هایی هست که ذهن و 

جان ما را تغذیه می کند.
ما روزانه از سفره های مختلفی برای جسم و روح خود 
روزی برمی داریم. مهم است که بدانیم روزی ای که به جسم و 
جانمان می رسانیم، حالل است یا حرام؟ موالنا یک عیار برای 

سنجش حالل یا حرام بودن روزی به ما می دهد:
اگر ما به طور مستمر در  دلمان احساس گرفتگی و تاریکی 
داریم، جایی  هم سفرۀ شیطان شده ایم، اگرچه خبر نداشته 

باشیم:
تا تو تاریک و ملول و تیره ای

دان که با دیو لعین همشیره ای

اما نشانۀ لقمۀ حالل -چه لقمه، غذای جسم باشد و 
چه خوراک روح و جان ما- آن است که نتیجۀ آن، گرمی، 
مردم  به  نسبت  محبت  و  عشق  امید،  کمال،  روشنایی، 

است:
لقمه ای کان نور افزود و کمال

آن بود آورده از کسب حالل

علم و حکمت زاید از لقمه حالل

عشق و رّقت آید از لقمه حالل

در مقابل، اگر در دل ما حسد، نفرت، خشم و غفلت از 
معنویات موج بزند، باید ریشه را در لقمه پیدا کنیم؛ جایی لقمۀ 

حرامی خورده ایم، یا روزی ناپاکی به روح و جان خود داده ایم:
چون ز لقمه تو حسد بینی و دام

جهل و غفلت زاید، آن را دان حرام

آنچه ما می خوریم، آنچه می نوشیم، آنچه می خوانیم، 
موسیقی ای که گوش می دهیم، برنامه ای که تماشا می کنیم 
و...، همه برای ما »لقمه« هستند؛ لقمه هایی که فکر و نوع 

نگاه ما به هستی و نوع رفتار ما را شکل می دهند:
لقمه، تخم است و برش، اندیشه ها

لقمه، بحر و گوهرش اندیشه ها

حالل ترین قوتی که به ما می رسد، آن است که نتیجه اش 
عشق به انسان ها و هستی و میل خدمت به خلق و البته میل 

پرکشیدن به سوی جهان معناست:
زاید از لقمه حالل اندر دهان

میل خدمت، عزم رفتن آن جهان...

مراقب باشیم سر کدام سفره می نشینیم و جان و روح خود 
را با کدام لقمه سیر می کنیم!

آن بود آورده از کسب حالل

سیدعلیرضا شفیعی مطهر
نویسنده

نگاهی کوتاه به طرح  مسئلۀ  لقمۀ حالل و حرام و آثار آن
در یکی از اشعار مولوی در مثنوی معنوی 

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه
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وای بـر مـا اگر در خصـوص خوردنی ها و 
نوشیدنی ها، از حرام اجتناب نکنیم؛ 
زیـرا همیـن غذاهـا اسـت کـه منشـأ 
علـم و ایمـان و یـا کفـر مـا می شـود 

و  می کنیـم  نـگاه  وقـت،  یـک  در  و 
می بینیـم کـه بـه یزیـد ایمـان آورده ایم! 

َتُکوَنـا ِمـَن 
َ
ـَجَرَة ف از آیـۀ »َو ال َتْقَرَبـا َهـِذِه الَشّ

اِلِمیـَن«1 اسـتفاده می شـود که همیـن أکل و تناول بود  الَظّ

کـه در سلسـلۀ علـل و معالیـل هبـوط آدم قـرار گرفت. 
انسـانی کـه قابلیت ملـک و فرشـته شـدن را دارد -هر چند 
طرف مقابل آن در پستی اسفل السافلین می باشد- در اثر 
خوردن و آشامیدن است که نیروی آن در خون و باألخره اثر 
آن در اعضا بلکه در روح و مغز و فکر انسـان ظاهر می شـود. 
علمـای سـابق کـه آن  همـه در علـم و عمـل موفـق بودند و 
عمـر با برکـت داشـتند و از انحراف فکری سـالم بودنـد، در 
اثـر خوردن غـذای حـالل و اجتناب از غذاهای شـبهه ناک 
بـوده اسـت. آن بزرگواران  بسـیار از غذاهـای حرام اجتناب 
داشـتند؛ خـدا می دانـد کـه غـذا چقـدر در ایمـان و کفـر و 
اعمال خیر و شـر انسان مدخلّیت دارد. یکی نقل می کرد: 
»شـخصی برای رفیقـش از اروپا مربـای فأره )مـوش( هدیه 

فرسـتاد. همچنین نقل می کـرد: یکی 
از اوالد خوانین و بزرگ زادگان شهر ما، 
سـفیر ایـران در پاریـس بود. پادشـاه 
وقـت فرانسـه ایشـان را بـرای صـرف 
غـذا دعـوت کـرده بـود و بعـد از غـذا 
بـه ایشـان گفتـه بـود: می دانیـد غذای 
امـروز شـما چقـدر هزینه برداشـته اسـت و از 
کـدام دریا الک پشـت، قورباغه و خرچنگ تهیه نموده ایم؟ 
وی می گویـد در جـای خلـوت، تمـام غذایـی را کـه خـورده 
بودم، فورًا استفراغ کردم و اجازۀ مرخصی گرفتم.« خداوند 
تعالی در قرآن، به همان طریقی که معاد، قیامت، بهشت و 
جهّنم را بیان نموده اند، به همان طریق می فرمایند: »رزق 
و روزی همـۀ بنـدگان را مـن مـی دهـم.«2 خـدا کنـد یقین 
بـرای انسـان روزی شـود! آیـا آدمی هسـت که می ترسـد از 
گرسـنگی بمیرد؟! ولی باید بداند هم چنان که امکان دارد 
از گرسـنگی بمیرد، اگر مردن او مقّدر شـده باشـد، ممکن 
اسـت از سـیری بمیرد. چقدر خوب اسـت انسـان از ناحیۀ 
امـر روزی راحـت باشـد؛ زیرا هّم و غـم روزی، بدتر از زحمت 
کار اسـت. کسـی که به هّم و غم روزی مبتال اسـت، شـب و 

روز کار می کنـد و پیوسـته غصـۀ روزی را می خـورد!

خدا رازق است و بس
گفتاری از مرحوم آیت اهلل بهجت پیرامون کسب مال حالل

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه

منبع: »در محضر 

آیت الله العظمی 

بهجت«، قم: 

م ؤس سۀ  ف ره ن گ ی  

س م اء   ، 1385.  

پی نوشت ها:

)1( بقره)2(:35 و 

اعراف)7(:19؛ و 

نزدیک این درخت 

نشوید تا مبادا از 

ستمگران شوید.

)2( دالور تهرانی، 

مسعود: »فیضی 

از ورای سکوت«، 

تهران: نورورنگ، 

1382، ص230.
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در شـروع بحـث، بـه تعریـف »مـال حـالل« از نظـر دوسـتان 
معلـم پرداختیم. 

خانـم مریـم ر. معتقد بود که »مال حالل، درآمدی اسـت 
که از راه درسـت و انسـانی، بدون پایمال کردن حق دیگران 
بـه دسـت آید.«  خانـم فتانه ح. نیز معنـای مال حـالل را در 
»نبـودن حق النـاس در آن مال« می دانسـت؛ »ثروتـی که از 
طریق دسـت رنج انسـان به دسـت می آیـد، عـالوه بر اینکه 
موجب آسـایش آدم می شـود، بایـد موجب آرامـش وجدان 

آدم نیـز بشـود و شـبهه ای در آن نباشـد.« خانم معصومـه آ. 
هـم مال حـالل را این گونه تعریف کـرد: »مال حالل، یعنی 
مالـی کـه در آن حـق خـدا و حق بندۀ خدا نباشـد. یعنی از 

حق اللـه و حق الناس برئ باشـد.«
گویـا در تعریـف مـال حـالل، اختـالف نظـری نبـود. 
بنابرایـن، سـراغ سـؤال بعد رفتم و نظـر آنهـا را در مورد اینکه 
مـال حـالل بـرای یـک معلـم چگونـه کسـب می شـود و چـه 

شـرایطی بایـد در فعالیـت تدریس و معلمی یـک معلم وجود 

اینجا جزئیات تعیین کننده است

زهرا حجتی فر
آموزگار و دبیر سرویس ره آورد

گزارشی از جامعۀ معلمان دربارۀ اهمیت کسب مال حالل

زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه

معلمان، بهترین و مؤثرترین قشر جامعه برای تبیین رزق حالل برای جامعة امروز و آینده هستند. هر فرد در جامعه، 
دوازده سال از زندگی خویش را در مواجهة تربیتی با معلم می گذراند و این، زمان کمی برای تبیین زیرساخت های 
تربیتی او نیست. اما عنصر اساسی در این موقعیت، درک، فهم و آمادگی تربیتی معلم است که اگر نباشد، تمام 
امیدها در راستای تربیت صحیح نسل ها، به یأس تبدیل می شود. در مورد تبیین موضوع رزق حالل نیز، معلم، خود 
باید از رزق حالل ارتزاق کند و آن را به باور، بشناسد تا بتواند مفهوم آن را به دانش آموزان انتقال دهد. از آنجا که 
معلمی جزء مشاغل خدماتی و فرهنگی به حساب می آید که بابت آن حقوق مشخصی را از دولت دریافت می کنند، 
میزان »حالل« بودن حقوق دریافتی آنها، ارتباط مستقیمی با کیفیت کارشان دارد. در این گزارش نیز برای بررسی 
اهمیت کسب مال حالل در جامعة معلمان و فرهنگیان، به سراغ چند تن از همکاران و دوستان فرهنگی خود رفتیم و 
نشستی با حضور خانم فائزه م. )معلم پایة اول ابتدایی(، خانم مریم ر. )معلم پایة پنجم ابتدایی(، خانم معصومه 
آ. )دبیر ادبیات متوسطة دوم(، خانوم صفورا ح. )دبیر زیست شناسی متوسطة دوم( و خانوم فتانه ح. )از کارمندان 

ادارۀ آموزش و پرورش( در این رابطه برگزار شد.
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جامعـه فرامـوش کنـد. فرزنـدان ملـت، امانتی گران بهـا در 
دسـت معلمان هستند و معلم باید تا می تواند، برای تربیت 
و آمـوزش آنهـا کوشـش کنـد. در واقـع یک معلم اگـر علم و 
تعهد نسـبت به شغلش داشـته باشـد، رزقش حالل است. 
حتی تعهد انسـان، از علم هم مهم تر اسـت. همان طور که 
مولوی می گوید: علم چــون قشر اسـت و عهدش مغِز او!«

داشـته باشـد که منجر به کسـب مال حالل شـود، پرسـیدم 

کـه خانـم فائزه م. بـا لحن کنایه آمیزی گفـت: »معلم حتی 
اگـر کاری هـم نکنـد، رزقـش حالل اسـت! اصـاًل مگر یک 
معلـم چقـدر حقـوق می گیـرد کـه حـاال بخواهد حـرام هم 
بشـود؟ بـه نظـر مـن، حالل تریـن درآمـد، همیـن حداقـل 
درآمـد معلمی اسـت و هیچ کسـی به طـور کامل نمی تواند 
زحمـات معلمـان را جبـران کنـد. همیـن که فـردی مجبور 
باشـد بیشتر سـاعات کاری خود را ایسـتاده بگذراند، کافی 
اسـت کـه در معـرض آسـیب های عضالنی-اسـکلتی قرار 
بگیـرد؛ التهـاب مفاصـل پـا، واریـس و... ارمغان این شـغل 
اسـت. در بعضی مناطق، معلمان مجبورند با گچ سر و کله 
بزننـد که نتیجـۀ آن در درازمدت، بروز مشـکالت تنفسـی و 
پیری پوسـت اسـت. یا حتی گاهی مسـیر های رفـت و آمد 
معلمان در مناطق دورافتاده اسـت و اصاًل مناسـب نیست. 
عـالوه بر این، معلمی شـغل بسـیار پر استرسـی اسـت! به 
ویـژه معلمـی در دورۀ ابتدایـی! به نظـر من، معلمان خیلی 

بیشـتر از حقـوق دریافتی خـود کار می کنند.«
اما خانم معصومه آ. که سابقۀ بیشتری دارد، معتقد است 
کـه همۀ مشـاغل، آسـیب های مخصوص بـه خـود را دارد و 
می گویـد: »درسـت اسـت که در کشـور ما متأسـفانه تقدیر 
از مقـام معلـم فقط برای یک روز اسـت و مسـئولین اهمیت 
زیـادی بـه معیشـت معلمـان نمی دهنـد و تحصن هـای 
سـاالنۀ معلمـان بـرای دریافـت حقـوق کافی خـود در همۀ 
عرصه هـا گـواه ایـن موضـوع اسـت، اما بـه نظر مـن، وقتی 
کسـی وارد این شـغل می شـود، از میزان درآمد آن و کیفیت 
زندگـی معلمـان آگاه اسـت و بـا پذیـرش این موضـوع قدم 
در راه معلمـی می گـذارد. بـه همیـن دلیـل، علی رغم همۀ 
کاسـتی ها، نباید تعهد و مسـئولیت خطیر خـود را در قبال 

معلمین ما عالوه 
بر آموزش دروس، 
باید به لحاظ 
اخالق و تربیتی 
نیز تأثیرگذار 
باشند، فرزندان 
مردم را مانند 
فرزند خود بدانند 
و در قبال ایشان، 
مسئولیت پذیر 
باشند

“
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میـان همکاران خـود با مـوردی برخورد کرده اید که احسـاس 

کنید این شـیوۀ کسـب درآمد صحیح نیسـت؟

خانـم مریـم ر.: »بلـه! گاهـی پیـش آمده که معلمـی در 
سـر کالس درسـی به امور شـخصی خود می پردازد. به طور 
مثـال، به بچه ها می گوید تکلیف بنویسـند و بعـد، خودش 
بـه حسـاب و کتاب مخارج منـزل می پـردازد، یا به گفت وگو 
با تلفن مشـغول می شـود. در حالی که به نظر من، این کار 
درسـت نیسـت و سـاعت کالس، بایـد تمامـًا اختصـاص به 

دانش آموز داشـته باشد.«
متوجـه  گاهـی  هـم  بنـده  »البتـه  ح.:  صفـورا  خانـم 
شـده ام که متأسـفانه برخی از همکاران برای کسـب درآمد 
بیشـتر فقـط قسـمت هایی از کتـاب را تدریـس می کنند و 
دانش آمـوزان را بـرای یادگیری بیشـتر و بهتر، به شـرکت در 
کالس های خصوصی خود تشـویق می کنند. در حالی که 
معلم باید شرایط مالی همه را در نظر بگیرد و خود را در برابر 
آموزش کامل دانش آموزی که از قشـر آسـیب پذیر است نیز 

مسـئول بداند.«
خانـم فتانه ح. نیز به اتفاقی که در یکـی از مدارس غرب 
تهـران پیـش آمـده، اشـاره کـرد و ادامه داد کـه »معلمین ما 
عـالوه بر آمـوزش دروس، باید به لحاظ اخالق و تربیتی نیز 
تأثیرگـذار باشـند، فرزندان مـردم را مانند فرزنـد خود بدانند 
و در قبـال ایشـان، مسـئولیت پذیر باشـند. همـان طـور که 
می دانیـد، پیشـرفت و عقب ماندگی هر کشـوری به دسـت 
معلمیـن اسـت؛ معلـم اسـت کـه با سـاختن خـود، افـراد و 
کشـور را پیش می برد. معلم اسـت که اگر خدای ناخواسته 
در پیـش او انحراف حاصل شـود، کشـور را خـراب می کند. 
معلمی کـه به جای آموزش اخالق به دنبال سـوء اسـتفاده 
از فرزنـدان معصـوم مـردم -آن هـم در مدرسـه ای کـه مثـاًل 

خانـم فتانه ح. نیز در تأیید صحبت های خانم معصومه، 
این گونـه ادامـه می دهد که: »بلـه! معلم باید تمام لحظاتی 
را کـه در کالس و همـراه بـا دانش آمـوزان اسـت، حق الناس 
بدانـد و سـعی کنـد از تمـام لحظـات آن بـه بهتریـن شـکل 

جهـت آمـوزش و پـرورش دانش آموزان بهـره ببرد.«
در ادامـه بـه ایـن سـؤال رسـیدم که آیا شـما تـا به حـال در 

فرزندان ملت، 
امانتی گران بها 

در دست معلمان 
هستند و معلم 
باید تا می تواند، 

برای تربیت 
و آموزش آنها 

کوشش کند. یک 
معلم اگر علم و 

تعهد به شغلش 
داشته باشد، 

رزقش حالل است

“
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و  مشـاهده  طریـق  از  »دانش آمـوز،  م.:  فائـزه  خانـم 
تقلیـد بـه درون معلم مـی رود و گفتـار و رفتـار او را الگـو قرار 
می دهـد. بنابراین، یک معلـم برای موفقیـت در امر تربیت 
دانش آمـوزان، بایـد تربیـت را از خـود شـروع کنـد و ابتـدا 
خـودش در علـم و رفتـار، بـه کسـب مـال حـالل اهمیـت 

دهـد.«
خانـم معصومـه آ.: »بـه نظر من هـم بهترین نـوع بیان، 
همان مطابقت گفتار و کردار معلم اسـت. همۀ معلمان در 
فرصت هایـی به شـاگردان خود پنـد و انـدرز داده و آنان را به 
رعایت اصول انسـانی دعوت می کنند. فقط عدۀ معدودی 
در این کار موفق هستند که گفتارشان با کردار آنها یکسان 
باشـد. مـن بـه دانش آموزانـم می گویـم کـه اول بـه رزاقیت 

خـدا ایمـان داشـته باشـند و بعـد، در راه کسـب رزق 
مدبرانـه،  حداکثـری  تـالش  همـواره  حـالل 

متوکالنه و صبورانه داشـته باشـند.«
خانـم فتانـه ح.: »مـن بـه آنهـا ایـن 
روایـت را می گویـم کـه: عبـادت هفتـاد 

جـزء اسـت و باالتریـن و بزرگ تریـن جـزء آن، کسـب مـال 
حـالل اسـت. یعنـی دانش آمـوز بایـد بدانـد کـه از نظـر 
شرعی، چه مسئولیت بزرگی نسـبت به این موضوع دارد.«
شـاید ایـن ضرب المثـل اسـکاتلندی بتوانـد اهمیـت و 
تأثیـر گفتار، رفتـار و تربیت یک معلم در جامعـه را به خوبی 

بیـان کند:
»اشـتباه یک پزشـک زیرخاک دفن می شـود، اشتباه 
یـک مهنـدس روی خـاک سـقوط می کنـد ولـی اشـتباه 
یـک معلـم، روی خـاک راه مـی رود و جهانـی را بـه فنـا 

می کشـد«

امن ترین جا برای آینده سـازان ما اسـت- باشـد، صددرصد 
درآمـد حـالل نـدارد و روزی در جایی گریبانگیـرش خواهد 
شـد... البتـه خـدا را شـکر کـه ایـن قبیـل افـراد در دریـای 
جامعـۀ معلمی، قطـره ای بیش نیسـتند و معلمین گمنام 

ولـی با وجـدان و انسان سـاز زیـادی هـم داریم.«
پرسـش بعـدی ایـن بـود کـه بـه نظـر شـما چـه عواملـی 
می توانـد باعـث شـود کـه معلـم به سـمت کسـب مـال حرام 

بـرود؟

خانـم معصومـه آ.: »اول و مهم تـر از همـه، عـدم تعهـد 

معلـم نسـبت به شـغل و جامعـۀ خویش اسـت و بعـد از آن، 
زیاده خواهـی ذاتـی برخـی از انسـان ها...«

خانـم صفـورا ح.: »ولـی بـه نظـر من، متأسـفانه یکـی از 

دالیـل اصلـی آن، می توانـد ایـن باشـد کـه امـروزه، اوضـاع 
معیشـتی معلمان خیلی قابل تعریف نیسـت و این مسئله 
ذهن معلم را درگیر و از کیفیت کار کم می کند یا به راه های 
دیگـری روی مـی آورد. خیلـی از معلمـان نیز دوشـغله اند و 
معلمـی را شـغل فرعـی خـود می داننـد. بـه همیـن جهت 
اهمیت چندانی برای آن قائل نیسـتند و اطالعات به روزی 
در ایـن زمینـه ندارنـد و دانش آمـوز، ناخواسـته از کیفیـت 
خـوب تدریـس محـروم می مانـد. اگـر وضعیـت معیشـتی 
معلمـان از طریـق همین شـغل معلمی خوب باشـد، دیگر 
کسی سراغ شغل دوم نخواهد رفت و معلم خسته، کسل و 
بی انگیزه، موجب اتالف وقت و انرژی و عدم رشـد و تکامل 

فراگیران نخواهد شـد.«
- اگـر شـما به عنـوان یک معلم بخواهید اهمیت کسـب 

مـال حـالل را بـرای دانش آمـوزان خـود توضیـح دهیـد، آن را 

چگونـه بیـان می کنید؟

عبادت هفتاد 
جزء است 
و باالترین و 
بزرگ ترین جزء 
آن، کسب مال 
حالل است. 
یعنی دانش آموز 
باید بداند که از 
نظر شرعی، چه 
مسئولیت بزرگی 
نسبت به این 
موضوع دارد

“
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پروندۀ ویژه

هـر کسـی در زندگـی، بـر اسـاس فـروش کاال یـا خدمـات، 
پـول بـه دسـت مـی آورد و زندگـی خـود را می گذراند. شـاید 
عجیـب باشـد، امـا همـۀ مـردم را می تـوان بـه فروشـنده و 
خریـدار تشـبیه کـرد؛ اما بحـث اصلی مـا، فـروش خدمات 
معلـم اسـت. معلـم، بـا فـروش علمـی کـه دارد، بـه گـذران 
زندگـی می پـردازد، امـا نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه آیـا همۀ 

معلمـان فـروش خوبـی دارنـد؟! در طـی این سـال ها یکی 
از دغدغه هایـی کـه مـن داشـتم، ایـن بـوده کـه چـه کاری 

می تـوان انجـام داد تـا درآمـد یـک دبیـر باالتـر رود؟
بنابراین، تحقیقات میدانی و پرسش مستقیم از دبیرانی 
کـه درآمـد باالیـی دارنـد را شـروع کـردم. البتـه آنهـا مایـل 
نبودند که راز کارشـان فاش شـود و در پاسـخ به سـؤال من، 

هفت کاری که معلمان فقیر
به خوبی انجام می دهند

محمد حافظی نژاد
نویسنده

راه های افزایش درآمد حالل برای معلم، از طریق ارتقای تدریس

زمان تقریبی مطالعه: 7دقیقه

نکات مهم قبل از مطالعۀ این مقاله
١. منظور ما از فقر، صرفاً فقر مالی است.

٢. اگر شما معلم هستید و احساس می کنید که یک معلم نباید از مسائل مالی حرف بزند، این مقاله را مطالعه 
نکنید؛ چون ما اعتقاد داریم کسب درآمد قابل توجه، حق تمام معلمان و اساتید است. البته این درآمد، باید 

ویژگی های زیر را داشته باشد؛
الف. حالل باشد.

ب. در شأن و جایگاه یک استاد یا معلم باشد.
ج. به وظیفة معلمی یا استادی )در صورت اشتغال در سیستم آموزشی رسمی( آسیبی وارد نکند.
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پیشـنهاد تدریـس در جاهای بیشـتر و با مبالغ بیشـتری را 
خواهید داشـت.

معلمان فقیر، انگیزه را می کشند!2 
شـنیده اید  را  قدیمـی  ضرب المثـل  ایـن  حتمـًا 
کـه »مسـتمع صاحـب سـخن را بـر سـر ذوق آورد.« ایـن 
ضرب المثل، همیشـه درسـت نیسـت و حتی برای کسـی 
کـه موفقیـت را می خواهد، کاماًل بی معنی اسـت! درسـت 
آن اسـت که بگوییم صاحب سـخن )مدرس( باید مسـتمع 
آوردن  ذوق  سـر  راِه  آورد...  ذوق  سـر  بـر  را  )مخاطبـش( 
مخاطبان، این اسـت که انگیزه را در آنها باال ببرید. اگر یک 
معلـم توانایی و مهارت افزایش انگیزۀ مخاطبانـش را ندارد، 
باید شـغل دیگری را انتخاب کند، چون هم خودش عذاب 
می کشـد، هـم حوصلـۀ شـخص مقابـل را تحلیـل می برد. 
البتـه نباید فرامـوش کرد کـه افزایش انگیـزه در مخاطبان، 
یک »مهارت« تدریس اسـت و تقریبًا هـر مهارتی را می توان 
آموخـت. این درسـت نیسـت که ما دائمـًا از نبود انگیـزه در 
مخاطبـان خـود گله کنیم. بایـد بدانیم که برای رسـیدن به 
اهـداف، باید مسـئولیت کامل موفقیت و شکسـت خـود را 

بپذیریم.

معلمان فقیر، یک بقالی کوچک در 3 
نقطه ای دورافتاده دارند!

تـا حـاال از خودتـان پرسـیده اید که چرا مـردم دوسـت دارند 
یـک چیپـس را از فروشـگاه های زنجیـره ای بـزرگ بخرند تا 

اینکـه از یک بقالـی کوچک؟
میـان این دو چیپس، هیچ تفاوتی از نظر قیمت، طعم، 
کارخانـۀ تولیدکننـده و... وجـود نـدارد؛ تفـاوت، فقـط در 

فقـط موارد بدیهی را نـام می بردند، اما در بین صحبت های 
ایشـان، نکات و ترفندهای جالبی را برای بهتر شـدن روش 
تدریـس یـاد گرفتـم. اتفـاق مهم تر، ایـن بود کـه کتاب های 
بازاریابـی را مطالعـه کـردم و در آخـر هـم در کالس هـای 
مهارتـی مختلف از جمله سـخنرانی، فـن بیـان، بازاریابی، 

روش تدریـس و … شـرکت کـردم.
در ادامـه، بـه تبییـن آنچـه در نتیجـۀ ایـن تالش هـا بـه 

پرداخـت: خواهـم  آوردم،  دسـت 

معلمان فقیر، دایناسوری تدریس می کنند!1 
یکی از سـخنرانان پر طرفدار کشورمان )دکتر انوشه( 
بـه نقـل از یکـی از افسـران راهنمایـی و رانندگـی می گفتند 
علـت اصلـی تصادفـات جـاده ای، ایـن اسـت کـه راننـدگان 
امـروز )جوانـان( بـا اتومبیل های فـردا )ماشـین های لوکس( 
در جاده هـای دیـروز در حـال رانندگـی هسـتند. ایشـان این 
موضـوع را بـه تربیـت و آموزش هم تعمیـم دادند و گفتند که 
معلمین نسل گذشـته )دهۀ 40 یا 50( در حال تربیت نسل 
امروز )دهۀ 70 و 80( برای فردا )سـال 1430( هسـتند! و این 
شکافی که میان این سه نسل و بازه زمانی وجود دارد، باعث 
می شـود که بچه ها نسـبت بـه آمـوزش و تربیت بی عالقـه، و 

معلم هـا و والدین در تربیت، بی انگیزه شـوند.
بـا فراگیـری روش نویـن تدریـس، بـه راحتـی می توانیم 
ایـن مشـکل را حل کنیم. بدون شـک اگـر تغییر نکنیم، ما 
هـم به زودی مثل دایناسـورها منقرض خواهیم شـد. یکی 
از ویژگی هـای معلمـان فقیـر، ایـن اسـت کـه روش تدریس 
آنهـا قدیمـی اسـت و جالـب اینجا اسـت کـه از درآمد پایین 
خـود نیـز گله مند هسـتند! اگر تدریس شـما خوب باشـد، 
برکـت زندگی و اوضاع کاری شـما خوب خواهد شـد، چون 

شما یک محصول 
ارزشمند دارید 
و آن هم علم 
و تدریس شما 
است. باید با 
فروش بهتر 
و بیشتر به 
مخاطبان خود 
کمک کنید که 
نتیجۀ عالی 
بگیرند

“
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داشـت، به احتمـال زیـاد شـما را بـه او معرفـی می کننـد و 
بـه همیـن راحتـی، اسـم شـما بـر سـر زبان هـا می افتـد و 

درآمدتـان باالتـر مـی رود.

معلمان فقیر، فن بیان افتضاحی دارند!6 
اسـتیو جابـز جملـۀ جالبـی دارد: »نحـوۀ ارائـۀ هر 
چیـز، اهمیـت آن موضـوع را مشـخص می کنـد.« یکـی از 
راه هایـی کـه بـه شـناخت شـما از سـطح فـن بیـان و نحـوۀ 
ارائـۀ خـود کمـک می کند، این اسـت که در حیـن تدریس، 
صـدای خـود را ضبـط کنیـد؛ امـا کار همین جـا کار تمـام 
نمی شـود، بلکـه اگـر شـما صـدا و نحوۀ سـخنرانی خـود را 
شـنیدید، لـذت بردیـد و نهایتـًا نمـرۀ قابـل قبولی بـه خود 
دادید، جزء بیسـت درصد معلمان برتر کشـور هستید و فن 
بیـان خوبی دارید. اما متأسـفانه، فن بیـان برخی معلمان، 

در سـطح قابـل قبولی نیسـت.

معلمان فقیر تصور می کنند بازاریابی کار 7 
کثیفی است!

شـما یک محصول ارزشـمند داریـد و آن هم علـم و تدریس 
شما است. می خواهید با فروش بهتر و بیشتر به مخاطبان 

خـود کمک کنید که نتیجۀ عالی بگیرند.
بـا ایـن کار، هـم شـما از نظر سـطح درآمد و زندگـی ارتقا 
پیـدا می کنیـد و هـم مخاطب شـما چیزهای بیشـتری یاد 
می گیـرد. پـس چه اشـکالی دارد که شـما خدمات خـود را 
بـه طـور مؤثـر و با بودجـۀ کـم، بازاریابـی کنید تـا بتوانید به 
اهـداف خـود در زندگـی دسـت پیدا کنید؟ معلمـان فقیر، 
تصور می کنند که بازاریابی خدماتشان، کار خوب و جالبی 

نیسـت، به همین دلیـل، همچنان فقیـر می مانند

برند فروشـگاهی اسـت که شـما از آن خرید می کنیـد. این 
فروشـگاه ها، توانسته اند به شـکلی خود را معروف کنند که 
شـما مجاب شـوید مسـافت زیادی را برای خرید از آنها طی 
کنیـد! البته شـاید بسـیاری از دبیـران تصور کنند کـه برای 
معروف شـدن، باید هزینـۀ زیادی را متقبل شـوند، ولی اگر 
راه درسـت برندسـازی را بدانیـم، می توانیم با هزینۀ بسـیار 
پاییـن، خودمـان را در جامعۀ مخاطبین معروف کنیـم و در 

ذهـن آنان جـا بیاندازیم.

معلمان فقیر، هنوز DOS هستند!4 
همان طـور کـه اشـاره شـد، در دنیـای امـروز اگـر 
تغییر نکنیم، بدون شـک شکسـت می خوریم. در آینده ای 
نه چنـدان دور، فقـط معلمانـی دارای شـغل و درآمـد خوب 
خواهند بود که اواًل به روز باشـند و ثانیًا با اسـتفاده از هوش 
هیجانی که دارند، تدریس کنند؛ تنها مزیت انسان نسبت 
بـه ربات هـا، داشـتن احسـاس اسـت. فرامـوش نکنیـم که 
 Macintosh و یـا Windows امـروزه، مردم از سیسـتم عامل

اسـتفاده می کنند نـه از DOS! شـما چطور؟

معلمان فقیر، ارتباط مؤثر بلد نیستند!5 
شـاید از خـود پرسـیده باشـید کـه کـه چـرا برخـی 
افـراد در نـگاه اول بـه دل می نشـینند و برخـی دیگر، حس 
جالبی در انسـان ایجاد نمی کنند؟ آشنایی با مقولۀ ارتباط 
مؤثر، این ابهام را رفع می کند. معلمان کاریزماتیک، بخش 
عمدۀ جذابیت خود را مدیون نحوۀ صحیح برقراری ارتباط 

با مخاطبان هستند.
اگـر دانش آمـوزان و مخاطبان از شـما خوششـان بیاید، 
درس شـما را بیشـتر می خواننـد و اگـر کسـی نیـاز به معلم 

راِه سر ذوق آوردن 
مخاطبان، این 

است که انگیزه را 
در آنها باال ببرید. 

اگر یک معلم 
توانایی و مهارت 

افزایش انگیزۀ 
مخاطبانش را 

ندارد، باید شغل 
دیگری را انتخاب 

کند

“



یادداشت

مهارت

توجه کنید!
سرویس پیش روی شما، کالس آموزش ضمن خدمت است؛ 
مهارت هایی که می تواند شما را در فرایند تعلیم و تربیت، به 
موفقیت های بیشتری برساند و در حقیقت، ابزار دست شما 
در کالس و در برخورد با دانش آموزان و بحران های ناخواسته 

باشد. اینجا سرویس مهارت است.

زمان تقریبی مطالعه: 7دقیقه

مقدمه
معلم ها به دلیل مشغلة زیاد، به ندرت فرصت پیدا می کنند 
تا دربارۀ کارهای خود فکر کنند و این امر باعث می شود که 
نقاط ضعف و قوت خود را کمتر دریابند و در اصالح روش 

خود، کمتر موفق شوند.
برای کنترل کالس باید » کنترل تاکتیکی« داشت. کنترل 
تاکتیکی یعنی معلم، روش نظام مند و عملی برای مدیریت 
کالس داشته باشد که به کمتر شدن بی نظمی و رفتار 
نامناسب دانش آموز منجر شود. هم چنین معلم باید 
آنچه که در درس ایجاد مشکل می کند را پیش بینی و 
برای رفع آن برنامه ریزی کند. معلم، در کنترل کالس باید 
توانایی جلب توجه کامل شاگردان را در کالس درس و در 
هر لحظه و هرجا داشته باشد. مخاطب ما در این مباحث، 
در وهلة اول، معلمان تازه کار هستند زیرا اولین روز مدرسه 
برای معرفی خود، اهمیت زیادی دارد و برای ایجاد اولین 

برداشت خوب، فرصت دومی وجود ندارد.

ماه مهر خود را 
مدیریت کن 

مجتبی فرداد
نویسنده

ادارۀ کالس در اولین روز مدرسه
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     اولیـن روز مدرسـه، در ایجاد نگـرش دانش آموزان کالس 
اول نسـبت به مدرسـه، بسیار مهم است.

راهبردهایی که معلم ها برای روز اول باید در نظر بگیرند، 
بـه دو بخـش »راهبردهای کامـاًل شـخصی« و »راهبردهای 

رفتاری« تقسـیم می شود.

راهبردهای شخصی
توصیه های راه گشا برای معلمان:

     معلم هـا در هـر سـن و تجربـه، بایـد روشـن کننـد کـه 
کیسـتند، چه اعتقـادی و چه انتظـاری از شـاگردان دارند.
     ثبات در نحوۀ معرفی خود به شاگردان، حداقل تا وقتی 

پیشنهاداِت روز اول
بـرای داشـتن سـال تحصیلـی مفیـد و هدفمنـد، بایـد 
» مرحلـۀ اسـتقرار« بـه خوبـی انجـام شـود. معلـم از طریق 
» مرحلـۀ اسـتقرار«، می توانـد در مراحـل اولیـۀ کار در آغـاز 
سـال تحصیلی، ضوابط و مقررات خود را در کالس تثبیت 
کنـد. بـرای مرحلـۀ اسـتقرار، بایـد قبـل از تشـکیل اولیـن 

جلسـۀ درس برنامه ریـزی کـرد.

دالیل اهمیت اولین جلسۀ درس
     وقتـی معلـم بـرای اولین بـار در کالسـی می ایسـتد –بـا 
صـرف نظـر از میـزان تجربـه- نوعـی فرهنـگ یادگیـری را 
ایجـاد می کند که تا پایـان رابطۀ کاری بین معلم و شـاگرد، 

تثبیـت می شـود و ادامـه می یابـد.
 اولیـن تصویـری کـه فـرد از خـود در ذهـن دیگـران ایجـاد 
می کنـد، وی را ملـزم می کند تا مطابق آن تصویر عمل کند.

     اکثر شاگردان، سه تا ده دقیقه به معلم جدید وقت 
می دهنـد تا خود را نشـان دهـد و احتمال اینکه پس 

از آن در قضـاوت خـود تغییـر ایجـاد کننـد، کمتـر 
است.

     برای تسـلط بر ذهن دانش آموز، باید از قبل با 
رفتار خود به قلب او تسـلط پیدا کرد.
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آنچه می گویید، از نظر علمی اشـراف دارید؟
11. آیا حوصلۀ شاگردان را سر می برید؟

     میـان میـزان توانایـی معلم در درک و کنترل احساسـات 
خـود در اولیـن برخـورد با شـاگردان با کیفیت رابطـۀ آیندۀ 

آنها، رابطۀ مسـتقیم وجـود دارد.
     ضعف هـای خـود را بپذیریـد. حتـی معلمانـی کـه در 
نظـر دیگـران بـر کار خـود تسـلط و اعتماد بـه نفـس دارند، 

دارنـد. ضعف هایـی 
     ضعف هـای خـود را بـه طـور رسـمی با معلـم راهنما یا به 
طور غیر رسـمی و رفاقتی با همکاران در میان بگذارید تا از 

احسـاس تنها بودن و انزوا رها شـوید.
ایـن  بـا احسـاس عـدم کفایـت خـود مقابلـه کنیـد.     
احساسـات موقتی اسـت و کوتاهی در مقابله با آنها، باعث 

از دسـت رفتـن نظـم و کنتـرل کالس می شـود.
بـرای ایجاد اطمینـان قلبی در خصوص طبیعـی بودن 
بسـیاری از این احساسـات، به احساسـات 20 تا 25 سـالۀ 
برخـی از معلمان باتجربه کـه در ادامه می آید، توجه کنید:
     نگرانی از اینکه بچه ها قابل کنترل نباشند و کشمکش 
بـا آنهـا در طول سـال ادامه یابد را همواره دارم و این مسـأله، 

باعث ضابطه منـدی و مقرراتی بودن من می شـود.
     در شب قبل از شروع سال تحصیلی، بدخواب می شوم 

و مکررًا از خواب می پرم و صبح زود بیدار می شـوم.
     صبح روز اول مدرسه، حالت مریضی دارم و به زور چیزی 
می خـورم. بـا رسـیدن بـه مدرسـه، حالم بدتـر می شـود و با 

ورود به کالس، دهانم خشـک می شـود.
   در جلسـات اول، هرگـز نمی نشـینم تـا بـا ابهت تـر و 

کنـم. جلـوه  ترسـناک تر 

که موقعیت معلم در کالس تثبیت شود، اهمیت دارد.
     بـا جسـت وجو در اعمـاق روح خـود، رفتارهـای معلمـی 
و آموزشـی خود را بسـنجید و برای ارزیابی خود به سـؤاالت 

زیر پاسـخ دهید:
1. آیـا بـا حالتی مطمئن، هدفمند و با اعتماد به نفـس وارد 

کالس می شوید؟
2. آیا به هنگام سـخن گفتن با دانش آموزان، از ژسـت هایی 
حاکـی از اعتمـاد بـه نفـس اسـتفاده می کنیـد؟ )آیـا سـر 
بـاال، چانـه کمـی رو به پایین، شـانه ها به سـمت عقـب و در 

وضعیتـی راحت و مسـتحکم قـرار دارد؟(
3. آیـا از مکث هـای حاکی از تردیـد و دودلی و الفاظی مثل 

»ام« و »ا« اجتنـاب می کنید؟
4. آیـا لحـن قاطـع و صریحـی داریـد؟ آیـا زیـر و بـم صدای 

خـود را بـرای جلـب توجـه شـاگردان تغییـر می دهیـد؟
5. آیا در کالس طوری می ایستید که بتوانید تمام کالس را 

زیر نظر داشته باشید؟
6. آیـا بـا شـاگردان خـود ارتبـاط کامـل چشـمی برقـرار 
می کنیـد تـا اواًل آنهـا را بـا درس درگیر کنیـد و ثانیًا مطمئن 
شـوید که کار خود را انجام می دهند و شـیطنت و شـلوغی 

نمی کننـد؟
7. آیا از تکان دادن بیش از حد تنه و دسـت هایتان اجتناب 
می کنید؟ )این کار موجب می شـود حواس شـاگردان پرت 

شود.(
8. آیا به شاگردان لبخند می زنید؟

9. آیـا رفتـار آزاردهنـده ای مثل بـازی کردن با موها، مشـت 
کردن دسـت در جیـب شـلوار و... دارید؟

10. آیا این حس را در شـاگرد ایجاد می کنید که نسـبت به 

راهبردهایی که 
معلم ها برای 
روز اول باید در 
نظر بگیرند، 
به دو بخش 
»راهبردهای 
کاماًل شخصی« 
و »راهبردهای 
رفتاری« تقسیم 
می شود

“



43شهریورومهر1397 | کتابآموزشوتربیت | اندیشۀمعلم

تخته بنویسید.
6. نام دانش آموزان را یاد بگیرید.

7. ژست های مثبت و لحن مطمئن در کالم داشته باشید.
ترتیـب  )مثـل  یخ شـکن  فعالیت هـای  از  اسـتفاده  بـا   .8
دادن یـک بـازی کـه در آن بچه هـا خـود را معرفـی کننـد(، 

دانش آمـوزان را مشـتاق و آنهـا را بـا هـم آشـنا کنیـد.
9. انتظارات خود را به روشنی و صریح اعالم کنید.

10. منطقـی کـه پشـت انتظـارات شـما وجـود دارد را برای 
دانش آمـوزان توضیـح دهیـد.

11. ایـن مطلـب کـه فرآینـد یاددهی-یادگیـری عمدتـًا بـر 
مبنـای مشـارکت اسـت را بـرای آنهـا تفهیـم کنید.

12. قـرارداد حقـوق و وظایـف را از قبـل تهیـه کنیـد و به هر 
کـدام از دانش آمـوزان نسـخه ای بدهیـد تـا امضا کننـد و در 

پیش خود داشـته باشـند.
13. از تجربیات و قوانین معلمان دیگر اطالع پیدا کنید.

14. قوانیـن در حـد تـوان و متناسـب بـا سـن رشـدی آنهـا 
باشد.

15. قوانیـن کالس را بـه صـورت بـزرگ نوشـته و بـا تصاویر 
نشـان دهید. تهیۀ این نوشـته را می توانید بـه دانش آموزان 

کنید. محول 
16. به قرارداد مرتبًا مراجعه و نکات آن را یادآوری کنید.

17. به شخصیت دانش آموزان احترام بگذارید.
18. با شـاگردان در حد تعادل شوخی و مزاح داشته باشید 
و در ایـن کار زیـاده روی نکنید و هم چنین خشـک و عبوس 

نباشید.
19. چگونگـی رسـیدگی به دانش آمـوزان مشـکل دار را یاد 

بگیرید

     بچه هـا را بـه هنـگام ورود بـه کالس، ورانـداز می کنم و به 
آنهـا تذکـر می دهـم که چـه چیـزی بیاورنـد و از رفتـاری که 

انتظـار دارم، بـا آنها صحبـت می کنم.
     بـرای اینکـه مبادا در روز اول دیر برسـم، کابـوس دارم و در 
پایان روز، احسـاس خسـتگی می کنم و انرژی عصبی یک 

ماهـه را در همـان روز اول صرف می کنم.
     روز قبـل از شـروع سـال تحصیلـی، عصبـی می شـوم و 

احسـاس عـدم اعتماد بـه نفـس بـرای شـروع کار دارم.
     هنـوز وقتـی برای اولین بار با شـاگردانم در کالس روبه رو 

می شـوم، احسـاس نگرانی و عدم اطمینان دارم.
     رفتن به کالس جدید، تجربه ای دلهره آور است.

     در کالس آرام نیستم تا اینکه اطمینان پیدا کنم از عهدۀ 
کالس برمی آیم.

بـا توجـه بـه این نـکات کـه از سـخنان بعضـی معلمین 
مجرب اسـتخراج شـده، در می یابیم که وقتی که کار به این 
سـختی اسـت، نمی توان بدون پیش بینی و برنامه ریزی در 

آن گام نهاد.

راهبردهای رفتاری
1. دل قـوی داشـته باشـید و بـه طور محکـم و اسـتوار برای 

موفقیـت در کار کوشـش کنید.
2. کار را به گونه ای شروع کنید که تا پایان سال ادامه یابد.

3. قبـل از شـروع جلسـۀ اول، از کالس درس بازدیـد کنیـد 
تا مشـکالت احتمالی )چراغ، پرده، تهویه، تجهیـزات و...( 

را متوجه شـوید.
4. در بدو ورود به کالس، سالم کنید.

5. خـود را معرفـی کنیـد و در صـورت لـزوم، نام خـود را روی 

قبل از شروع 
جلسۀ اول، از 

کالس درس 
بازدید کنید 
تا مشکالت 

احتمالی )چراغ، 
پرده، تهویه، 

تجهیزات و...( را 
متوجه شوید

“
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پوستری دربارۀ من1 
در اولین روز مدرسـه، برگۀ A4، مداد رنگی، ماژیک 
و یـا مـداد شـمعی در اختیـار هـر یـک از دانش آمـوزان قـرار 
دهیـد. سـپس از آنهـا بخواهید نام خـود را در آن بنویسـند، 
در صـورت تمایـل، به سـلیقۀ خود آن را نقاشـی کننـد و هر 
چیـز در مورد خودشـان شـامل تاریـخ تولد، چیزهـای مورد 
عالقـه و... را بـه آن اضافـه کننـد و روی دیـوار کالس نصـب 
کنند. )البتـه این فعالیت برای دانش آموزانـی که خواندن و 

نوشـتن یاد گرفته اند، مناسـب اسـت.(

پازل کالس2 
را  بزرگـی  آوریـد؛ مقـوای  بـه وجـود  پـازل  یـک 
بـه صـورت پوسـتر درآوریـد و آن را بـه قطعاتـی بـه تعـداد 
دانش آمـوزان و خودتـان و چند تکه اضافه بـه صورت پازل 
بُبریـد. هر قطعـه از پازل را به یـک دانش آموز بدهید و تکۀ 
وسـط پـازل را بـرای خـود قـرار دهیـد. از بچه هـا بخواهید 
نـام خـود را در آن تکـه بنویسـند و هـر طـور دوسـت دارنـد 
رنگ آمیـزی کننـد )می توان از عکس بچه ها نیز اسـتفاده 
کـرد(. شـما نیـز نـام خـود را در تکۀ وسـط بنویسـید و این 

روز اول سال اولی ها
اکرم محمد زاده فراهانی

نویسنده

چند ایده و پیشنهاد ساده برای ادارۀ کالس در روز اول سال تحصیلی جدید

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه

اولین روز سال تحصیلی، روز خاطره انگیز و مهیجی است. روزی است که خاطرات آن همواره در ذهن افراد باقی 
می ماند. هر یک از بزرگ ترها )والدین و معلمین( خاطرات خوش و ناخوشی از آن روزها به یاد دارند. پرسشی که در 
ذهن بسیاری از معلمین در آستانة چنین روزی مطرح می شود، آن است که با انجام چه کارهایی می توانیم این روز 
را با خاطرۀ مثبت و شیرین در ذهن بچه ها ماندگار کنیم؟ هدف از این کار، جذاب کردن این روز، پایین آوردن استرس 

بچه ها )مخصوصاً سال اولی ها(، آشنایی با مدرسه، معلم و هم کالسی ها و... است.
در ادامه، پیشنهاداتی در این رابطه مطرح می گردد.
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ندارنـد، انتظاراتـی کـه در مـورد یادگیـری درسـی در سـال 
تحصیلـی جدیـد دارنـد و... می نویسـند.

معلـم نامه هـا را جمع می کنـد و آنهـا را تا پایان سـال نزد 
خود نگه مـی دارد.

در پایـان سـال تحصیلـی، معلـم نامه هـا را در اختیـار 
بخواننـد. را  آنهـا  تـا  می گـذارد  دانش آمـوزان 

ایـن فعالیـت می تواند با اشـتراک گذاری نامه ها توسـط 
بچه هـا نیـز انجـام شـود. خوانـدن نامه هـا در پایـان سـال، 
جالـب اسـت و بچه هـا می بیننـد کـه چـه خواسـته هایی 
داشـته اند و چقـدر از آنهـا بـه وقـوع پیوسـته اسـت. نگـه 

داشـتن نامه هـا بـرای سـال ها بعـد نیـز جالـب اسـت.

پـازل را تکمیـل و بـا کمـک بچه هـا تزئین کنیـد و بـه دیوار 
نصـب کنیـد و یـا در تابلـوی اعالنـات قـرار دهیـد. ایـن 
فعالیـت، در حل مسـئله و یادگیری مشـارکتی فوق العاده 

مؤثر اسـت.

نامۀ »عزیز من«3 
بـا عنـوان  نامـه ای  از دانش آمـوزان بخواهیـد در 
»عزیـز مـن«، خـود را مـورد خطـاب قـرار بدهنـد. ایـن نامه 
در اولیـن روز مدرسـه نوشـته می شـود و در آن، در مـورد 
احساسـات خـود در مـورد شـروع سـال تحصیلـی جدیـد، 
آنچه که دوسـت دارند، آنچه از سال تحصیلی قبلی دوست 
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سرگرمی روز اول6 
تعـداد زیادی از حروف الفبا با رنگ های متفاوت و 
بـه تعـداد بچه ها تهیه کنید. آنها را روی میـز خود قرار دهید 
و از دانش آمـوزان بخواهیـد کـه حروف نام خـود را پیدا کرده 

و روی یک برگه بچسـبانند و به دیوار بزنند.

»من نمی توانم«7 
»مـن  فعالیـت  اول،  روز  فعالیت هـای  از  یکـی 
نمی توانـم« اسـت. بـه هـر دانش آمـوز تکـۀ کاغـذی داده 
می شـود و از آنهـا خواسـته می شـود تـا بـر روی آن، یکی 
آن  روی  نمی تواننـد،  می کننـد  فکـر  کـه  را  مـواردی  از 

بنویسند.
مثـاًل »مـن نمی توانـم خوب بخوانم« سـپس کاغذهـا را 
در یـک جعبـه یـا یک سـطل زبالۀ کوچـک قـرار می دهند و 

معلـم، آنهـا را نـزد خود نگه مـی دارد.
بلنـد  می اندازنـد،  سـطل  در  را  کاغـذ  کـه  هنگامـی 
می گوینـد »مـن ناتوانـی خـود را دور انداختـم«. بـا ایـن 
فعالیـت، کودک یاد می گیرد که بـر ناتوانی خود غلبه کند.

ضبط خواندن8 
در روزهای اول، از بچه ها بخواهید یک قسـمت از 
کتابـی را که توانایی خوانـدن آن را دارنـد، بخوانند و صدای 
آنهـا را ضبـط کنیـد. در انتهـای سـال، بـا بهبـود خوانـدن، 
صـدای ضبـط شـدۀ هـر فـرد را بـه او ارائـه دهیـد تـا متوجه 

پیشـرفت خود شـود

نامۀ روز اول4 
بـرای اولیـن روز مدرسـه، معلـم می توانـد نامـه ای 
آمـاده کنـد که ایـن نامـه دارای متن مشـترک بـوده ولی هر 
دانش آمـوز را بـا نـام خـودش مـورد خطـاب قـرار می دهـد.

در آن نامـه، معلـم می توانـد خـود را معرفـی کنـد و در 
مـورد خانـواده، تعطیـالت تابسـتان و سـرگرمی های مـورد 

عالقـه اش بنویسـد.
در قسـمتی از نامـه می تـوان جای خالـی در نظر گرفت 
کـه بچه هـا در مـورد خودشـان بنویسـند و نامـه را بـه معلـم 
برگرداننـد. بـرای دانش آمـوزان جالـب اسـت کـه در مـورد 

زندگـی شـخصی معلـم بدانند.

معرفی دوستانه5 
کاغذهای کوچکی بـا نام گل ها، میوه ها و... تهیه 
کنیـد. این کاغذها باید به تعـداد دانش آموزان باشـد و از هر 
نام، دو عدد تهیه شـود. سـپس آنها را در سـبدی ریخته و از 
بچه هـا بخواهیـد تا هـر کـدام یکـی بردارنـد. دانش آموزانی 
کـه کاغذهـای هم نـام برداشـته اند، کنار هم می نشـینند و 
در حـد پنـج دقیقه در مـورد خودشـان )نام، تعـداد اعضای 
خانـواده، عالقه مندی هـا و هـر چیـزی کـه می خواهنـد 

بدانند( صحبـت می کنند.
بـرای  را  فـرد، هم گروهـی خـود  بعـد، هـر  در مرحلـۀ 
هم کالسـی ها معرفـی می کنـد. عالوه بـر اینکـه این عمل 
سـرگرمی جالبی برای بچه ها اسـت، موجـب تمرین ایجاد 

ارتبـاط، خـوب شـنیدن و گفتـن نیـز می گـردد.
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تفاوت های فردی را درک کن
هـر فـرد، از جهـات مختلـف، تفاوت هـای شـخصیتی، 
رفتاری و اسـتعدادی بـا دیگـران دارد، درک این تفاوت ها در 
دوران دانش آمـوزی، منجـر بـه آرامش فرد خواهد شـد. قرار 
نیسـت عملکرد کودک در مدرسـه، با عملکرد برادر بزرگتر، 

پسـر همسـایه یا خواهر کوچک تر او یکسـان باشـد.
شـاید ریاضـی دانش آموزی که پدرش حسـابدار اسـت، 
بسـیار ضعیف باشـد و در مقابل، اسـتعداد ویژه ای در علوم 
انسـانی همچون دانش اجتماعی داشـته باشد. معلم باید 
پیش از آغاز سال تحصیلی، اطالعاتی پیرامون استعدادها 

زنگ مدرسۀ
تغییر را

تو بزن
دکتر بهاره مهرجویی

روان شناس

زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه

یادداشت پیش رو، حاوی نکاتی است که با درک و 
فهم آنها، می توان سال تحصیلی جدید را با آمادگی 

دانش آموزان  بود،  بهتری  معلم  کرد،  آغاز  بیشتری 
التهاب و استرس  از  را  آنها  بهتری داشت و خانواده های 

اضافی سنت های موجود در نظام آموزشی معیوب نجات داد.
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کیف ها را سبک کن
والدیــن،  بــا  هماهنگــی  در  می توانــد  معلــم 
تــا  کنــد  کمتــر  و  کــم  را  دانش آمــوزان  کیــف  وزن 
در  نوجوانــان  و  کــودکان  از  جســمی  مراقبت هــای 
ــود.  ــاز ش ــه آغ ــن نقط ــی، از همی ــال تحصیل ــول س ط
ــاد  ــر، ایج ــودی کم ــش گ ــرات، افزای ــتون فق ــی س کج
درد  و  افتادگــی  و  عضــالت  گرفتگــی  پشــت،  قــوز 
گــردن، از جملــه عــوارض شــایع حمــل کیــف ســنگین 
ــدی  ــال های بع ــه در س ــت ک ــوزان اس ــط دانش آم توس

ــرد. ــد ک ــد خواه ــان را تهدی ــی، آن زندگ

خانوادۀ مداخله گر را کنترل کن و مداخله هم نکن
کنترل گـری –هرچنـد متأسـفانه امـروزه بـه عنـوان یک 
فضیلت شناخته شـده- یکی از بدترین ویژگی های جامعۀ 
مـا اسـت؛ بسـیاری از والدیـن بـرای معلـم خـط و مشـی 
تدریس تعیین می کننـد، در حالی که اصـاًل در این جایگاه 

قرار نـدارد. 
در مقابـل، بسـیاری از معلم هـا هـم بـرای والدین تعیین 
تکلیـف می کننـد کـه خـود، نـوع دیگـری از مداخله گـری 
اسـت؛ معلـم، مـادر دانش آمـوز را بـه مدرسـه می خوانـد و 
می گوید فرزند شـما باید تا قبل از سـاعت هشـت، تکالیف 
خـود را بنویسـد، تـا فـالن سـاعت ایـن کار و آن کار را کنـد و 
بخوابـد و...! در حالی که شـاید ویژگی فـردی دانش آموز، به 
نحـوی باشـد که بـا آمدن بـه منزل، تنهـا به اسـتراحت نیاز 
داشـته باشد و بتواند سـاعت ده شب یا چهار عصر تکالیف 

خـود را انجـام دهد. 

و ضعف هـای دانش آمـوزان کسـب کنـد، آن اطالعـات را 
معیـار عملکرد خـود در برابر آنها قرار دهـد و در مرحلۀ بعد، 
خانواده هـا را نسـبت بـه ایـن موضـوع آگاه کند و کـودک را 
از مقایسه شـدن، نجـات دهد. معلـم، باید بـرای خانواده ها 
تبیین کند که قرار نیسـت همۀ بچه ها در یک زمان معین، 
درسـی را یاد بگیرند و قرار نیسـت همه نمرۀ بیسـت کسـب 
کننـد؛ اینکـه کودکـی در درسـی کـه اسـتعدادش را نـدارد 
هفده بگیرد، به منزلۀ بیسـت اسـت و نباید سـرزنش شـود. 
اگـر معلـم بتواند چنین اتفاقـی را رقـم بزند، امکان کشـف 
اسـتعدادهای کـودک در در ارتبـاط امـن و آرام او بـا علـم و 
آمـوزش، فراهـم می شـود. در غیـر ایـن صـورت، وضعیـت 

وخیـم آموزش، هیـچ تغییری نخواهـد کرد.

تو هم گاهی مقصر هستی
درسـی  امـورات  در  والدیـن  انـدازۀ  از  بیـش  دخالـت 
دانش آمـوزان هم معضل بزرگی اسـت؛ به نحوی که گویا آنها 
هم در حال درس خواندن با فرزند خود هسـتند. والدین باید 
بدانند که الزم نیسـت برای اینکه فرزندشـان موفق شود، آنها 
هم درس بخوانند. شیوۀ برخی معلمین به گونه ای است که 
هر روز یکی از والدین دانش آموز را به مدرسـه می کشـاند و در 
مـورد درس یا انضبـاط او حرف می زنند تا والدین را درگیر این 
مسـائل کنند. معلم می تواند برای سـال تحصیلی جدید، از 
همین ابتـدای راه، قـدرت درک این واقعیـت را در خود ایجاد 
کند کـه اگر دانش آمـوزی درس نمی خواند، به همـان اندازه 
که ممکن اسـت خانواده ضعیف عمل کرده باشـند، امکان 

دارد عملکرد و شـیوۀ تدریس من هم اشـتباه باشـد.

معلم می تواند 
در هماهنگی با 
والدین، وزن کیف 
دانش آموزان را 
کم و کمتر کند 
تا مراقبت های 
جسمی از 
کودکان و 
نوجوانان در طول 
سال تحصیلی، از 
همین نقطه آغاز 
شود

“
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شاگردان خود را به دلیل تفریح تابستان توبیخ نکن
تابســتان، وقــت گــردش و تفریــح اســت و از آن 
ــن  ــودکان در ای ــه ک ــه ک ــام گرفت ــالت« ن ــت »تعطی جه
مقطــع زمانــی، از فضــای آمــوزش جــدا می شــوند. 
دانش آمــوزی کــه هنــوز از فضــای تابســتان بیــرون 
نیامــده و هم چنــان شــور و بی قاعدگــی آن روزهــا را 
ــود و  ــوزش ش ــوب آم ــج وارد چارچ ــه تدری ــد ب دارد، بای
نبایــد بــا دانش آمــوزی کــه تابســتان خــود را بــه کالس 
زبــان گذرانــده، قیــاس و توبیــخ شــود. تابســتان فرصت 
»فکــر« و »تجربــه« اســت و ایــن دو عنصــر، مکمــل 
آمــوزش رســمی هســتند. معلــم می توانــد در کنــار 
درک ایــن موضــوع، والدیــن را هــم از تحــت فشــار قــرار 
دادن کــودک در فصــل تابســتان و دیگــر تعطیــالت 
ــا  ــۀ مدرســه را ت ــا کــودک مجبــور نباشــد کول ــاز دارد ت ب
روســتای مادربــزرگ، مشــهد، شــمال و... حمــل کنــد و 
یــا دچــار عــذاب وجــدان حاصــل از تــن نــدادن بــه ایــن 

ــد. کار باش

نتیجه 
ـــا  ـــد، تنه ـــی جدی ـــال تحصیل ـــای س ـــالح و معن اصط
ـــا  ـــد ب ـــم بای ـــم ه ـــدارد؛ معل ـــوم ن ـــوز مفه ـــرای دانش آم ب
تجدیـــد نظـــر در روند هـــای معیـــوب و فرایند هـــای 
غلـــط، تدریـــس صحیـــح و ســـالی تـــوأم بـــا پیشـــرفت 
و آرامـــش را در کنـــار دانش آمـــوزان و والدیـــن آنهـــا 

ـــد ـــه کن تجرب

دانش آموز را توپ پینگ پنگ نکن 
در بسـیاری از مـدارس، ارتبـاط معلـم بـا والدین، یکـی از 
مصیبت هـای دانش آموزان اسـت. این موضوع، فشـار روانی 
زیادی به کودک وارد کرده و عمومًا باعث شکل گیری ادبیات 
جدیدی در آنها می شـود. معلم می تواند در همان آغاز سـال 
تحصیلی در تعامل و هماهنگی سـازنده با والدین، مانع این 
فرایند غلط شود. مثالً معلم، حرفی که خیلی صحیح نبوده 
را در کالس بیان می کند و دانش آموز، به والدین خود منتقل 
می کند. مـادر به فرزندش می گوید »برو به معلمت بگو غلط 
کـردی چنین چیزی گفتـی!« یا معلم، بـه دانش آمـوزی که 
والدین او پزشـک هسـتند و مثالً هزینۀ خاصی را در مدرسـه 
تقبـل نکرده انـد، می گویـد »به مامانت بگـو ما دیگـه از دکتر 
جماعـت انتظـار نداشـتیم کـه خسـیس باشـه« و... . ایـن 
دیالوگ هـای پینگ پنگـی، روان کـودک را بـه هـم می ریـزد و 

باب هـای تـازه ای را در برابـر تربیـت مـوزون او باز می کند.

حریم دانش آموزت را حفظ کن
معلـم باید جایگاه خـود را بشناسـد و بر اسـاس آن رفتار 
کند. امور شـخصی دانش آمـوز از لباس پوشـیدن تا ظاهر، 
مـو، جنـس خـودکار و روابـط خانوادگی، به معلـم ارتباطی 
نـدارد. قـرار نیسـت معلـم از زندگـی دانش آمـوز سـر در آورد 
و مشـکالت او را حـل کنـد. ایـن مسـئله حیطـۀ تخصصی 

مشـاوران و روان شناسـان است.
تفـاوت حریـم خصوصـی بـا صمیمیـت بـا دانش آمـوز، 
موضوعی اسـت کـه در تمام جامعه درک و فهم نمی شـود و 

در جامعـۀ معلمیـن هـم عـده ای آن را اشـتباه می کنند.

امور شخصی 
دانش آموز از لباس 
پوشیدن تا ظاهر، 

مو، جنس خودکار 
و روابط خانوادگی، 

به معلم ارتباطی 
ندارد. قرار نیست 

معلم از زندگی 
دانش آموز سر در 

آورد و مشکالت او 
را حل کند

“
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مهارت شناسی

لقمه های حیاتی 
شاهد علوی

متخصص تغذیه

نگاهی به نکات کلیدی تغذیۀ دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی

زمان تقریبی مطالعه: 12دقیقه

مقدمه
یکی از مراحل آماده سازی دانش آموز برای سال تحصیلی جدید، اصالح تغذیه ای است که احتماالً در آزادی ناشی 
از تعطیالت تابستانی، دچار افراط و تفریط هایی شده است. نقش تغذیه در یادگیری، اهمیت این موضوع را بیش 
از پیش حیاتی می سازد و در یادداشت پیش رو، سعی بر آن است که به نکات کلیدی در این باره اشاره شود تا معلم 

بتواند با انتقال این نکات به دانش آموزان و والدین، آنها را مهیای  سال جدید تحصیلی کند.
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تمرکـز بیشـتری در مدرسـه دارنـد و قـدرت یادگیـری آنـان 
باالتر اسـت. در مقابل، حافظـۀ کوتاه مدت آنها که صبحانه 
نمی خورنـد، صدمه می بیند و در نتیجـه، تمرکز کمتری در 

کالس دارنـد.

مصرف صبحانه:

مهم تریـن عوامـل عدم مصرف صبحانه، نداشـتن زمان 
برای صرف صبحانه و بی میلی دانش آموز عنوان می شـود. 
بـر این اسـاس، توصیه می شـود خانواده های گرامی، شـام 
را زودتـر صـرف کرده و امکان خواب آرام شـب را برای کودک 
فراهـم کننـد تا بتوانـد روز بعـد، زودتـر از خواب بیدار شـود. 
این خواب کافی به همراه صرف زود هنگام شـام، می تواند 

موجـب افزایش میل کودک به صرف صبحانه شـود.
بهتریـن مـواد غذایی کـه می تواننـد در صبحانـه همراه 
بـا نان صـرف شـوند، عبارت انـد از: ترکیبی از پنیـر و گردو، 
کـرۀ بـادام زمینـی و عسـل، خامـه و عسـل و کـره و عسـل. 
در صـورت تمایـل کـودک، آبمیوه هـای طبیعـی و شـیر نیز 

انتخاب هـای مناسـبی بـرای ایـن وعده هسـتند.

والدین چه کمکی می توانند انجام دهند؟
     کودک را هر صبح، به موقع ) با فاصلۀ زمانی مناسـب از 
زمـان حرکت به مدرسـه( بیدار کنید تا پـس از کمی نرمش 

و ورزش، برای صرف صبحانه اشـتها پیدا کند.
     فعالیت بدنی درشـرایط ناشـتا، سـبب افزایش هورمون 
رشـد در کـودکان می شـود. پـس کمـی تحـرک بـه رشـد 

کـودکان کمـک می کنـد.

تغذیۀ دانش آموزان
تغذیـه، یکـی از مسـائلی اسـت کـه کمـک شـایانی در 
یادگیـری بهتـر بـه دانش آمـوزان می کنـد. البتـه تغذیـه در 
منـزل و همین طـور میان وعده هایـی کـه در مدرسـه صرف 
می شـوند، هـر دو در یـک سـو عمـل می کننـد و نمی تـوان 
از تغذیـۀ میان وعـده ای کـه در زنگ هـای تفریـح اسـتفاده 

می شـود، چشم پوشـی کـرد.
سـال هایی کـه کـودک در مدرسـۀ ابتدایـی می  گذرانـد، 
دورۀ مهمـی از نظـر تغذیـه اسـت، زیـرا رشـد کـودک در این 
سـنین ادامه دارد. اگرچه سرعت رشـد او کمتر از سال  های 
اول زندگـی اسـت، ولـی باید توجه داشـت که هـر مرحله از 
رشـد، وابسـته به مرحلۀ قبل بوده و مرحلۀ بعد را تحت تأثیر 

قـرار می دهد.

تغذیۀ دانش آموزان در مدرسه چگونه باشد؟
اصـواًل دانش آمـوزان بـه سـه وعـدۀ غذایـی اصلـی و دو 
میان وعـده در طول روز نیـاز دارند و باید از تمامی گروه های 
غذایی شامل شیر و لبنیات، گوشت و حبوبات، سبزیجات، 
میوه جـات و گـروه نان و غالت مصرف کنند. تعـادل و تنوع 

غذایی در این سـنین، بسـیار مهم است.

اهمیت صبحانه
وعدۀ صبحانه، نقش بسـیار مؤثری در سالمت جسمی 
و فکـری دانش آمـوزان دارد. بررسـی ها ارتبـاط معنـاداری 
بیـن عـدم مصرف صبحانـه و افت تحصیلـی دانش آمـوزان 
را گـزارش می کننـد. بچه هایـی کـه صبحانـه می خورنـد، 

بررسی ها ارتباط 
معناداری بین 

عدم مصرف 
صبحانه و 

افت تحصیلی 
دانش آموزان را 

گزارش می کنند

“
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     بـرای تهیـۀ میان وعده ای که در مدرسـه همـراه می برند، 
از پیـش برنامه ریـزی و مـواد غذایی را بـه صورت عمده تهیه 
کنیـد. خرید کلـی، هم ارزان تر تمام می شـود، هم خیالتان 

از بابـت مواد اولیه راحـت خواهد بود.
     هـر شـب یـک مدت زمان خـاص را به تهیه و آمـاده کردن 

میان وعـدۀ روز بعد اختصاص دهید.
    میوه ها را هم در میان وعده در نظر بگیرید و تنوع غذایی 

را رعایت کنید.
درسـت  خودشـان  کـه  غذاهایـی  خـوردن  از  کـودکان    
کرده انـد، لذت بیشـتری می برند. اجازه بدهید آنهـا هم در 

ایـن کار کمـک کنند.
      یک بسته نایلون فریزر تمیز برای بسته بندی میان وعده ها 

کنار بگذارید.
     اگـر تصمیـم بـه درسـت کـردن غذاهـای جدیـد داریـد، 
حتمًا نظر کودک را جویا شـوید تا اگر دوسـت داشـت، تهیه 

کنید.
     اگر سـیب پوسـت کنده به کودک خود می دهید، کمی 
آب و آب لیمو به سـطح آن اسـپری کنید تا در زمان مصرف، 

سیاه نشده باشد.
     اگـر بـه کودک خـود پول برای خرید نمی دهید، خودتان 
چنـد مـدل بیسـکوئیت یـا کیـک سـالم تهیه کنیـد و بـه او 

بدهیـد تا همـراه ببرد.
     سـعی کنیـد سـاالد و گوجـه فرنگـی را آخـر از همـه بـه 
ساندویچ اضافه کنید و زیاد فشار ندهید تا له نشود و خمیر 

نان را شـل نکند.
     بهترین میان وعده، یک لقمه نان و پنیر و سبزی یا گردو 
یـا نـان و کتلت و کوکـوی خانگی اسـت. در هر حالت، بهتر 

     صبحانـه را بـه عنوان یـک وعدۀ غذایی مهم تلقی کنید 
و همگـی بـه دور یـک سـفره به صـرف صبحانـه بپردازید تا 

تشـویقی برای کودکان باشـد.
     سـعی کنیـد نـان تـازه و یا گرم شـده بـرای صبحانه تهیه 
شـود. سـفرۀ صبحانـه را می تـوان بـا سـبزیجات، خیـار و 

گوجـه، دلپذیرتـر نمود.

نمونه هایی از صبحانۀ کامل و مقوی:

فرنـی، شـیربرنج، حلیـم، عدسـی و فرآروده هـای غالت 
مثل شـیرین گندمک همراه با شـیر، نان، پنیر و گردو، تخم 
مـرغ، کـره و عسـل، خرمـا همـراه با یک لیوان شـیر، نـان و 

پنیـر و گوجه فرنگی.

توصیه هایی برای صبحانه:

     بچه هایـی کـه نسـبت بـه شـیر حسـاس هسـتند، پنیـر 
مصرف کنند. حتی می توان از ماسـت چکیده و سفت هم 

به عنـوان صبحانه اسـتفاده کرد.
     بچه هـا در روزهایـی کـه ورزش دارنـد، بایـد صبحانـۀ 
بیشـتری بخورند و یا یک میان وعده مانند نان و پنیر و گردو 
همراه داشـته باشـند. حتی می توانند از بعضـی کیک ها و 
کلوچه هـا مخصوصـًا کیک هـای گردویـی اسـتفاده کنند. 
دکتـر کیمیاگـر، توصیـه می کننـد بچه هـا هنـگام صـرف 
صبحانـه یـا میان وعـده، بـه هیـچ وجـه از چیپـس یـا پفک 

اسـتفاده نکنند.
     بـرای بچه هـا یک برنامۀ متنوع صبحانه داشـته باشـید و 
از خودشـان هم کمک بگیرید تا صرف صبحانه برای آنان، 

شود. جذاب 

اصواًل 
دانش آموزان 
به سه وعدۀ 
غذایی اصلی و 
دو میان وعده 
در طول روز نیاز 
دارند و باید از 
تمامی گروه های 
غذایی مصرف 
کنند

“
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توصیه های مهم
بهتر اسـت در منزل، شـکالت و شـیرینی نگـه ندارید تا 
بـه ایـن ترتیب، دسترسـی دائمی کـودکان به این نـوع مواد 
کاهش یابد. از دادن شـکالت و شـیرینی به عنوان جایزه یا 

تغذیه بـه کودکان خـودداری کنید.
از  دیگـر  یکـی  کـم ارزش،  تنقـالت  بی رویـۀ  مصـرف 
مشـکالت دانش آمـوزان اسـت. متأسـفانه برخـی تنقـالت 
تجارتی مانند انواع پفک و چیپس، به طور بی رویه از سـوی 

کـودکان و دانش آمـوزان مصـرف می شـوند.
مصـرف پفـک -به خصوص قبـل از وعده هـای غذایی- 
به دلیل ایجاد سـیری کاذب، کـودکان را از خوردن غذاهای 
اصلـی کـه بایـد مـواد مغذی مـورد نیـاز رشـد آنـان را تأمین 
کنـد، باز می دارد. از سـوی دیگـر، نمک، ذائقۀ کـودک را به 
خـوردن غذاهای شـور عادت می دهـد. متخصصان تغذیه 
همـواره به والدین توصیه می کنند که کـودکان را به مصرف 
تنقـالت سـنتی مثـل نخودچـی، کشـمش، گـردو، بـادام،  
پسـته، گنـدم برشـته، برنجک، عـدس برشـته شـده، توت 
خشک، انجیرخشـک و برگه ها تشویق کنند و سر سفره به 
جای نوشابه، برای افراد خانواده از دوغ، شربت سکنجبین 

و... استفاده کنند.
مـواد غذایـی الزم و میـزان انـرژی مـورد نیـاز کـودکان 
مدرسـه ای بـه دلیـل تفـاوت در اندازۀ بـدن، میـزان تحرک و 
سـرعت رشـد، متفاوت اسـت و اگر انرژی مورد نیاز کودکان 
از طریـق کربوهیـدرات و چربی تأمین نشـود، پروتئینی که 
بایـد صرف رشـد و ترمیم بافت های بدن گـردد، برای تأمین 

انـرژی بـه مصرف می رسـد.
شـایع ترین کمبودهای ویتامینی در ایـن دوران، کمبود 

اسـت از کالباس یا سوسـیس برای تغذیۀ کودکان اسـتفاده 
نشود.

     هـر چنـد وقـت یک بـار، کیـف فرزندتان را بـه طور کامل 
خالـی و تمیـز کنیـد تـا بقایـای غذاهـای مانـده در کیف یا 

خرده هـای سـاندویچ، موجـب آلودگـی کیف نشـود.

اهمیت تغذیۀ دانش آموزان مدارس
اگـر دانش آمـوز صبحانـه نخـورد، بـه دلیل پاییـن آمدن 
قند خـون، توانایی و شـرایط الزم برای یادگیـری مطالب در 

مدرسـه را نخواهد داشـت.
دانش آموزانی که صبحانه نمی خورند، کم دقت، خسـته 
و بی حوصله انـد و نمی تواننـد کمبـود انـرژی، ویتامین ها و 
امـالح معدنـی را با خـوردن وعده های غذایـی دیگر جبران 
کننـد. بنابراین، مـادران باید هر روز صبـح، صبحانۀ کودک 

خـود را قبـل از اینکه به مدرسـه بـرود، آماده کنند.
تهیۀ میان وعده های مناسب و مغذی نیز بسیار اهمیت 
دارد، زیـرا ممکـن اسـت در سـاعات نزدیـک ظهـر، کـودک 
گرسـنه شود و این گرسنگی، نشستن سـر کالس را برای او 

غیر قابل تحمـل  می کند.
تمـام ایـن مـوارد، ضـرورت توجـه بـه تغذیـۀ صحیـح 
دانش آمـوزان در مـدارس را بیـش از پیش آشـکار می سـازد.

غذاهای مضر
افـراط در مصـرف شـکالت و شـیرینی، بـه دلیـل اینکه 
موجـب بی اشـتهایی و سـیری کاذب در کـودکان می شـود 
و آنهـا را از مصـرف  غذاهـای اصلـی بازمـی دارد، موجـب 

اختـالل در رشـد آنهـا خواهـد شـد.

دانش آموزانی 
که صبحانه 
نمی خورند، 

کم دقت، خسته 
و بی حوصله اند و 
نمی توانند کمبود 
انرژی، ویتامین ها 

و امالح معدنی 
را با خوردن 

وعده های غذایی 
دیگر جبران کنند

“
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طریـق آمـوزش صحیـح بـه خانواده هـا امکان پذیر اسـت.
توجـه بـه تغذیـۀ فرزنـدان، از مهم تریـن وظایـف والدین 
در خانـه شـکل  عـادات غذایـی  و  فرهنـگ  زیـرا  اسـت، 

تثبیـت می شـود. در مدرسـه  و  می گیـرد 
نمی توان کودکان را از خرید مواد خوراکی در راه مدرسه 
منـع کـرد، ولـی می تـوان آنهـا را متقاعد کـرد تـا از مصرف 
مـواد مضـر خـودداری کننـد. ایـن امـر می توانـد بـا عرضۀ 
غذاهای مناسـب در خانه آغاز شـود و در مدرسه ادامه یابد.

گروه های اصلی غذایی عبارتند از :
 گروه نان و غالت:

این گروه شـامل انـواع نان، 
رشـته،  ماکارونـی،  برنـج، 

و  گنـدم، جـو 

ویتامین A و D و شـایع ترین کمبودهای امالح، کمبود ید، 
آهن و کلسـیم است.

والدیـن  و  ویتامیـن A اسـت  از  ارزانـی  هویـج، منبـع 
می توانند از آن در برنامۀ غذایی روزانۀ کودک خود استفاده 
کننـد. بهترین نـوع آهن قابل جـذب در غذاهـای حیوانی 
مثـل گوشـت، مـرغ و جگـر اسـت. دریافـت مقادیـر کافی 
کلسـیم از طریـق برنامۀ غذایـی روزانه در سـنین مدرسـه و 
بلـوغ برای حفظ تراکم طبیعی اسـتخوان ها و جلوگیری از 
پوکی اسـتخوان در بزرگسالی، حائز اهمیت است. بستنی 
و شـیر پاستوریزه، منبع خوبی از کلسیم هستند و مصرف 
آنهـا در میان وعـدۀ کـودکان، در تأمیـن بخشـی از کلسـیم 
مـورد نیـاز آنان مؤثر اسـت. نـان و پنیر، میان وعدۀ مناسـب 
دیگـری بـرای تأمیـن کلسـیم اسـت کـه همـراه سـبزی، 
گوجه فرنگـی، خیار یا گردو، یک میان وعدۀ سـالم و مغذی 

بـرای دانش آمـوزان به شـمار مـی رود.

خانواده ها باید با تغذیۀ دانش آموزان چه کنند؟
آیـا دانش آمـوزان بایـد تنهـا از طریـق مدرسـه، تغذیـه 
بایـد  حتمـًا  یـا  کننـد  تهیـه  را  خـود  خوراکی هـای  و 
خوراکی هـای خاصـی از خانه با خود بـه مدارس ببرند؟ 
آیا بوفۀ مدرسـه، مناسـب ترین تغذیه را در اختیار بچه ها 

قـرار می دهـد؟ آیـا تمـام خوراکی هـای خانگی، خـوب و 
مغذی هسـتند؟ بـا دوره گردهـای خیابانی چه بایـد کرد؟

فـارغ از اینکـه تغذیـۀ دانش آمـوز از کجـا تهیـه شـود، 
نـوع و کیفیـت آن مهـم اسـت. این کیفیت، تنهـا مربوط به 
مدرسـه نیسـت. تغذیه چه در خانه، چه در مدرسـه و چه در 
راه مدرسـه، بایـد مـورد توجه قرار گیرد و این مسـئله تنها از 

کودکان از خوردن 
غذاهایی که 
خودشان درست 
کرده اند، لذت 
بیشتری می برند. 
اجازه بدهید آنها 
هم در این کار 
کمک کنند

“
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و سـبزیجات سـبز تیره مثل اسـفناج و سـبزیجات زرد مثل 
هویـج می باشـد. مقـدار توصیـه شـده، یـک عددد سـیب، 
پرتقال یا موز متوسط، نصف لیوان حبۀ انگور، نصف لیوان 
میـوۀ پختـه، دو عـدد زردآلـو، یـک چهارم طالبی متوسـط، 
نصـف لیـوان آبمیوه یا یک سـوم لیـوان آب لیموتـرش یا دو 

قاشـق غذا خـوری میوۀ خشـک )برگه( اسـت.
میوه هـا و سـبزیجات، منابـع غنـی از انـواع ویتامین ها، 

مـواد معدنی و فیبر هسـتند.

میان وعدۀ غذایی در مدرسه
دانش آمـوزان در میانـۀ روز بـه انـدازۀ وعده هـای اصلـی 
گرسـنه نیسـتند. بنابرایـن، دقـت بـه اینکه چـه مـواردی را 
بـرای میان وعـده انتخـاب می کننـد، اهمیـت باالیـی دارد. 
قنـد خـون، تأمین کنندۀ نیاز مغـز برای فعالیـت، و تأمین و 
تنظیـم آن، بـا جگر یا کبد اسـت. کـودکان به علت کوچک 
بـودن کبـد یـا جگـر، ذخیـرۀ کافـی بـرای تأمین قنـد خون 
ندارنـد. پس عالونه بر مصرف صبحانه، مصرف میان وعده 
از ضروریـات تغذیۀ کـودک جهت تأمین کارایی و جلوگیری 

از حواس پرتـی در کالس اسـت.

الگوی پیشنهادی برای میان وعدۀ سالم فرزندان شما

میوه هـای خشـک شـامل »انجیـر، تـوت، برگـۀ زردآلو و 
هلـو«، انـواع مغزها شـامل »بادام، پسـته، گـردو و فنـدق«، 
انـواع میوه ها نظیر »سـیب، پرتقـال، نارنگی، هلـو، زردآلو و 
انگور«، انواع سـبزی ها نظیـر »هویج، کاهو و خیـار« و انواع 
سـاندویچ هایی مثـل »نـان و پنیـر و گـردو، سـاندویچ تخـم 

مـرغ، نـان، کره و عسـل«

ذرت می باشـد. مقدار توصیه شـده، شـش الی یازده سـهم 
روز اسـت. در 

هـر سـهم معـادل یـک بـرش نـان سـنگک، تافتـون یـا 
بربـری به انـدازۀ یک کف دسـت، یا چهار برش نـان لواش، 
یـک لیـوان غـالت پخته ماننـد برنـج یـا ماکارونـی یا نصف 

لیـوان غـالت خـام می باشـد.
گروه نان و غالت، تأمین کنندۀ انرژی در بدن هستند.

 گروه شیر و لبنیات:
این گروه شـامل شـیر، ماسـت، پنیر، کشـک و بسـتنی 
می باشـد. مقدار توصیه شـده، سـه الـی چهار سـهم در روز 

است.
هر سـهم معادل یک لیوان شـیر، یک لیوان ماست، 45 
الـی 60 گـرم پنیـر، یک لیـوان کشـک و یا یک و نیـم لیوان 

بستنی است.
گروه شـیر و لبنیات، جهت حفظ سـالمت و اسـتحکام 

اسـتخوان ها مفید هستند.
 گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها:

ایـن گـروه، شـامل انواع گوشـت سـفید و قرمـز، ماهی، 
جگـر، تخـم مرغ، عـدس، نخود، لوبیا، پسـته، بـادام، گردو 
و... می باشـد. مقدار توصیه شـده، دو الی سـه سـهم در روز 

است.
هـر سـهم معادل شـصت گـرم گوشـت قرمـز، ماهـی یا 
مـرغ، نصـف لیـوان حبوبـات خـام یـا یـک لیـوان حبوبات 
پختـه، دو عـدد تخم مرغ یا نصف لیوان از مغزها می باشـد.

محصوالت این گروه، منبع خوبی از آهن هستند.
 گروه میوه ها و سبزی ها:

این گروه شـامل انـواع مختلف مرکبـات، زردآلو، طالبی 

نمی توان کودکان 
را از خرید مواد 
خوراکی در راه 

مدرسه منع کرد، 
ولی می توان آنها 

را متقاعد کرد تا از 
مصرف مواد مضر 

خودداری کنند

“



یادداشت

رهآورد

و غیرضروری، داشتن  اطالعات ضروری  در عصر هجوم 
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.

زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه

امروزه دیگر کسی نیست که به کارکرد و اهمیت کتاب، 
معتقد نباشد؛ اما چرا این اعتقاد به مفید بودن مطالعه 
نمی شود؟  ما  کتاب خوانی  به  منجر  مدرن،  در جهان 
پاسخ این پرسش، دشوار نیست؛ کتابخوانی، مهارتی 
کافی  است.  تدریس  حتی  و  آشپزی  رانندگی،  مثل 
است فرد به ابتدائیات مطالعه واقف باشد، آن هنگام 
است که کتاب، جای خیلی چیزها از جمله تنهایی، 

بی حوصلگی و... را می گیرد!
هشدار: متن زیر، قابلیت انتقال به دانش آموزان را هم 
دارد! آن را بخوانید و تمرین کنید، به آن عادت کنید و 
عشق بورزید و آن را به شاگردان خود و دیگران آموزش 

دهید.

روش هایی برای 
مطالعۀ بهتر 

زهراحجتیفر
آموزگار و دبیر سرویس ره آورد
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در ذهـن شـما مانـدگار شـود. مثاًل در شـبی بارانـی، با چتر 
و چراغ قـوه زیـر بـاران برویـد و مطلب را مطالعه کنیـد و یا در 
مکانـی تاریخی و قدیمی به تفکر و مطالعـه در مورد مطلب 

مـورد عالقۀ خـود بپردازید.
     آن چنان با کتاب شـاد و مهیج برخورد کنید که گویی به 

دوست داشـتنی ترین دوست خود رسیده اید.
     کیفیـت مطالعـه را بـاال ببریـد. بـه روخوانی سـطحی در 
حالـت پراکندگـی فکـر قناعـت نکنید. بـا مفهـوم و معنای 
مطلـب ارتبـاط برقرار سـازید تـا آنچه را کـه مورد نیاز اسـت، 

بـه خوبـی درک کنید.
     گاهـی مقـرر سـاختن پاداشـی مشـروط بـرای مطالعـۀ 
حجم خاصـی از کتاب، به هیجان و لذت مطالعه می افزاید 
و نوعـی اثـر تشـویقی بـر فـرد می گـذارد. ایـن پاداش هـا 
می توانـد دیـدن برنامـه ای تلویزیونـی، رفتـن بـه مکانـی 
خـاص، انجام فعالیت مورد عالقه یا حتی خـوردن خوراکی 

محبوب باشـد.
     اگر تنوع موضوعی شـما را از مطالعه منصرف می کند، 

در یـک زمان، تنها به مطالعۀ یک موضـوع بپردازید.
     بـا افـرادی که اهل مطالعه هسـتند، معاشـرت و مباحثه 
کنیـد. این امر شـما را در جهت مطالعـه ثابت قدم می کند.
     در اجـرای برنامه هـای روزانـه، فقـط برنامـۀ همـان روز را 
انجـام دهیـد و مطلقًا به این که چند صفحـه نخوانده باقی 

مانـده، فکر نکنید.

نکتۀ آخر:
کتابراسختنگیرید.

     موضوعـات مـورد عالقۀ خود را بشناسـید و سـعی کنید 
بیشـتر عالقه هایتان را هدفمند کنید.

     بـرای مطالعـه، برنامـه ای آهسـته، پیوسـته و باجدیـت 
داشـته باشـید. مثاًل مقید باشـید حتمـًا روزی پنج صفحه 
مطالعـه کنیـد. حتی اگر خسـته بودیـد، به ایـن تعهد خود 

عمـل کنید.
     علـل کاهلـی در ایـن امـر را بشناسـید. در ایـن خصوص 
الزم اسـت کمی به عقب برگردید و علل را شناسـایی کنید.
     بهتـر اسـت زمـان خاصـی را برای مطالعه در نظر بگیرید 

تا بـه این امر عـادت کنید.
     روش هـای مطالعـه را خـوب بشناسـید و بـه هـر نـوع که 
عالقـۀ بیشـتری داریـد، روی آوریـد. مثـاًل اگـر مطالعـه در 
اینترنـت یـا در تبلـت و... را می پسـندید، آن را ادامـه دهید.
     گاهی از مکان های اسـتثنایی و هیجان انگیز اسـتفاده 
کنیـد تـا مطلبی کـه مطالعـه می کنیـد، همـراه آن خاطره 
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گفت وگو

سید مهدی شجاعی را شاید بتوان با بیش از 120 عنوان کتاب )در قالب های داستان کوتاه، رمان، نمایش نامه، فیلم نامه و 

نثر ادبی برای مخاطب بزرگسال و کودک و نوجوان(، یکی از پرکارترین نویسندگان ادبیات داستانی ایران دانست.

با این همه اما او را به داستان های مذهبی اش می شناسند. نثر روان و متن مستند شجاعی، او را در میان پرمخاطب ترین 

نویسندگان ایرانی قرار داده است؛ »کشتی پهلو گرفتۀ« او با شمارگانی بالغ بر 000 500 نسخه، پرفروش ترین کتاب ایران 

است و خود نیز در میان نویسندگان پس از انقالب اسالمی، پرافتخارترین نویسندۀ عرصۀ داستان و ادبیات داستانی.

شجاعی عالوه بر تألیف و ترجمه، سرپرستی سه دانش نامه را نیز برعهده داشته است: 1. تاریخ امام حسین)20جلد(، 

2. دانش نامۀ اسالمی برای نوجوانان)2جلد( و 3. دانش نامۀ امام علی -که در دست تحقیق قرار دارد.

با او به بهانۀ آثار عاشورایی اش )کتاب های »آفتاب در حجاب«، »سقای آب و ادب«، »پدر، عشق و پسر«، »از دیار حبیب«، 

»مردان و رجزهایشان« و »کرشمۀ خسروانی«( به گفت وگو نشستیم و دربارۀ عاشورا و ادبیات سخن گفتیم.

هر چه حقیقت آسمانی تر باشد،
بیان لطیف تری می طلبد

محسن صابری
دبیر سرویس حکمت

پیوند عاشورا و داستان در گفت وگو با استاد سید مهدی شجاعی،
نویسنده و چهرۀ ماندگار فرهنگ و ادب ایران

زمان تقریبی مطالعه: 14دقیقه



متأسفانه یک وجه منفی که در نویسندگان 
و محققین در ایران حاکم است، تنبلی، 

سهل انگاری و سهل نگری است. این باعث 
می شود که خروجی آنها، خروجی مستند، عمیق 

و درست و درمانی نباشد.
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وقتـی مـا بـه واقعـۀ عاشـورا و ادبیـات نـگاه 

می کنیـم، می بینیـم پیونـد بسـیار عمیقـی 

میـان ایـن دو وجـود دارد؛ از صحنـۀ کارزار عاشـورا گرفتـه 

-کـه مبارزیـن رجزهـای خـود را بـه شـعر می خواندنـد- تا 

اعصار بعدی، محتشم کاشانی و عّمان سامانی، و تا امروز 

که شـعر یکی از پایه های اصیل انتقال مفاهیم عاشورایی 

اسـت. اول اینکـه چـه خصیصـه ای در عاشـورا و ادبیـات 

وجـود دارد کـه این دو را تـا این حد به هم نزدیک می کند؟ 

و دو دیگر، داسـتان در معرفی واقعۀ عاشـورا چه کارکردی 

دارد؟

نفـس آن مطلـب و حقیقتـی کـه شـما می خواهیـد 
بیـان بکنیـد، هـر چقـدر ناب تـر و آسـمانی تر باشـد، بیـان 
لطیف تری می طلبد. بنابراین وقتی شـما بخواهیـد از یک 
مفهومی -مانند مقولۀ عاشـورا- حرف بزنید، بهترین زبان، 
زباِن شـعر اسـت؛ این از جهت پیوند اولیۀ این دو. هم چنان 
کـه بـه قـول شـما، همـان رجزهایـی کـه در آنجـا خوانـده 
می شـد، برای آنکـه در آن مقطع بایـد موجزترین، زیباترین 
و کامل تریـن حـرف را زد، شـعر بـه میـان می آیـد. عمـوم 
کسـانی هـم که دسـتی در ادبیـات داشـتند و در عین حال 

شـما چـه نکتـه ای را از واقعـۀ عاشـورا در میان 

جامعه و نسـل جوان مغفول می دانسـتید که 

ایـن رسـالت را بـر خـود همـوار کردیـد کـه آن را بـه وسـیلۀ 

»داستان عاشورایی« به جامعه یادآوری کنید؟

یکـی از انگیزه ها می تواند بحـث مغفول ماندن یک وجه 
باشد. یک انگیزۀ دیگر و مهم تر، عظمت و اهمیت موضوع 
اسـت. واقعۀ عاشـورا از نظر من بزرگ ترین واقعۀ عالم است؛ 
یعنـی در اوج قلۀ تاریخ نشسـته اسـت. برای ایـن واقعه -که 
بـرای همـۀ بشـریت و تاریخ پیـام دارد- به انـدازۀ آن عظمت 
کار نشـده بـود. بـه میزانـی کـه مـن احسـاس کـردم از ایـن 
واقعه دریافت دارم -که دریافت بسـیار کمی بوده- احساس 
کـردم عموم مردم همـان دریافت را ندارنـد و فکر کردم یکی 
از رسـالت های مـن، می تواند این باشـد که ایـن حقایقی را 

کـه به آن رسـیدم، به مـردم منتقل کنم.
مضـاف بـر اینکـه بحـث عاشـورا، یـک وجه دیگـری هم 
دارد؛ یـک امتحـان و ابتالیی اسـت که همۀ آدم هـا در طول 
زندگـی بـا آن مواجـه هسـتند. بنابرایـن اگـر درک درسـتی 
از عاشـورا پیـدا کننـد، مراحـل امتحـان را بهتـر می تواننـد 
داشـته  درسـت تری  انتخاب هـای  و  بگذارنـد  سـر  پشـت 
باشـند. ضمـن اینکه کسـی که تربیت شـدۀ مکتـب کربال 
اسـت، همـۀ وجـوه معرفتـی او درسـت و کامل می شـود؛ از 
توحیـدش، تـا نبوتش، تا معـادش، تا احکامش. این اسـت 
کـه مـن معتقـدم تـا همیـن امـروز هـم، هم چنان خیلـی از 
حقایق عاشـورا باز نشـده و مکتوم مانده اسـت. ما قدم های 
کوچکـی  بـرای معرفـی مکتـب عاشـورا برداشـته ایم، ولـی 
اصـل راه و آنچـه که تا مقصد فاصله هسـت، خیلی بیشـتر 

از آن اسـت کـه تـا بـه حـال طی شـده اسـت. 



 کرشمۀ خسروانی از منظر خود من، یکی از 

لطف های بسیار بزرگ خدا است و من آن کار را 

بیشتر از خیلی از کارهای دیگر دوست دارم. ورود 

او به ادبیات مذهبی با یک منظر دیگری است. 

بعضی از دوستان اهل قلم و نویسنده های حرفه ای 

می گفتند: »ما احساس می کردیم ادبیات مذهبی 

دارد به انتها می رسد. این یک باب جدیدی شد؛ 

انگار که راه های دیگری هم وجود دارد«. بنابراین 

این مدل، مدلی است که در داستان تاریخی قابل 

ادامه دادن است.
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اسـت که »الَفضـُل ما َشـِهَد ِبه عـدو«؛ ولی خیلی  از حقایق 
هم مکتوم مانده اسـت و اگر نبودند ائمۀ معصومین که 
بـا ارتباطات آسـمانی، بعضـی از حقایق را بـرای ما بگویند، 
واقعًا هم چنان مکتوم می ماند. بنابراین یک نقش داسـتان 
می توانـد این باشـد که آن روایت هایـی را که به زحمت باقی 
مانـده -بعـد از کتاب سـوزی ها و تالش هایـی کـه شـده تـا 
همۀ حقایق مربوط به شیعه از بین برود- به شکل مستند، 

روایـت و ثبت بکند. 

آسـیبی که در داسـتان های مذهبـی -به طور 

عام- وجود دارد، سـطحی گرایی و شعارزدگی 

اسـت. شـما چگونـه با این چالـش مواجـه شـدید و آن را از 

سـر گذراندیـد؟ ایـن را می پرسـم چـون بـرای معلم های ما 

نیـز -کـه می خواهند واقعـۀ عاشـورا را بـرای دانش آموزان 

تبیین کنند- خیلی وقت ها اتفاق می افتد و دچار همین 

چالش ها می شوند.

متأسـفانه یک وجه منفی که در نویسندگان، محققین، 
تنبلـی،  اسـت،  حاکـم  ایـران  در  سـخنرانان  و  خطبـا 
سـهل انگاری و سـهل نگری اسـت. ایـن باعث می شـود که 
خروجـی آنها، خروجی مسـتند، عمیـق و درسـت و درمانی 
نباشـد. من سـال ها پیش متوجه این خأل شـدم؛ آن سالی 
که در مجلۀ رشـد جوان -زیرمجموعۀ دفتر کمک آموزشـِی 
آمـوزش و پرورش- سـردبیر بـودم. من دیدم مشـکل عمدۀ 
نویسـندگان مـا، این اسـت کـه وقت کافـی بـرای تحقیق و 
تتبع نمی گذارند و محصول شان، همان محصول سطحی 
می شـود کـه شـما می فرماییـد؛ منبـری و واعـظ مـا هـم 
همیـن طـور و مـداح مـا که بـه طریق أولـی! من فکـر کردم 

با عاشـورا مواجه شـدند، نتوانستند نسـبت به آن بی تفاوت 
بمانند و عکس العملی داشته اند. مثاًل محتشـم را اگر نگاه 
بکنید، می بینید شـعرهای دیگر او چنگی به دل نمی زند و 
کارهای ضعیفی است؛ ولی اشعار عاشورایی او، محتشم را 

محتشـم کرده است.
بحـث داسـتان امـا دو وجـه دارد: یـک وجـه، همیـن 
»لطافـت بیـان« اسـت و وجـه دیگـر، وجـه »اسـتنادی« و 
مقتلی داسـتان اسـت. همـان طور کـه می دانیـد، در واقعۀ 
عاشـورا قلـم در دسـت دشـمن بـود؛ هم چنان که همیشـه 
بـوده اسـت. بنابراین ما روایت گـری در جبهـه و اردوگاه امام 
حسـین بـه این معنـا، نداشـتیم. جالـب این اسـت که 
بسـیاری از روایـات از آن طـرف آمده و لطفش هم به همین 
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و  منابـع  بـه  اتـکا  بـا  صرفـًا  می شـود  اساسـًا 

را  داسـتان  چارچـوب  تاریخـی،  مسـتندات 

شـکل داد؟ چـون منابـع تاریخی ما به گونه ای نیسـت که 

همۀ وجوه و جنبه های واقعه را پوشش بدهد.

ایـن از مباحثـی اسـت کـه سـال ها اسـت بـه جهـات 
مختلـف، بـا آن چالش داریـم و درگیر هسـتیم. با علمای 
بـزرگ و فقهـا راجع به ایـن قصه خیلی حـرف زدیم. آنچه 
منـع داریـم، ایـن اسـت کـه کالم یـا رفتـاری را کـه وجـود 
نداشـته، بـه معصـوم نسـبت ندهیـم؛ ایـن چارچـوب، 
محـدودۀ ما اسـت. خب راجع به حواشـی، پرداخت فضا 
و... -کـه مسـتقیم بـا معصـوم در ارتباط نیسـت-  دسـت 
شـما بـرای داسـتان پردازی بـاز اسـت. بنابرایـن آنچـه که 
مـا را مقیـد می کنـد، ایـن اسـت کـه حواس مـان باشـد پا 
را از آنچـه مسـتقیم متصل بـه معصوم اسـت، آن طرف تر 

نگذاریم.
در مورد خود واقعۀ عاشـورا و امام حسـین، اول قصد 
من این بود که مستقیم به مقتل امام حسین ورود کنم 
و حتـی چارچوب کار را نوشـتم. بعد دیدم به قـدری حرارت 
و نورانیـت ایـن خورشـید زیـاد اسـت، کـه اصـاًل نمی شـود 
مسـتقیم به آن نگریسـت. گفتیم اول بیاییم در آینۀ دیگران 
ایـن خورشـید را ببینیـم. آن وقت آفتـاب در حجـاب در آینۀ 
حضـرت زینـب شـکل گرفـت، سـقای آب و ادب در آینـۀ 
حضـرت ابوالفضل، پدر، عشـق و پسـر در آینۀ حضرت 
علی اکبـر و از دیـار حبیـب در آینـۀ حبیـب بن مظاهـر. 
گفتیـم اول از ایـن آینه هـای مختلـف به آن نزدیک بشـویم، 
 تا بعد بتوانیم راجع به خود واقعۀ عاشـورا و امام حسـین

کار بکنیم.

کـه اگر ما منابـع را مرتب کنیم و در اختیار نویسـندگان قرار 
بدهیـم، کمـک بزرگـی اسـت؛ آن کاری کـه او نمی کنـد، یا 
وقـت او، یـا تنبلـی او اجـازه نمی دهـد کـه دنبالـش بـرود، 
اگـر این لقمۀ جویـدۀ آماده ای باشـد، قطعًا دیگر اسـتفاده 
می کنـد. دائرة المعـارف امـام حسـین )موسـوعة اإلمـام 
الحسـین( را پایه گـذاری کردیـم. یـک تیمـی مشـغول 
شـدند و 10 سال کار کردند و یک دایرةالمعارف 24 جلدی 
از مقاتـل و روایـات مسـتند و متقـن گـردآوری شـد، تـا هـر 
کسـی، هـر موضوعـی را خواسـت، بتواند با مراجعـه به این 
مجموعـه، از اینکـه در کتابخانه هـا بچرخـد، بی نیاز شـود.

ایـن گیر همیشـه وجود داشـته و البته -همیـن طور که 
می فرمایید- من سـعی کردم که به شـدت از دایرۀ اسـتناد، 
پایـم را فراتر نگـذارم. مرحوم آیت الله خزعلی می گفت: من 
یـازده بار کتاب کشـتی پهلـو گرفتـه را خوانـدم و دنبال یک 
حرف غیرمستند می گشتم، پیدا نکردم. کار سختی است 
کـه شـما کار ادبیـات بکنیـد -ادبیاتـی که مبتنی بـر خیال 
و حواشـی غیرمسـتند اسـت- و در عیـن حـال بتوانیـد در 
چارچـوب مسـتند بمانیـد. پدر، عشـق و پسـر همیـن طور 
اسـت؛ یعنـی مسـتندات آن در انتهـای کتاب آمده اسـت. 
در سـقای آب و ادب -کـه یـک سـری اتفاقات جدیـد در این 
کتـاب افتـاد- انتهـای کتـاب آوردم که این کتـاب، برخالف 
کارهـای قبلـی، تمامـًا مسـتند نیسـت؛ بلکـه دریافت ها و 
شـهودهایی در آن هسـت که قصه را متفاوت می کند، تا به 
آن اسـتناد نشود. این گیر و این مشکل، سالیان سال است 
وجود دارد. تالشـی که ما می توانستیم بکنیم، همین بوده 
که این بانک اطالعاتی را در مورد عاشورا و کربال، در اختیار 

دسـت اندکاران قـرار دهیم. 
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سـؤال می شـود که چرا ایـن همـه دروغ و دغل و تحریف 
پیرامـون واقعـۀ عاشـورا شـکل گرفته اسـت. مـن می گفتم 
بـرای اینکـه عاشـورا طـال اسـت و معمـواًل بدلـی بر اسـاس 
طال سـاخته می شـود. اگر عاشـورا ارزش آن را نمی داشت، 
کسـی سـراغ تحریـف آن نمی رفت. کسـی نمی آیـد از روی 
حلبـی بدلی بزنـد. آن طـال این قدر جذابیت چشـمگیری 
دارد، کـه بدلیجـات در طـول تاریخ بر اسـاس آن زده شـده و 
آن اصـل را هم گاهی تحت الشـعاع قرار داده اسـت. وظیفه 
و رسـالت مـا، به عنوان نویسـنده یا کسـی کـه کار فرهنگی 
می کند، همین اسـت که آن فرهنگ عاشـورا را به مخاطب 

منتقل کنیم.
ببینیـد در فرهنـگ عاشـورا، وجـوه سلحشـوری یـک 
طـرف اسـت، وجـوه مصیبـت یـک طـرف اسـت، وجـوه 
آزادگـی یـک طـرف اسـت، ولـی یـک چیزهایی بـه عنوان 

واقعۀ عاشـورا از وقایعی اسـت که تحریف هم 

در آن زیـاد  صـورت گرفتـه اسـت. در تجربـۀ 

شـخصی شـما، پیـش آمده که بـه اتفاق یا شـخصیتی در 

عاشـورا بـال و پـر بدهید، بعـدًا متوجه بشـوید که چنین 

شـخصیتی حضـور نداشـته یا چنیـن رخدادی بـه وقوع 

نپیوسته است؟

مـن چـون بـه شـّدت اصـرار داشـتم کـه مسـتند حرف 
بزنـم، از اول هیـچ وقـت بـر مبنـای افـواه عمومـی عمـل 
نکـردم؛ یعنـی چیزی را تا به سـند نرسـیدم، بیـان نکردم. 
اصاًل شـأن نویسـنده همین اسـت و باید اول مسـتندات را 
چـک کنـد. ولی بـه این دلیـل که ناگزیـر بودم همـه کارها 
را ببینـم، بـا تحریفـات عاشـورا زیـاد مواجـه بـودم؛ حتـی 
در کتاب هایـی کـه توسـط کسـانی کـه بـه عنـوان محقق 

شـمرده می شـوند، نوشـته شـده بود.



 در مورد خود واقعۀ عاشورا و امام حسین، اول 

 قصد من این بود که مستقیم به مقتل امام حسین

ورود کنم و حتی چارچوب کار را نوشتم. بعد دیدم 

به قدری حرارت و نورانیت این خورشید زیاد است، 

که اصاًل نمی شود مستقیم به آن نگریست. گفتیم 

اول بیاییم در آینۀ دیگران این خورشید را ببینیم. آن 

 وقت »آفتاب در حجاب« در آینۀ حضرت زینب

شکل گرفت، »سقای آب و ادب« در آینۀ حضرت 

ابوالفضل، »پدر، عشق و پسر« در آینۀ حضرت 

علی اکبر و »از دیار حبیب« در آینۀ حبیب 

بن مظاهر. گفتیم اول از این آینه های مختلف به آن 

نزدیک بشویم، تا بعد بتوانیم راجع به خود واقعۀ 

عاشورا و امام حسین کار بکنیم.
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امـام حسـین بنویسـم، و بنویسـد. ایـن اصـاًل شـدنی 
نیسـت. آدم زمانی باید در مورد امام حسـین بنویسـد، 
که نتواند ننویسـد. یعنی جوری با این حقیقت درگیر شده 
و بـر وجـود او اثر گذاشـته باشـد، کـه نتواند ایـن را منعکس 
نکند. آنجا، جایی اسـت کـه دیگر از دلش برمی خیـزد و آن 
اتفاقـی کـه باید در مخاطب بیفتـد، می افتد. رمز ماجـرا در 
وهلـۀ اول ایـن اسـت. هم چنـان کـه در کارهـای خـود من، 

 رمـوز اولیۀ زندگی در عاشـورا وجود دارد. امام حسـین
تـا آخریـن لحظات بـه دنبال نجـات جبهۀ مخالف اسـت؛ 
بعـد می فرمایـد کـه می دانـم گاهـی فایـده نـدارد. چـرا؟ 
چـون »ُمِلَئـْت ُبُطوُنُکْم ِمـَن اْلَحَرام«1؛ چون شـکم های تان 
پـر از حـرام اسـت. این اآلن مصیبتی اسـت که مـا در حال 
حاضر به آن گرفتار هسـتیم. واقعًا اگر بخواهیم از عاشورا، 
درسـی بگیریم -بـا این ادعاهایی کـه داریـم- حداقل این 
اسـت کـه مـال حـرام از زندگی های مان حذف بشـود. این 
اولیـن قـدم اسـت. در حالی کـه می بینیم اصـاًل قبح مال 
حـرام ریخته اسـت. اگر یـک زمانی مال حرام مذمـوم بود ، 
اآلن در کمـال افتخـار اسـت؛ آمـار آن هـم اعالم می شـود 
و هیچ کـس هـم هیچ طـوری اش نمی شـود. می خواهـم 
بگویـم اگـر واقعًا فرهنگ عاشـورا را به مـردم منتقل کنیم، 
بـه نظر مـن جامعـۀ بسـیار متعالـی، آزاده و سـعادتمندی 

خواهیم داشـت. 

مـن قبـل از اینکـه به آثار عاشـورایی شـما نگاه 

کنـم، فکر می کردم کـه یک روضه اسـت؛ یک 

روضـۀ ادیبانـه. فکـر می کـردم کـه اگـر روضـۀ ادیبانـه هم 

باشد، اگر آقای شجاعی نفس داشته باشد، من را خواهد 

گرفـت. اما وقتـی آثارتان را خواندم، هم مـن را گرفت و هم 

روضـۀ ادیبانـه نبود؛ یعنی مسـتقل بود از یـک روضه. من 

نمی خواهـم ماورائـی صحبـت کنیـم، امـا چـه کردیـد کـه 

توانستید عاشورا را به این نحو بنویسید؟

اینجـا یک اصلی وجود دارد، که شـاید کمتر به آن توجه 
می شـود: در ارتبـاط بـا ایـن مفاهیـم و مضامیـن، این گونه 
نیسـت کـه آدم بگویـد مـن تصمیم می گیـرم مثـاًل راجع به 



من سعی کردم که به شدت از دایرۀ استناد، پایم را 

فراتر نگذارم. مرحوم آیت الله خزعلی می گفت: من 

یازده بار کتاب کشتی پهلو گرفته را خواندم و دنبال 

یک حرف غیرمستند می گشتم، پیدا نکردم. 
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ظرف اسـت، از جنس اقیانوس اسـت؛ وگرنه آن عظمت را 
محال اسـت بشود ترسـیم کرد. اگر در داستان های دیگر، 
در سـوژه ها بـا موضوعـات دیگر، نویسـنده باید نسـبت به 
موضوع ِاشـراف داشـته باشـد، در اینجا این طور نیسـت؛ 
نویسـنده باید همیشـۀ نگاهش از پایین به باال باشد. نگاه 

باشد.  مریدانه 

طـرح جدیدی برای عاشـورا دارید؟ آثار شـما را 

کـه نـگاه می کـردم، در مـورد شـخص حضـرت 

اباعبدالله اثری ندیدم. کرشمۀ خسروانی هم در واقع 

مجلـس یزیـد را روایـت می کنـد. برنامـه ای دارید کـه اثری 

دربارۀ امام حسین بنویسید؟ 

بلـه! اواًل کرشـمه خسـروانی از منظـر خود مـن، یکی از 
لطف هـای بسـیار بـزرگ خدا اسـت و مـن آن کار را بیشـتر 
از خیلـی از کارهـای دیگـر دوسـت دارم. ورود او بـه ادبیات 
مذهبـی بـا یک منظـر دیگری اسـت. بعضـی از دوسـتان 
اهـل قلـم و نویسـنده های حرفـه ای، اخیـرًا اینجـا بودند؛ 
می گفتنـد: »ما احسـاس می کردیم ادبیات مذهبـی دارد 
بـه انتهـا می رسـد. ایـن یـک بـاب جدیـدی شـد در اینکه 
انـگار راه های دیگری هم وجـود دارد«. بنابراین این مدل، 
مدلـی اسـت کـه در داسـتان تاریخـی قابـل ادامـه دادن 

است.
ثانیـًا نوشـتن مقتـل بـرای امـام حسـین، یکـی از 
آرزوهـای مـن اسـت؛ ماننـد آفتـاب در حجـاب کـه مقتلـی 
اسـت کـه از منظـر حضـرت زینـب، روایـت می شـود. 
نوشـتن مقتلـی بـا زبـان امـروزی، اولیـن آرزوی من بـود که 
من را به این مسـیرها آورد. واقعًا با توجه به شـرایط فیزیکی، 

یک دفعه پانزده ماه در یک کار وقفه افتاد؛ نشسـتیم سـفره 
را پهـن کردیم تـا دوباره بدهند. در این جهت هم اگر تعریف 
و تمجیدی از کار می شـود، هیچ موقع به خودم نمی گیرم؛ 
چـون مـال مـن نیسـت و بخواهنـد می دهنـد و هـر لحظـه 
هـم اراده کننـد، قطـع می شـود. عـرض مـن این اسـت که 
آدم بفهمـد ماجرا از جنس دیگری اسـت؛ آنچه در سـاحت 
معصـوم و اهل بیـت اسـت، بـا همـۀ نوشـته های دیگـر 
متفاوت اسـت. مهم این اسـت کـه آن دریافت ها به بهترین 
نحو در وجود آدم نشسـته باشد و اول خودش با آن حقیقت 

درگیر شـده باشد.
مثـاًل راجـع به کشـتی پهلو گرفته می گفتم من مشـابه 
آدمـی هسـتم کـه بـا اقیانوسـی مواجه اسـت که اصـاًل ته 
آن را نمی شـود دیـد، بـه عمـق آن هـم نمی توانـد پـی برد. 
چیزی که من دارم، یک کوزه اسـت. بـه اندازۀ کوزه از آنجا 
آب برمـی دارم، بعـد تـازه پیالـه پیاله به مخاطـب می دهم. 
اصـاًل ماهیـت آن اقیانـوس کجـا و ماهیـت این کـوزه و آن 
پیالـه کجا؟ ولی دلمان خوش اسـت به اینکه آنچـه در این 
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اجتماعی بوده و هست، ناگزیر هستیم ادامه دهیم. یعنی 
نمی توانیـم در مورد مسـائل جاری سـاکت باشـیم. اما من 
اگـر بخواهم همۀ عصاره حرفـم را در آخر گفت وگو خالصه 
کنم، باید بگوییم که هر چه گفتیم جز حکایت دوسـت، در 
همه عمر از آن پشـیمانیم. من آن لحظاتی زندگی کردم که 

با این بزرگواران سـپری شـده اسـت. واقع این اسـت که آدم 
راجـع بـه هـر چیز، جز این قدیسـین بنویسـد، بـه نظر من 
خسـران اسـت و بهتریـن زمان هـا، زمان هایـی اسـت که با 

اینها سـپری می شـود.
پی نوشت:

)1( بحاراألنوار: ج1/45.

آرزوی من این اسـت که قبل از رفتنم این کار انجام بشـود. 
کار دیگـری که اینجا شـروع شـد و آن هم جـزو آرزوهای من 

اسـت، کار در مـورد امیرالمؤمنین اسـت.
بـه  راجـع  کار  دو  کـه  هسـتید  مسـتحضر  حتمـًا 
یـک  را  یکـی  اسـت؛  شـده  نوشـته   امیرالمؤمنیـن
مسـیحی نوشـته و دیگری را یک سنی. جای این داستان 
خیلی خالی اسـت. تحقیقات آن شروع شـده و از دو سال 
پیـش تیـم مفصلی مشـغول به کار هسـتند تا آنچـه راجع 
بـه امیرالمؤمنین در تمام کتاب ها هسـت، اسـتخراج 
بشـود. مـن فکـر کـردم اگر ایـن بانـک اطالعاتی درسـت 
بشـود، هـم خـودم بـرای ایـن کار بهـره می بـرم و هـم در 
اختیـار دیگران قرار می گیـرد. این بانک اطالعاتی هزاران 
خروجـی می توانـد داشـته باشـد کـه یکـی از آنهـا رمـان 

است.
علـت اینکه بحـث امیرالمؤمنیـن برای مـن جدی 
شـد، واقعـًا احسـاس مظلومیـت ایشـان بـود؛ کـه ایـن 
شـخصیت شـناخته نشـده و بیشـترین غربت را اتفاقًا در 
میـان دوسـتان خـودش دارد. آنهایـی کـه فکـر می کننـد 
خیلـی می شناسـند، نمی شناسـند و آنهایـی کـه مبّلـغ 
هسـتند، متأسـفانه ضد تبلیغ عمل می کنند. این اسـت 

که احسـاس کـردم وظیفۀ ما در ایـن بخش خیلی زیاد 
است. 

آیا دوباره به فضای غیرمذهبی 

بازمی گردید؟

فضـای غیرمذهبـی را هم چنـان 
بـه دلیـل اینکـه عرصـۀ نقـد مسـائل 
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سـریال »حلقۀ سـبز«، دومین تجربۀ سریال سـازی ابراهیم 
بـود کـه در  از سـاخت »خـاک سـرخ«  بعـد  حاتمی کیـا 
سـال 1386 از صدا و سـیما و مشـخصًا شـبکۀ سـه سـیما 
پخـش شـد. کار اول حاتمی کیـا، اثـر پرمخاطبـی بـود کـه 
اتفاقـات آن در زمـان جنـگ ایـران وعـراق روی مـی داد. اما 
حلقـۀ سـبز، داسـتان جـوان معلولـی بـه نام حسـن گالب 
اسـت کـه دچـار مـرگ مغـزی می شـود و روح او بـا گلبهـار 
-انتـرن بخـش جراحـی- ارتبـاط بـر قـرار می کند. حسـن 
نمی خواهد قلبش را به هر کسـی بدهـد. بنابراین، گلبهار 
را راضی می کند تا باهم دنبال شـخصی بگردند که به قول 
حسن گالب »همچین تیرش از وسط قلب آدم عبور کنه«. 

و این گونـه سـریال بـه ژانـر جاده کشـیده می شـود.

بـازی فوق العـادۀ سـیما تیرانـداز و حمیـد فـرخ نـژاد و 
البته موسـیقی فوق العـادۀ کارن همایونفر، روایت داسـتان 
را بـه قدری برای مخاطب محسـوس می سـازد که فراموش 

می کنـد کـه ایـن تنها یـک نمایش اسـت.
حلقۀ سـبز، روایتگر قصۀ آدم های اصلی و فرعی زیادی 
اسـت، امـا دو قصه پررنگ تر از بقیه به چشـم می آید؛ قصۀ 

حسن گالب و قصۀ گلبهار.
حسـن گالب بـه علـت معلولیـت جسـمی، هیـچ گاه از 
زندگـی لـذت نبـرده و اینـک که از جسـم علیـل آزاد شـده، 
می خواهـد لـذت زندگی را حتی اگر شـده با نـگاه کردن به 
کسـی که کله پاچه می خورد، بچشد. حسـن می خواهد از 
زندگـی، این موهبـت الهی، به اندازه ای بچشـد کـه راضی 
بـه مـرگ شـود. حسـن گالب سـفری را بـرای درک لـذات 
)دنیـوی( هـر چنـد با نـگاه کـردن، آغـاز می کند و هـر قدر 
اطرافـش  آدم هـای  بـه قصـۀ  کـه 
)البتـه غیـر از گلبهـار( نزدیک تر 
می شـود، در درد و رنـج و تمامـی 
احـواالت زندگـی آنهـا، چیـزی را 
می یابـد کـه خـود کمتـر در زندگـی 
تجربـۀ آن را داشـته و یـا شـاید اصاًل 
تجربه نداشـته اسـت و آن، جز عشـق 

من حسن گالبم، پسر ننه گالب
علی بیدار

نویسنده

نگاهی به سریال »حلقۀ سبز«، اثر ابراهیم حاتمی کیا

فیلم  شناسی
زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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)چـه اینکـه آنهـا بـا آدم هـای متفاوتـی روبـه رو می شـوند و 
مهم تـر از آن، در تونـل زمـان از طریـق کنجکاوی حسـن به 
گذشـتۀ مشـقت بار گلبهـار پـی می بریـم( سـعی دارد تـا به 

حسـن گالب در تجربـۀ جدیـدش کمک کند.
طـول  روز  از هفـت  بیشـتر  انفـس  و  آفـاق  ایـن سـیر 
نمی کشـد )هفـت از اعـداد ویژه اسـت( و در این هفـت روز، 
گلبهـار و حسـن به یـک درک و تجربۀ مشـترک می رسـند و 
آن، جـز عشـق نیسـت. بـرای همیـن اسـت کـه حسـن در 
هفتمین روز، آرام تر، متین تر و پخته تر شـده اسـت و گلبهار 

بـه معجزه دسـت یافتـه اسـت؛ معجزۀ عشـق.
حلقۀ سـبز، در بسـیاری جهات فراتـر از مدیوم تلویزیون 
عمـل کـرده و گاهـی در برخـی از سـکانس ها، مـوازی بـا 
سـینما حرکت کرده اسـت. در سکانسـی که حسـن گالب 
سـر مزار ننـه گالب مـی رود، با فیلمبـرداری خـوب و تدوین 
و پرداختـی عالـی، تماشـاگر، حسـن را از بـاال می بینـد که 
انـگار دارد دور مزار ننه گالب طواف می کند و درسـت بعد از 
این سـکانس، ما آسـمان را می بینیم. گویی مـزار ننه گالب 
جایی در آسـمان اسـت و این قطعه از زمین، پیوندی ابدی 

و ازلـی با آسـمان دارد

نیسـت. تمـام مبارزۀ حسـن بـرای زنده مانـدن، بـرای درک 
عشق است. این عشق، چنان قدرتمند است که در نهایت 
گلبهـار را نیـز بـا خـود همـراه می کنـد و چـون بدان عشـق 
حقیقـی می رسـد، فنـا می شـود. حسـن، عاشـق طبیعت 
اسـت و از کودکـی در گلخانـه ای بـزرگ شـده کـه باغبانـش 

اسـت. ننه گالب 
اما گلبهار، انترنی اسـت که زندگی هیچگاه روی خوش 
خـود را بـه او نشـان نـداده و او را چنـان در چنگال کژرفتاری 
آدم های دیگر )حیواناتی در لباس و شمایل انسان( فشرده 
و اسـتخوان هایش را خـرد کـرده کـه جـز مـرگ، بـه چیـزی 
نمی اندیشـد.  او نیـز چون حسـن، لذتـی از زندگیش نبرده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل حاضـر می شـود بـه حسـن گالب 
کمـک کنـد؛ تمـام تهمت هـا را بـه جـان می خـرد و از همـه 
چیـز خـود برای حسـن گالب می گـذرد. هرچند گلبهـار از 
زندگـی چیزی جـز تلخی ندیـده، اما حس حسـن گالب را 
بـرای درک لـذت زندگی می فهمـد. او به خوبـی می داند که 
حتی در آینده نیز احتمااًل فرصتی بـرای درک چیزی که در 
آخر بدان دسـت می یابد، نخواهد داشـت. به همین دلیل، 
بـا کمـک کـردن بـه حسـن گالب و شـروع یـک مسـافرت 
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حرفی از جنس بلور؛
ایده های ناب معلمی 
محمدحسن رادمنش

ورای دانش
ــاهده  ــاگردانش مش ــمان ش ــم، از چش ــوب معل درس خ
ــال و  ــم، در اعم ــز معل ــت آمی ــا درس موفقی ــود، ام می ش

رفتــار دانش آمــوزان پدیــدار می گــردد.
بــه  رقابــت،  جــای  بــه  پویــا،  پــرورش  و  آمــوزش 
ــورت و  ــم مش ــا ه ــه ب ــه چگون ــوزد ک ــوزان می آم دانش آم
همــکاری کننــد و بــه جــای جنــگ و رقابــت با همســاالن، 
خــالق و پویــا باشــند. آنــان یــاد می گیرنــد کــه بــه جــای 
مقایســۀ خــود بــا دیگــران، رابطــۀ صمیمــی و مناســبات 

ــد. ــرار نماین ــتانه برق دوس
مؤلــف بــا ارائــۀ پانصــد نکتــۀ علمــی و عملــی در 
زمینه هــای تربیتــی، آموزشــی، خالیــت، انگیــزه، روابــط 
انســانی، جامعه شناســی آمــوزش و پــرورش، روش هــای 
فعــال تدریــس، ظرافت معلمــی، کارایی معلمــی، تدریس 
مؤثــر، موفقیــت در کالس و مدرســه و...، بــه مســائل مــورد 

ــه اســت. ــف پرداخت ــاز معلمــان در زمینه هــای مختل نی

مشاوره با دانش آموزان در مدارس
)مهارت ها و کاربردها برای معلمان(

نگار اصغری پور و دیگران 
ضریح آفتاب

تربیــت  و  تعلیــم  نظــام  مهــم  وظایــف  از  یکــی 
امــروز، پــرورش افــرادی شایســته، کاردان، متعهــد 
و رشــدیافته اســت. بــه منظــور تحقــق ایــن هــدف، 
نظــر  در  معلمــان  بــرای  گوناگونــی  نقش هــای 
ایــن نقش هــا کــه  از  گرفتــه شــده اســت. یکــی 
ــده،  ــع ش ــری واق ــه کمت ــورد توج ــان م ــول زم در ط

نقــش راهنمایــی و مشــاوره ای معلــم اســت.
ایــن کتــاب، ســعی دارد بــا ارائــۀ مبانــی مشــاوره 
ــیر،  ــن مس ــدی در ای ــای کلی ــا و کاربرده و مهارت ه
معلــم را یــاری کنــد. مطالــب ایــن کتــاب در دوازده 
متــن  یــک  بــه عنــوان  و  تدویــن گردیــده  فصــل 
معلمــان  اســتفادۀ  مــورد  می توانــد  کاربــردی 
ــه عنــوان  مقاطــع مختلــف آموزشــی قــرار گیــرد و ب
مفیــد  نیــز  مشــاوران  بــرای  کمکــی  منبــع  یــک 

ــود. ــع ش واق

بخوانید
معصومه محمودزاده وزیری

نویسنده

معرفی کتاب
زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه
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مجموعۀ داستانی یک کار خوب
محمود پوروهاب

تصویرگر: محمود حسینی و نرگس محمدی
سورۀ مهر

»کارگرهـای فقیر« و »همسفر ناشـناس« دو اثر از مجموعۀ 
داسـتانی ده جلـدی »یـک کار خـوب«، بـه قلـم محمـود 
پوروهاب اسـت که براسـاس سـیرۀ امام حسـین و امام 
سـجاد بـرای کـودکان نوشـته شـده اسـت. مجموعـۀ 
»یـک کار خـوب« بـرای گـروه سـنی »ب« و »ج« )مقطـع 
ایـن مجموعـه سـعی شـده نـکات  ابتدایـی( اسـت. در 
تربیتی که در زندگی معصومین وجود داشـته اسـت، برای 
بچه هـا انتخـاب و بـه صـورت داسـتان بـه نـگارش درآیـد. 
ایـن قصه هـا بـا زبان امـروزی بیـان شـده اند و به مسـائلی 
می پردازنـد کـه در دنیای امـروزی هم به چشـم می خورد. 
»خروس پرطالیـی«، »آن آقای مهربان«، »کارگرها فقیر«، 
»همسفر ناشـناس«، »کبوترهای دوست داشنی«، »قصۀ 
مـرد تنبـل«، »پیـرزن و مهمان عزیز«، »کیسـۀ سـکه هایم 
کـو؟«، »اشـک شـادی« و »تصـادف« عناویـن مجموعـۀ 

»یـک کار خوب« هسـتند

اندوه جنگ
بائو نینه

ترجمۀ مسعود امیرخانی
افق

جنــگ ویتنــام از عجیب تریــن جنگ هــای تاریــخ معاصــر 
ــگ  ــخ جن ــزۀ تل ــم م ــوز ه ــا هن ــت. آمریکایی ه ــوده اس ب
از  پــس  را فرامــوش نکرده انــد؛ در ســال های  ویتنــام 
جنــگ، داســتان ها و فیلم هــای فراوانــی از طــرف نیــروی 

ــد. ــر آن بوده ان ــکا، روایتگ ــی آمری ــم یعن متخاص
»انــدوه جنــگ«، شــاید از نــگاه ویتنامی هــا تک نــگارۀ 
ــندۀ  ــه« -نویس ــو نین ــد. »بائ ــام باش ــگ ویتن ــی جن جهان
ــروه  ــک گ ــدۀ ی ــی از 10 بازمان ــاب- یک ــن کت ــی ای ویتنام
ــزام  ــگ اع ــه جن ــال 1969، ب ــه در س ــت ک ــره اس 500نف
شــدند و بعــد از جنــگ، دریافت هــا و اتفاقاتــی را کــه بــرای 

ــب رمــان مکتــوب کــرده اســت.  او رخ داد را در قال
ــی  ــارۀ عشــق در دورۀ جنــگ اســت؛ کتاب ــاب، درب کت
بــا روایــت غیرخطــی. کویــن -ســرباز ویتنــام شــمالی- از 
دســت رفتــن عشــق و معصومیت خــود در جنــگ ویتنام و 
تشــویش و اندوهــش را در خاطــرات جنــگ بازگو می کند.

معرفی کنید
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مستند نگاری

»مسـعود  از  مسـتند  اثـری  نـام  مدرسـه«،  »تاکسـی، 
کارگـر« اسـت کـه توانسـت در پنجمیـن جشـنوارۀ فیلم 
عمـار، جایـزۀ ویژۀ هیئـت داوران در بخش جنـگ نرم را 

بـه خـود اختصـاص دهـد.
سـرویس  راننـدۀ  یـک  منـش  روایتگـر  فیلـم،  ایـن 
مدرسـۀ ابتدایی دخترانه اسـت کـه وظیفۀ خـود را فراتر 
از جابه جایـی دانش آمـوزان می داند. آقـای »داماد«، در 
عیـن اینکـه گـرد پیـری بـر چهـره دارد، اما بـا روحیه ای 
متفـاوت و انـرژی ای قابـل توجه، ضمن ایجـاد رابطه ای 
صمیمـی بـا بچه هـا، فضـای وسـیلۀ نقلیـۀ خـود را بـه 

فضایـی شـاد و آموزشـی تبدیـل کـرده اسـت.
در فضـای صمیمـی اتومبیـل آقـای دامـاد، بچه هـا 
می کننـد،  دل  درد  می خندنـد،  می کننـد،  شـوخی 
مشـورت می گیرنـد، شـعر و سـرود می خواننـد، دربـارۀ 
حـرف  کرده انـد  مطالعـه  کـه  مطالبـی  و  داسـتان ها 
می زننـد، هنرنمایـی می کنند، خاطـرات آقـای داماد از 

و می اندیشـند. را دنبـال می کننـد  جبهـه و جنـگ 

در هیـچ قسـمتی از ایـن اثـر، راننـدۀ سـرویس را در 
حـال شـوخی های گسـترده، خنده هـای بلنـد و آنچـه 
عـوام نمـاد صمیمیـت می داننـد، نمی بینیـد، بلکـه او 
را فـردی متشـخص، آرام و بـه دور از هـر نـوع صمیمیت 
زائـد می یابیـد کـه توانسـته در فضایـی سـالم و پدرانـه، 
در عیـن ایجـاد صمیمیت و وابسـتگی در بچه ها نسـبت 
بـه خـود -به نحـوی کـه آنهـا از دوری آقـای دامـاد گریه 
می کننـد و دلتنـگ او می شـوند- حفـظ حریـم حیـا و 
عفـت و نیـز روابـط مبتنـی بـر احتـرام را بـه آنـان یـادآور 

شـود و آمـوزش دهـد.
آقـای دامـاد کـه بچه هـا او را »آقادامـاد« می نامنـد، 
قسـمتی از وقـت خـود را به مطالعـه و تهیۀ محتـوا برای 
بچه هـا اختصـاص داده اسـت و مجله هـای تک برگـی با 
نـام »صمیمانه هـا« تهیـه و هـر چهارشـنبه بـه آنهـا ارائه 
می کنـد که حـاوی یک داسـتان کوتـاه و دو بخش دیگر 
بـا عنوان »صمیمانه های من با شـما« و »صمیمانه های 
خـدا بـا شـما« اسـت. بچه هـا ایـن برگه هـا را در منـزل 

همه جا کالس درس است
پیمان حیدری خوانساری

نویسنده

نگاهی به مستند »تاکسی، مدرسه«، اثر مسعود کارگر

زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه
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مسـتند دور بماند، آن اسـت که اساس این تعامل موفق 
را بایـد در انتخـاب صحیـح والدیـن ایـن دانش آمـوزان 
جسـت کـه در اثـر آن، دانش آمـوزان، در فضایـی قـرار 
گرفته انـد کـه فرهنـگ حاکـم بـر آن را درک می کننـد و 
بـه بیـان صحیح تـر، آن را قبـول دارنـد؛ کـه اگـر چنیـن 
نبـود و یـا والدیـن متمایـل بـه حضـور فرزندانشـان در 
چنیـن محیطـی نبودنـد، کار »آقادامـاد« بـا ایـن توفیق 

و بازدهـی مواجـه نمی شـد.
مهم تریـن امتیـاز »تاکسـی مدرسـه«، انتخـاب اسـم 
آن اسـت کـه بـه خوبی جایگاه سـوژه و عملکرد و مسـیر 
آن را ارائـه می کنـد. همچنیـن روانـی اثـر و دوری آن از 
زوائـد، بـر جذابیـت آن افـزوده و لذتـی در بیننـده ایجاد 
می کنـد کـه در پرتـو آن، ذهـن مخاطب درگیر و خسـته 
از یکنواختـی داسـتان نیسـت و تمام اثر بـه خوبی دیده 

می شـود

مطالعـه می کننـد و در روزهـای بعـد، دربـارۀ مطالب آن 
حـرف می زننـد و در طـول مسـیر، شـعر، داسـتان و هـر 

آنچـه آموخته انـد را بـه دوسـتان خـود ارائـه می کنند.
تأثیـر اصلـی و عمیـق فعالیـت ایـن رانندۀ سـرویس 
دانش آمـوزی، نـه در ارائـۀ محتـوا و مطالـب بـه افـراد، 
عنـوان  بـا  آن  از  می تـوان  کـه  اسـت  کلیاتـی  در  کـه 
»تربیـت غیـر مسـتقیم« و یـا »تربیـت غیر رسـمی« یاد 

. کرد
همچـون  تعامالتـی  سـرویس،  در  سـرود  همنوایـی 
داسـتان  و  شـعر  ارائـۀ  مشـورت،  دل،  درد  همفکـری، 
توسـط بچه هـا و...، نمونه هایـی از کار گروهـی شـاد، 
احتـرام بـه حقـوق متقابل، شـناخت حریم هـای زندگی 
و... اسـت کـه بـه صـورت غیـر مسـتقیم در نهـاد ایـن 

می گیـرد. جـای  دانش آمـوزان 
نکتـۀ مهمـی کـه البتـه نبایـد از نظـر مخاطـب ایـن 
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روایت مستند

ذکر رهایی از ُکَتک
یک  روزش  هر  روستا،  در  حضور  ابتدای  روزهای  این 
عارِف  دست  در  اخیر،  روز  چند  در  مثاًل  است.  داستان 
هشت ساله یک تسبیح می بینم. با دردسر بسیار داستان 
تسبیح را جویا می شوم و در نهایت می فهمم که پیش از آن 
که من به عنوان معلم مدرسه  به روستا بروم، او نذر کرده بود که 
اگر معلم جدید کتکش نزند، سیصد صلوات بفرستد. عارف تا 

حاال برای ادای نذرش صد صلوات فرستاده است... .

پوست کره خر سیاه
وقتی پس از چهار روز تعطیلی با بچه ها دِر کالس را باز 
کردیم، ناگهان متوجه شدیم یک گوج )جانوری از خانوادۀ 
مارمولک ها اما بسیار بزرگ تر که در این منطقه گوج یا گوَجک 
نامیده می شود( از پنجره وارد کالس شده و روی صندلی معلم 
در حال استراحت است. بچه ها با دیدن گوج، جیغ کشیدند 
و در گوشۀ کالس جمع شدند. این اولین تجربۀ دیدار نزدیک 
من با گوج ها بود. پیش از این، آنها را از فاصلۀ دورتر دیده 
بودم. بچه ها قباًل در کالس از تجربۀ برخورد نزدیک خود با 
گوج چیزهایی گفته بودند. مثاًل الیاس می گفت وقتی یک بار 
با گوجی روبه رو می شود، می ترسد و فرار می کند اما گوج او 
را تا فاصلۀ زیادی دنبال می کند. با این پیشینه، بچه ها در 
فضایی آکنده از هیجان و ترس در گوشۀ کالس پناه گرفته 

بودند. از آنها خواستم از کالس بیرون بروند تا من با جارو گوج 
را به بیرون از کالس هدایت کنم. کمی طول کشید تا گوج 
مسیر خروج از کالس را پیدا کند و تا حیاط مدرسه بدود. اما 
باز هم دیدم جیغ و فریاد بچه ها بلند است. خود را به حیاط 
رساندم. محمدکاظم سنگی برداشته بود تا به سمت گوج 
پرتاب کند. گفتم »دست نگه دار! نیازی به سنگ نیست. من 

خودم از مدرسه بیرونش می کنم.«
محمد کاظم گفت آقا خطرناک است! جلو نروید!

گفتم چیزی نیست؛ گوِج بیچاره که بیشتر از ما ترسیده!
دیوار  به سمت  دوپا  روی  و گوج،  رفتم  به سمت گوج 
مدرسه شروع به دویدن کرد. سعی کرد از دیوار باال برود، اما 
جثۀ نسبتًا بزرگ و سنگینش او را به زمین انداخت. در حالی 
که بچه ها از دور نظاره گر بودند و فریاد می زدند »آقا مراقب 

باشید«، نزدیک تر رفتم.
گوج در نهایت با تالش بسیار، خود را به باالی دیوار رساند 

و از مدرسه خارج شد.
به سمت بچه ها برگشتم.

محمدکاظم گفت »آقا خیلی شانس آوردیم! اگر طوری تان 
می شد، ما حاال کره خر سیاه از کجا گیر می آوردیم؟«

تعجب  با  می رفتیم،  کالس  سمت  به  که  همین طور 
پرسیدم: »چطور؟«

گفت: »آقا مادربزرگمان گفته درمان نیش گوج، تنها 

خاطرات یک معلم روستا - 4

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه
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گفتم پیگیری کردم اما جوابی نگرفتم و توضیح دادم که برخی 
دروس را نمی توان بدون سی دی مربوطه تدریس کرد و رفتن 

من به روستا بدون آنچه  الزمۀ تدریس است، فایده ای ندارد.
مسئول محترم که انگار حرف مِن سربازمعلم را باور نداشت، 
گفت اگر به نمایندگی دهستان مراجعه کرده ای، چرا آنها این 
موضوع را به ما منعکس نکرده  و از ما چیزی نخواسته اند؟ و 
فورًا تلفن را برداشت تا با آنها تماس بگیرد. وقتی از موضوع 
سی دی ها و بخشنامۀ مربوطه با نمایندگی صحبت کرد، متوجه 

شد آنها به قول معروف »اصالً در باغ نیستند«.
تازه  نبوده،  بی دلیل  حضورم  شد  متوجه  که  هم  بعد 
گفت قرار است سی دی ها در این هفته به بخش خدمات 
فرستاده شود و سپس آنها بین نمایندگی ها توزیع کنند و بعد، 
نمایندگی ها آن را به روستاها برسانند. پروسه ای که اگر یک 

ماه دیگر هم به طول بینجامد، جای تعجب ندارد.
برای پیگیری درخواست های دیگرم به بخش های دیگر 
اداره رفتم و در همین حین، به این موضوع فکر می کردم که 
یک ماه از سال تحصیلی گذشته و هنوز سازمان شرایط الزم 

تدریس را فراهم نکرده است... .
* این خاطرات بر اساس رخدادهای واقعی است و نام نویسنده 

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

امانت و  بنا به درخواست نویسنده حذف شده است.

پوست کره خر سیاه است!«
می ایستم و خیره نگاهش می کنم و می گویم: »عجب!« و 

دوباره به سمت کالس درس راه می افتیم.

بی خبران
امروز به دلیل پیگیری یک سری موارد اداری، نتوانستم به 
روستا بروم. پیش از این، به نمایندگی دهستان مراجعه کرده 
بودم اما جواب داده بودند که چیزی در اختیار ندارند و شاید از 
مرکز استان بتوانم تهیه کنم. یک ماه از سال تحصیلی می گذرد 
و هنوز از سی دی هایی که سازمان برای برخی کتاب های 
درسی طراحی کرده، خبری نشده است. مثالً در دروسی 
مثل قرآن، دانش آموز گاهی باید فایل های صوتی قرآنی را 
بشنود یا در تدریس کتابی مانند تفکر و پژوهش، ابتدا حتمًا 
باید برای دانش آموزان فیلم تعیین شده ای را پخش و سپس 
پیرامون آن با بچه ها گفتگو کرد. این گونه شد که امروز به بخش 
خدمات اداره رفتم. مسئول خدمات را دیدم، خود را معرفی 
کردم و گفتم سربازمعلم روستا هستم و برای دریافت سی دی  
کتاب ها آمده ام. مسئول محترم که انگار از دندۀ چپ بلند 
شده بود، وقتی فهمید من سربازمعلم هستم، با اخم و لحن 
تندی گفت شما باید اآلن در کالس درس روستا باشید. این 
موضوعات باید از نمایندگی دهستان پیگیری شود نه شما! 
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فیلم  شناسی

مقدمه
در مزرعـه ای مترسـکی بـر پـا می کننـد. ردای مشـکی 
بـر تن مترسـک می کننـد، اما صـورت مترسـک بی نقش و 
سـفید اسـت. پیرزنی دور او می گردد و اسفند دود می کند. 
مـردم ده بـر زمینـی مشـرف بـه مترسـک، دو زانـو و عابدانه 
بـر زمیـن نشسـته اند و یک صدا چنین مناجـات می کنند: 
»بشـود کـه او بـرای دسـتگیری مـا آیـد. بشـود کـه او بـرای 
دلسـوزی ما آید. بشـود که او برای چارۀ ما آید. بشـود که  او 
برای پیروزی ما آید. بشـود که او برای سـعادت ما آید. بشـود 
کـه او بـرای دادگـری مـا آید« و سـپس، پراکنده می شـوند.

شرح داستان
عبداللـه، راننـده مینی بـوس ده، بعـد از پیـاده کـردن 
از شسـتن  بعـد  و  بـه کنـار چشـمه مـی رود  مسـافرین، 
دهانـش، تکـه ذغالـی از روی زمیـن برمـی دارد و خرامـان 
خرامان به سـمت مترسـک می رود و برای مترسک، چشم 
و ابرو و بینی و دهان می کشـد و سـبیل می گذارد )شـبیه 
سـبیل خـودش( و بعـد، کاله خود را بر سـر مترسـک قرار 

می دهـد. 
هیبـت جدیـد مترسـک، َنقـل خانـۀ مـردم می شـود. 
از فـردای آن روز، اتفاقـات عجیبـی می افتـد؛ سـحرگاه، 
ننه صغـری را نزدیـک مزرعـه در حالی کـه غـش کـرده بـود، 
پیـدا می کنند. وقتـی به هوش آمد، حال جنـون پیدا کرده 
بـود. بـا مینی بـوس عبداللـه او را بـه شـهر بردنـد. روز دیگر 
اتفاقی مشـابه برای تقـی آبیار می افتد و مجنون می شـود. 
زن آبسـتن اکبـر، بچه اش می افتد. وحشـت به جـان مردم 
می افتـد. بـه ایـن می اندیشـند کـه نفـر بعـدی کیسـت! 
شـب ها تا صبـح صدای پایی شـبیه به کوبیده شـدن 
کنـدۀ درختـی بر زمین -صـدای راه رفتن مترسـک 
تک پـا- فضـای ده را پـر می کنـد. مترسـک دیگـر 
تکه چوبـی برای ترسـاندن و دور کـردن پرندگان 
نیست؛ موجودی اسـت مهیب و وحشت زا 

مترسِک سیاِه سیبیلو
زینب صابری

نویسنده

نگاهی به فیلم »سایه های بلند باد«، اثر بهمن فرمان آرا

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه
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می یابنـد. دکتـر، قطع پا به دلیل قانقاریـا را تجویز می کند، 
اما عبدالله زیر بار نمی رود چون نمی خواهد مثل مترسـک 

»تک پـا« شـود.
»تمـام مـزارع ده پر از مترسـک شـده اسـت. مـردم ده به 
جلـوداری عبداللـه به مترسـک ها حملـه می کنند و آنهـا را 
آتـش می زننـد.« این آخریـن رؤیـای عبدالله اسـت و وقتی 
بیـدار می شـود، تکـه ذغالـی که بـا آن بـه مترسـک صورت 
انسـانی داده بود را به آقای مدیر می دهد و جان می سـپارد. 

او را زیـر پـای مترسـک دفن می کنند.
ایـن فیلم تولید سـال 1357 اسـت. فیلمی اسـتعاری و 
سیاسی که دقیقًا در زمان اوج مخالفت ها و تظاهرات مردم 
ایران علیه حکومت پهلوی )قبل از انقالب( سـاخته شده و 
نگاهی کاماًل معترضانه به رژیم و حاکمان مسـتبد دارد و به 

همیـن رو در آن رژیم اجـازۀ اکران نیافت.

کـه هـر روز قربانـی می گیـرد و بایـد از او بـر حـذر بـود و در 
عیـن حـال، برخالف میلش عمل نکـرد. مردم بـه او دخیل 
می بندنـد. آش نـذری خـود را پایین پـای او می پزنـد. روزها 
می گـذرد و مـردم همچنـان که می ترسـند، اعتقادشـان به 

قدرت مترسـک بیشـتر می شـود.
محمـد -مدیـر و معلـم مدرسـه- از عبداللـه می خواهـد 
کـه بـرای تکه چوبـی کـه دیگـر یـک تکه چـوب نیسـت، 
چـاره ای پیـدا کند تا مـردم رها شـوند؛ مردمی کـه رهایی را 
در سـرنگون کـردن مترسـک نمی بینند، بلکـه در کمر خم 
کـردن و تحمـل کـردن می بیننـد و در نتیجـه، تـو را یـاری 
نخواهنـد کـرد. عبداللـه تصمیـم می گیـرد بـه ایـن ماجـرا 
خاتمـه دهد. شـبانه به سـراغ مترسـک می رود، مترسـکی 
کـه پـر از بندهـای دخیـل بـود. ناگهـان صـدای فریادهای 
عبدالله بلند می شود. او را زخمی و بی هوش پای مترسک 
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کـه همیـن موضـوع، کنایـه ای اسـت بـه ضعـف آدمـی در 
پـس پـردۀ تفکـرات و خواسـته هایش، کـه عاقبـت بـرای 
چالش هـای خویـش بـت می سـازد؛ بت هایـی خداگـون 
کـه در اصـل، شـیطان اند! انسـان هایی کـه عاقبـت چـه به 
دلخواه و چه به اجبار، از سـاختۀ دسـت خود پیروی کرده و 
به پایش می افتند. ولی در این میان، کسـی هم وجود دارد 
کـه مقابـل چنین بت هایی دسـت بـه انقالب و بت شـکنی 
می زند و با شـهامت علیه چنین خصمی قیـام می کند، اما 
بـه دلیل حمایت نشـدن توسـط مردم )چـه از تـرس و چه از 
اعتقاد( در این راه، به طور ناامید کننده ای شکست خورده 
و نیـروی خصـم بـر او فائق می آیـد و به دلیل عقیـده و ترس 

مردم، کشـته می شـود.
در  عبداللـه  کـه  می بینیـم  پایانـی  سـکانس های  در 
رؤیاهایش تمام بت های چوبی را همراه با مردم می سوزاند. 
ولی در واقعیت، مردم ده جسـد او را بعد از مرگ، در زیر پای 
مترسـک رهـا می کننـد کـه کنایـه ای اسـت از طـرد شـدن 
فـردی کـه علیه اعتقادات و نیـروی حاکم قیام کرده اسـت. 
در سـکانس پایانی، آقای مدیر که در تدفین شـرکت نکرده 
و در کالس نشسـته اسـت، روی کاغذی می نویسـد :»دریا 
بـه جرعه ای کـه تو از چـاه خورده ای حسـادت می کنـد.« و 

ذغالـی کـه عبداللـه داده بـود را روی کاغذ می گـذارد.
فیلم سـایه های بلند باد، نسـبت به مقولۀ برداشت های 
عوامانـه از معنویـت رایـج آن روزهـا و خرافـات بـه اصطـالح 
دینـی جامعـۀ روسـتایی نقـد جـدی دارد و جـزء فیلم هـای 
ساختارشـکن دهۀ پنجاه به حسـاب می آید. البته به لحاظ 
سـاخت، فیلم فوق العاده ای نسـبت به سـینمای این روزها 

نیست

نقد و بررسی داستان
در حقیقـت، مترسـک نمـادی از حکومتـی دیکتاتوری 
یـا نیـروی خصـم اسـت کـه بـا بـه وجـود آوردن وحشـت و 
هـراس، به بقـای خـود ادامـه داده و گاهی برای زهر چشـم 
گرفتـن، دسـت به شـکار مردمش می زنـد. قدرتـی که بانی 
آن خـود مردمی هسـتند که امـروز از آن وحشـت دارنـد. در 
واقـع عبدالله با کشـیدن صورت برای مترسـک، گویـا در او 
روح می دمد. مترسـک جان می گیرد و سپس شـروع به آزار 
خالقان خود می کند. سیطرۀ وحشت و ترسی که مترسک 
در ده )نماد کشور( ایجاد کرده، باعث نزدیک نشدن اهالی 
بـه او و یـا پرسـتیدنش توسـط افـرادی خرافه گـرا می شـود 

پوستر فیلم 
سایه های بلند باد
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معرفی نرم  افزار

آماده به درس
زهرا حجتی فر

آموزگار و دبیر سرویس ره آورد

نگاهی به نرم افزار طرح درس دورۀ ابتدایی 

زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه

طرح درس هر معلم، هم چون روش تدریس وی و بسته به شرایط و امکانات، دانش آموزان و کالس درس، متفاوت 
است. اما هرچند بهتر است معلمان با توجه به تجربیات و خالقیت خود طرح درس های مورد نظر خود را شخصاً 
تنظیم نمایند و در طول دوره های آموزشی همواره به اصالح و تکمیل آن بپردازند، گاهی می توان از طرح درس هایی 

که معلمان باتجربه نوشته اند نیز، استفاده کرد. 
به همین منظور، در این بخش به معرفی نرم افزار »طرح درس دورۀ ابتدایی« می پردازیم تا نمونه های موجود در آن، 

راهنمای بهتری جهت تهیه و اجرای طرح درس های جذاب و مناسب باشد.

ابتـدا به اپلیکیشـن »کافه بـازار« مراجعـه و نرم افزار »طـرح درس 1 
دورۀ ابتدایـی« را نصب نمایید.
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پـس از نصـب و اجـرای نرم افزار، قسـمت مربوط بـه نمونۀ طرح 2 
درس هـا را انتخاب کنید. 

سپس پایه و درس مربوطه را انتخاب کنید.3 



79شهریورومهر1397 | کتابآموزشوتربیت | اندیشۀمعلم

پـس از انتخـاب درس، بـه نمونه هایـی از  طـرح درس هـا بـه 4 
تفکیـک مباحـث دسترسـی پیـدا می کنیـد. 

در نهایـت، با پرداخت مبلغی به صـورت  درون برنامه ای، به تمام 5 
محتـوای این برنامـه و دانلود طرح درس های آن دسترسـی پیدا 

می کنید.
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معرفی نشریه

از روزگاران کهن، داسـتان و روایت، یکی از قالب های اصلی 
آمـوزش و انـدرز بوده اسـت. امروز نیز رسـانه های دیـداری و 
شنیداری تأثیرگذار، همچنان بر پایۀ داستان و درام فعالیت 
می کننـد. در ایـران هم که داسـتان، پیشـینه  ای هم تـراز با 
شـاهنامه و هزارویک شـب و پس از آن، گلسـتان و بوسـتان 

داشـته، در دهـۀ اخیر، جانی دوباره گرفته اسـت.
هفته نامۀ کرگدن از همین دسـت اسـت: »جدل و هزل 
دربـارۀ فرهنـگ و هنـر و اجتمـاع و کمـی سیاسـت« امـا بـا 
محوریـت داسـتان؛ داسـتان های مسـتقل و ادامـه دار، کـه 

هنرمندانـه نگاشـته و با سـلیقه انتخاب شـده اند.
کرگـدن، پیـش از این در قالب ضمیمۀ هفتگـی روزنامۀ 
اعتماد منتشـر می شـد که پس از 52 شماره، از اردیبهشت 
1395 بـه صورت مسـتقل در گیشـه ها قرار گرفـت و در هر 
شماره، پیرامون موضوعی مشـخص، یادداشت، گفت وگو، 

شـعر، قصه، طنز و سیاسـت، در آن جلوه می کند.

سـیدعلی میرفتاح، سـردبیر این هفته نامه، در سرمقالۀ 
نخستین شماره آورده است : »هر کسی و هر چراغی اگر با 
آن خورشـید، نسبتی داشته باشـد، در زمرۀ آموزگاران است 
و هـر نـوری که بی نسـبت بـا آن منبع وحی باشـد، آمـوزگار 
نیسـت؛ سـهل اسـت، دزدی اسـت با چراغ و راهزنی اسـت 
کاربلـد! این کرگدن هم در اصل، شـمع کوچکی اسـت که 
بسـیاری از نویسندگان و هنرمندان و رفیقان را گرد خویش 

جمع کرده اسـت.«
اگـر بـه دنبـال طریقـی نو، بـرای فهـم و شـناخت جهان 
پیرامون خود هسـتید، کرگدن یکی از بهترین انتخاب های 

شـما خواهد بود

همه چیز
با طعم داستان

نگاهی به هفته نامۀ
فرهنگی اجتماعی کرگدن

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه






