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مجلـه تعلیـم و تربیـت، پـژواک صـدا و تجلیگر سـیمای جدید معارف اسـت کـه  از عرفان بـه تعلیم و تربیـت تغییر نام 
نمـوده و پـا بـه پـای تغییـرات و نگرش هـای نـو در عرصه تعلیـم و تربیت در کشـور، روایت گـر ضرورت ها و باییسـت 
هـای نظـام آمـوزش و تربیـت در عصـر موجود خواهـد بود. یـا به روایـت دیگر، مجلـه تعلیـم و تربیت آواز بیـدار باش 
معـارف اسـت تـا مردمـان خفتـه، گـروه هـای درحاشـیه مانـده و خانـواده های نـا همسـو را برای سـاختن یـک جامعه 

فعـال، ملـت هدفمند و مسـوولیت پذیر سـمت و سـو دهد.
ایـن مجلـه، خطوط اساسـی پیشـرفت، چالش های سـر راه و علل عقـب ماندگـی را در خانواده تعلیـم و تربیت، از 
طریـق روش هـای خـاص تحقیقاتـی برمـا میسـازد تا با تشـخیص قوت ها و شناسـایی فرصـت ها، برنامه ملی سـازی 

معـارف در عمل پیـاده گردد.
بعـد ازیـن طنیـن تحـوالت و عصـری سـازی نظـام تعلیـم و تربیـت، روی برگـه هـا و صفحات زندگی شـما شـور 
و هیجـان مـی آفرینـد تـا در پـس منظـر آن، دنیای واقعـی فرزندان خـود را بـا اسـتفاده از این روزنه، به تماشـا بنشـینید، 
کابـوس هـای نـا امیـدی و نگرانـی های چی شـاید هـا را با حضور پـر رنگ و نظـارت از عملکـرد ها در معـارف مرفوع 

سازید.
یقینـا ایـن آرزو هـا و برنامـه هـا محقـق شـدنی هسـتند، مشـروط براینکـه اولویـت یـک ملـت را تعلیـم و تربیت و 
دسـت آورد هـای مثبـت آن شـکل دهـد، طوریکـه هیچ فـرد، خانواده و سـاختار هـای تاثیـر گـذار، نباید دربرابـر روند 

تعلیـم و تربیـت بـی تفـاوت و مسـوولیت گریز باشـند.
مـا باورداریـم، مـردم مـا میتواننـد با همدلـی و تبانی هم برای سـاختن سـاختار تعلیـم و تربیت معیـاری، با کیفیت 
و سـزاور شـان خویـش،  دوشـا دوش رهبـری موجـود وزارت معارف حرکت کنند و سـد های نا بسـامانی، بـی اعتمادی 

ها و نمیشـود هـا را از مسـیر راه بردارند.
بـه بـاور مـا، عـاج درد ملـت خسـته از جنگ، محصـور در گـرداب فسـاد، نیازمند و زیر خـط فقر، فقـط از طریق 
توجـه بـه پدیـده تعلیم و تربیت میسـر اسـت، روی همین اصل، طـرح متحول سـازی، بازنگری سـاختار و ماموریت آن 
توسـط رهبـری نـو اندیـش وزارت معـارف می توانـد مایه اطمینـان و روزنه امیـد برای رهایـی از منجاب کنونی باشـد.

دورنمـای مـا از ماموریـت نظام تعلیم و تربیت، فراهم سـازی بسـتر مناسـب بـدور از دغدغه های سیاسـی، تربیت 
گاه از همه علـوم و فنون  فرزنـدان مسـلمان و نخبـه، مسـوولیت پذیـر، باورمند بـه ارزش های انسـانی ایـن سـرزمین و آ
روز دنیاسـت تـا در پروسـه هـای مبارزه و رقابـت های جهانی در همـه ابعاد از دیگـران عقب نمانـده و زمینگیر نگردند.
مجلـه تعلیـم و تربیـت بـه مثابه شـمع فروزان، بـرای روشـنایی همه کلبه هاسـت، ما در سـدد آنیم تا بعـد از اندی، 
هـر شـماره از مجلـه تعلیـم و تربیـت را ویـژه یـک موضوع نمـوده و سـنگ بنای تحقیقـات معیـاری را با همکاری شـما 
بنیـان نهیـم، روی همیـن هـدف از همـه نویسـنده گان ورجاونـد و اهـل قلـم، رجامندیـم در حصـه غنامنـدی و اعتبـار 
بخشـی مجلـه تعلیـم و تربیـت مطابق خطوط نشـراتی آن، مـا را معاونـت و همکاری نمـوده از فرسـتادن مطالب وزین، 

مقـاالت و نوشـته هـای تحقیقاتـی خویـش، مخصوصـا در عرصه آمـوزش و تربیت دریـغ نورزند.
و امـا سـر انجـام، ضمن تبریکی این دسـت آورد به رهبری مقام محترم وزارت معارف کشـور و رهـروان مطبوعات، 
از خداونـد، تمنـا دارم در امـر غنامنـدی و پیشـبرد ایـن ماموریـت برایـم توانایـی بیشـتر نصیـب نمایـد تـا از عهـده این 

مسـوولیت بخوبـی و حسـن صورت آن بـدر آیم.
لیس لانسان الی ما سعی
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در دهـه معـارف افغانسـتان و بـا توجـه بـه نیازمندی های جامعه آموزشـی در کشـور و رویکـرد جدید در عرصه علـم و دانش 
جـای بسـیار خرسـندی اسـت که نخسـتین شـماره از مجله علمـی – پژوهشـی وزارت معارف با عنـوان تعلیـم و تربیت چاپ 

. د می شو
تعلیـم و تربیـت در یـک جامعـه بسـیار مهـم اسـت، زیـرا از ایـن طریـق اسـت کـه فـرد طی یـک رونـد آمـوزش دیده و 
مهـارت هـای خـود را افزایـش میدهـد و پـس از اینکـه رونـد آموزشـی خـود را بـه اتمـام رسـاند بـه عنـوان کارگـزار، مصدر 
خدمـت در جامعـه مـی شـود و سرنوشـت یک کشـور و جامعه را رقـم خواهـد زد. همچنین از طریـق تعلیم وتربیـت، آداب، 

رسـوم، فرهنـگ و سـایر موضوعـات از یـک نسـل بـه نسـل دیگـر منتقل می شـود.
تعلیـم و تربیـت اسـاس یـک جامعه را تشـکیل مـی دهـد و در صورتیکه در یـک جامعه تعلیـم و تربیت اصاح شـود آن 

جامعـه تحول مـی یابد.
بـرای داشـتن یـک معـارف معیاری که بتواند درسـطح جهـان و منطقه برابـری نموده و بـه رقابت بپردازد، ضروری اسـت 
تـا بـه صـورت علمـی و دقیـق به مسـایل تعلیمی توجه شـود وتاش شـود تـا از طریـق تحقیقـات علمی مشـکات و چالش 

هـای معارف بررسـی شـده و بـرای آن راه حل ارایه شـود.
بـا توجـه بـه پیچیدگـی هایی که تعلیـم و تربیـت دارد و اهمیـت آن، تحقیقات و کتاب هایـی که در حوزه تعلیـم و تربیت 
موجـود اسـت تمامـی نیازمنـدی هـای جامعه آموزشـی و تعلیم و تربیـت را باز تـاب نمی دهنـد، در نتیجه نیاز اسـت تا افراد 
و محققـان بـه صـورت علمـی  مسـایل آمـوزش و پـرورش را مـورد کنـکاش قـرار دهنـد. از آنجاییکه هـر جامعـه ای  ویژگی 
هـای خـاص خـود را دارد، پـس بایـد از طریق دانـش بومی و درداخل کشـور به صـورت علمی بـه تعلیم وتربیت توجه شـده 

و بـه چالش هـا و راهکار هـای عرصه تعلیـم و تربیـت بپردازیم.
بـا توجـه و درک ایـن موضوع و ضـرورت تغییر در معـارف و نام گذاری دهه معارف برای تغییر در نظام آموزشـی کشـور، 
وزارت معـارف تـاش مـی کند از طریق پژوهشـگران کشـور بتوانیم مشـکات معـارف را باز تـاب داده و برای حـل آن اقدام 

. کنیم
امیـد مـی رود تـا نویسـندگان عزیـز کـه معـارف افغانسـتان خانه مشـترک همـه ما و شماسـت و تاش شـده اسـت تا به 
صـدای رسـای مـردم گوش داده شـده و با همکاری با معارف کشـوردر راسـتای تولید علـم در حوزه تعلیـم وتربیت همکاری 

داشـته باشـند و بـا ارسـال مقـاالت علمی خویش بـه غنامنـدی و بهبود مسـایل در حوزه معارف کشـور کمـک نمایند.
به امید داشتن یک معارف برتر و آینده ای بهتر

دکتور محمد میرویس بلخی 
وزیر معارف

کابل – میزان 1398

پیام دکتور 
محمد میـرویس بلخــی 
وزیــر معارف به مناسبت 
چاپ نخستین شماره از 
ــربیت مجــله تعلیـم و تـ

)1409-1397(
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معاون رسمؤلف قدیم بابکرخیل 

مقدمه:
چـون ارتبـاط وسـیله ایسـت کـه توسـط آن 

 
ً
مـا مـی توانیـم ارتباطـات خویش را بـا دیگران برقـرار نماییـم بنا

ارتباطـات بـا دیگـران رابطه مسـتحکم و قوی را بارور می سـازد و در شـناخت 
انسـان هـا حسـن و محبت ایجـاد می نمایـد و این ارتباطـات از خود روشـهای گوناگونی 

دارد کـه مـا بایـد از روشـهای مثبـت و پـان شـده کـه نتایـج مثمـر با خود داشـته باشـد اسـتفاده 
نمـوده تـا الگـوی خوب دربـر قـرار سـاختن ارتباطات بـا همدیگر باشـیم. 

هدف: 
ازخواننـده انتظـار مـی رود تا پـس از مطالعه و یادگیری، مفهوم ارتباط را دانسـته و در مـورد آن معلومات حاصل 

نماید.

ارتباط چیست؟ 
واژه ی ارتبـاط در زبـان فارسـی پیونـد دادن، ربـط دادن و بـه صـورت مصـدر بـه معنـای بسـته گـی ، پیونـد، 

پیوسـته گـی و رابطـه بـه کار مـی رود و در روند آموزشـی ارتباط عبـارت از برقرار سـاختن روابط بیـن دو فرد، دو 
موضـوع، شـاگرد و معلـم را هـم مثـال داده مـی توانیـم؛ زیـرا انسـانها از ابتـدای خلقت بشـر ارتبـاط را یکی 

از نیازهـای اساسـی انسـان و جامعـه ی بشـری مـی دانـد. عصـری کـه مـا در آن زنـده گی مـی کنیم از 
ویـژه گـی هـای خاصی برخوردار اسـت پـس به جرآت گفتـه می توانیـم که عصر امـروز، عصر 

ارتباطـات اسـت و ایـن ارتباطـات بـرای ما امـکان می دهد تـا فهم صحیـح  از مطالب 
حاصـل نماییـم و بـه دیگـران انتقـال دهیـم کـه عبـارت از عقایـد، افـکار، 

نـام گرفتـه مـی  اکتشـافات و غیـره را  اندیشـه، اختراعـات، 
توانیـم و همچنـان در رونـد تدریس و 
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یادگیـری، ارتبـاط عبـارت از انتقـال پیام از فرسـتنده »معلم« 
آنکـه  بـر  مشـروط  باشـد  مـی  »شـاگرد«  پیـام  گیرنـده  بـه 
محتـوای پیـام مـورد نظـر از فرسـتنده بـه گیرنـده پیـام منتقل 
شـود. بنابـر ایـن ارتبـاط عبـارت از جریـان انتقـال  و تبـادل 
افـکار، اندیشـه هـا، احساسـات و عقایـد دو فـرد یا بیشـتر با 
اسـتفاده از عایـم و نمادهـای مناسـب بـه منظـور محبـت و 
مسـتحکم سـاختن ارتباطـات مـی باشـد. پـس در ارتباطات 
مفاهیـم جامـع، مهـم و اساسـی کار اسـت تـا رابطـه بین دو 
فـرد برقـرار شـود؛ امـا انتقـال مطلـب زمانـی موثر تمـام می 
شـود کـه فرسـتنده و گیرنده ی پیام بـرای انتقـال مفاهیم خود 
از عایـم و نمادهـای مناسـب و آشـنایی اسـتفاده کننـد، در 
مفاهیـم و نمادهای مورد اسـتفاده اسـاس تاثیـرات در ارتباط 

بود. خواهـد 
و  تحصیلـی  موسسـه  یـک  در  بیـن محصـان  ارتبـاط 
مکتـب از رقابـت ناسـالم بـه موضـوع خطرنـاک دامنـه پیـدا 
مـی کنـد. تقویـت ایـن نـوع ارتباطـات باعـث مـی شـود تـا 
تمریـن هـای مسـلکی توسـعه یابـد. ماننـد اینکـه در محیط 
مکتـب یک موضـوع بحث ناشـده را پیـدا نمـوده. طبیعت یا 
خصوصیـت ارتبـاط بـا هـم در مکتـب در بیـن بزرگ سـاالن 
تاثیـر  شـاگرد  هـر  و  مکتـب  همـان  کیفیـت  و  اخـاق  در 
مـی نمایـد. اگـر ارتبـاط بیـن مدیـر و معلمیـن قابـل اعتمـاد 
متقاعـد کننـده مفیـد و وابسـته بـه تشـریک مسـاعی باشـد 
پـس ارتبـاط بیـن معلمیـن و شـاگردان و میان خود شـاگردان 
 بـا اعتماد متقاعد کننـده مفید و توام 

ً
و والدیـن شـاگردان یقینا

بـا تشـریک مسـاعی مـی باشـد. اگـر ارتبـاط بیـن معلمین و 
مدیـران خـوب نباشـد و ایـن روابط ترسـناک و رقابتی باشـد 
بـه همـان کیفیت در مکتب نیز منتشـر خواهد شـد. بصورت 
خاصـه بایـد بگوییـم کـه ارتباط بیـن محصان در موسسـه 
تحصیلـی و تعلیمـی فرهنـگ همـان موسسـه را تشـکیل می 
دهـد. معلمیـن و مدیـران در سـاختن ظرفیـت هـا فایـده و یا 
ضـرر رسـاندن بـه یکدیگـر مـی تواننـد بـه مکتب ضـرر و یا 

رسـانند. فایده 

ارتباط در مکتب:
رابطـه در مکتـب مانند این اسـت کـه در مـورد ترکیبات 
مختلـف روابط در داخـل تعمیر مکتب بحـث نماییم که این 
روابـط را بـه چهـار دسـته تقسـیم می کننـد: بـازی همزمان، 

روابـط متخاصـم، روابط سـلیقه ای و روابـط پوهنتونی. 
الـف: بـازی همزمـان یـک مفهـوم عالـی از یاد داشـت 
هـای دوران قبـل از مکتب بوده کـه مراحل ابتدایی انکشـاف 
دانسـته مـی شـود از این طریـق اطفال 3 و 4 سـاله بـه زودی 
رخ خـود را بـه شـکل ماهرانـه درعملکـرد متقابـل پیـدا مـی 
کننـد. جهـت وضاحـت موضوع دو طفل سـه سـاله را درنظر 
مـی گیریـم کـه بـا ریـگ بـازی می کننـد. یـک بیل و سـطل 
دارد و دیگـر آن کـج بیل و چنـگک دارد. در مدت بسـیار کم 
دیـده مـی شـود که آنها وسـایل خود را تقسـیم مـی نماید و با 
همـکاری یکدیگـر خانـه ریگی می سـازند. آنها امـکان دارد 
بصـورت اشـتباهی بـه روی یکدیگر ریگ را پـاش دهند ولی 
کـم واقـع می شـود کـه عمل متقابـل را انجـام دهنـد آنها می 
تواننـد سـاعت ها بـه تنهایـی کار نمایند. بـازی همزمان یک 
توضیـح واقعـی در مـورد معلمیـن مکاتب ابتدایی و متوسـط 

بـوده چگونه بـا یکدیگـر روابط می سـازند. 
ب: رابطـه متخاصـم در مکاتـب به اشـکال مختلف 
مـی باشـد. بعضـی اوقـات بسـیار پر سـرو صـدا انـد معلم 
الجبـر صنـف هفتـم مـی گویـد شـاگردان ماننـد بم هـا اند. 
معلـم هندسـه بـه والدیـن مـی گویـد که شـما نمـی خواهید 
پسـر تـان در صنـف درس بخواند زیـرا آنها کارهـای احمقانه 
و ممنـوع را انجـام مـی دهند و ایـن روابط خطرنـاک را ایجاد 

مـی کند. 
ج: روابط سلیقه ای

خوشـبختانه ایـن نـوع روابـط در بیـن بـزرگ سـاالن که 
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باهـم یکجـا کار مـی نماینـد مثبت بـوده و فراوان اسـت همه 
مـا اینگونـه روابـط را در مکتـب مـی بینیم. روابـط در مکتب 
چنـان بـه نظـر مـی رسـد ماننـد آنهـای کـه در دور یـک میز 
نـان جمـع شـده اند یـک معلم چـای می ریـزد و دیگـر برای 
رفیقـش کافـی تهیـه می کنـد و یـا معلمی که طفلـش مریض 
اسـت مدیـر مکتـب او را بخاطـر مواظبـت از طفـل مریـض 
اش توسـط موتـرش انتقال می دهد. روابط سـلیقه ای بیشـتر 
دوسـتانه مـی باشـد ولی نبایـد در مورد آنها سـاده فکر شـود. 
وقتـی معلـم سـاعت 6 صبـح از خـواب بیـدار مـی شـود و 
بـرای رفتـن بـه مکتـب آمـاده گـی مـی گیـرد و ایـن هـم یک 
نـوع رابطـه سـلیقه ای اسـت که بـه ما کمـک می کنـد تا روز 

بـه روز روابـط را بهتر و مسـتحکمتر بسـازیم.
د: روابط پوهنتونی

روابـط سـلیقه ای یـک نوع پیش شـرط برای انـواع دیگر 
روابـط بـزرگ سـالی در مکتـب مـی باشـد. از جملـه روابط 
پوهنتونـی چهـار رابطـه آن مشـکل تـر می باشـد. یـک مدیر 
بیـس بـال)Base ball( کسـی اسـت کـه در زیـر زبـان مـی 
گویـد، ترتیـب نمـودن تیـم بازیگـران سـاده اسـت امـا آماده 
سـاختن آنها بـرای یکجا بازی کـردن )همکار بودن( مشـکل 
مـی باشـد. روابـط پوهنتونـی بیشـتر اتـکا بـاالی رشـد یـک 
گاه مـی نمایـد کـه آنهـا را وادار بـه یکجـا  جامعـه مسـلکی آ
بـازی کـردن مـی نمایـد. وقتـی من از یـک مکتب دیـدن می 
نمایـم تـاش مـی نمایـم تـا یـک اسـنادی را در مـورد رابطه 
پوهنتونـی در میـان معلمیـن و مدیـران پیدا کنم کـه آنها باهم 

بـازی مـی کنند. 

هدف و روش ارتباط: 
هـدف و روش ارتبـاط بـه شـکل واحـدی صـورت نمی 
گیـرد ولـی هـر پیام بـه خـودی خـود دارای هیچ گونـه هدفی 

نیسـت، هـدف پیـام بسـتگی مسـتقیم به شـرایط فرسـتنده و 
گیرنـده پیـام دارد و از همـه مهمتـر بـه تمایـات و خواسـته 
هـای خـود جامـه ی عمـل بپوشـاند. بنابـر ایـن فرسـتنده و 
گیرنـده ی پیـام در شـرایطی خـاص، هـدف ویـژه ی را در 
جریـان ارتباطـی در نظـر مـی گیرنـد و روش مناسـب بـه آن 
انتخـاب مـی کنند. وقتـی در تعلیـم و تربیـه از ارتبـاط معلم 
و شـاگرد صحبـت مـی کنیـم در واقـع اهدافـی را همچـون 
انتقـال دانـش، تاثیـر، کنتـرول و هدایـت بـه ذهن مـی آورد. 
پیـام بایـد در شـرایطی خـاص در اختیـار گیرنـده پیـام قـرار 
گیـرد و هـر پیـام از خـود مطلـب، ضـرورت و عواملـی دارد 
کـه امر به میزان معلومات و دانسـتنی های مشـترک فرسـتنده 
و گیرنـده ی پیـام بسـته گـی دارد و هرچنـد پیـام قـوی تـر و 
موثـر تـر باشـد بـه همـان پیمانـه طریقـه ارسـال آن مدنظـر 
گرفتـه مـی شـود و گیرنده گان پیـام مطلب ضـروری و عاجل 
خـود را از بیـن پیـام های ارسـالی انتخـاب می کننـد و میزان 
اطاعـات و معلومـات گیرنـده ی پیـام نیز در مـورد موفقیت 
جریـان ارتبـاط موثـر اسـت. مهمتریـن مسـاله در یـک نظام 
ارتباطـی ایـن اسـت کـه فرسـتنده و گیرنـده ی پیـام از نظـر 
اطاعـات، عواطف و سـایر ارزشـهای اجتماعـی و فرهنگی 
وجـه مشـترکی داشـته باشـند یعنـی دریافـت کننده پیـام باید 
قـادر باشـد مفاهیـم فرسـتنده پیـام را درک کنـد. از عناصـر 
دیگـر قابـل توجـه در تحلیـل پروسـه ارتبـاط عنصر«تاثیـر« 
اسـت. تاثیـر نتیجـه یی اسـت که از برقـراری ارتبـاط حاصل 
می شـود و هدفی اسـت که فرسـتنده از ابتدای ایجـاد ارتباط 
بایـد بـه آن توجـه داشـته باشـد. در ارتباطات فاصلـه نیز رول 
و تاثیـر خـود را دارد در صـورت کـه ما در یک صنف درسـی 
دو شـاگرد را مثـال بدهیـم، فاصلـه آنهـا بـه همدیگـر بسـیار 
نزدیـک و زود حـل مطلـب مـی شـود و اگـر فاصلـه دور را 
سـنجش کنیـم در رسـیدن موضـوع تاثیـر گـذار اسـت چون 
بـه زودتریـن فرصـت مطلب به دسـت ما نمی رسـد کـه این 
خـود در رسـیدن پیام مشـکل ایجـاد می کنـد. اگـر ارتباط با 
طـرح پـان قبلی حسـاب شـده باشـد آنـرا ارتبـاط ارادی می 
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گوینـد و اگـر بدون طـرح و برنامـه قبلی صورت گرفته باشـد 
 هـر ارتبـاط از 

ً
آنـرا ارتبـاط غیـر ارادی گفتـه مـی توانیـم، بنـا

خـود زمـان و شـرایط خاصـی خـود را دارد.
موانـع ارتبـاط: عوامل مزاحم یـا موانع که مانـع برقراری 
ارتبـاط مطلوب شـود موانع ارتبـاط گفته می شـود. مهمترین 
درسـی  صنـف  و  آموزشـی  هـای  فعالیـت  در  عوامـل  ایـن 
صـدای معلـم در هنگام تدریـس به صورت مفاهیـم تکراری 
و خسـته کننـده و غیـر جـذاب اگر باشـد فراگیران مـی توانند 
صـدای او را همچـون صـدای رادیـو خامـوش کننـد و بـه هر 
پیمانـه کـه عناصـر تـازه در یک پیـام بیشـتر باشـد، ارزش آن 
باالتـر مـی رود و بـرای فراگیـران جالـب توجـه مـی شـود و 
اگـر فعالیـت هـای آموزشـی معلـم در صنـف درسـی بـرای 
شـاگردان تـازه نباشـد مـورد توجه آنها قـرار نخواهـد گرفت و 

در نتیجـه ارتبـاط مطلـوب برقـرار نخواهد شـد.

یس: یت تدر موثر
معلمیـن خـوب جهـت جالـب سـاختن تدریـس شـان 
جدوجهـد مـی کننـد، ارتبـاط بین عاقـه و حـس کنجکاوی 
عاقمنـد  گان  آموزنـده  نیسـت،  تصـادف  یـا  اتفـاق  یـک 
آموختـن آن چیزهـا اسـت که در مـورد آنها حـس کنجکاوی 
بنابـر آن اگـر معلمیـن حـس  زیادتـر احسـاس مـی کننـد. 
کنجـکاوی آموزنـده گان را پیـدا کرده بتواند، ایشـان چیزی را 
کـه درس می دهنـد برای شـاگردان جالب خواهند سـاخت. 
شـاگردان زمانـی جهـت آموختـن، تحریـک مـی گردنـد که 
عهـده دار گردنـد. عهـده داری شـاگرد باالتـر از عاقـه مـی 
رود. مطالعـه اخیـر شـورای ملـی تحقیـق باالی عهـده داری 
مکتـب ثانـوی دریافـت، زمانیکـه سـاختار آمـوزش کـورس 
دانـش قبلـی، عایـق، فرهنـگ و تجربـه زنـده گـی واقعـی 
شـاگردان را انعـکاس دهـد و زمانـی کـه سـاختار و آمـوزش 
کـورس تغییر یابـد و چالش دار گـردد، شـاگردان در به عهده 
گرفتـن وظایـف مهـم بیشـتر تحریـک مـی گردنـد. مـا مـی 
دانیـم کـه ارزیابـی تشـخیصی و مرحلـه یـی پیش رونـده در 

مناسـبتر سـازی و اندیشـمندانه تر سـاختن زنده گی خارج از 
مکتب شـاگردان سـهم دارد. شـواهد قابل توجه نیز اسـت که 
توقعـات بلنـد بـرای شـاگردان کمک مـی کند تـا عاقمندی 
شـاگردان در کار مکتـب حفـظ گـردد. ایـن توقعـات بلنـد، 
انـواع آمـوزش اسـت کـه بـه شـاگردان کمـک مـی کنـد تـا 
یـک  کننـد.  احسـاس  ارزشـمند  و  احتـرام  مـورد  را  خـود 
نصـاب تعلیمـی پرچالـش وظایـف گوناگـون کـه نمایانگـر 
تجربـه گذشـته و فرصتها بـرای حمایت و بلند بـردن تجارب 
انـد، در عهـده دار شـدن شـاگرد کمـک مـی کنـد. انگیـزه و 
عاقـه شـاگرد نیـز در احتـرام شـاگرد نقـش دارد. همیـن کـه 
معلمیـن احتـرام شـانرا بـه شـاگرد از طریـق تجـارب جالب 
و چالـش دار در صنـف درسـی، توقعـات بلنـد، مـواد، ابـزار 
جالـب و سـرگرم کننـده، فضای سـودمند کار و فکـری انتقال 
مـی دهنـد، مکتـب مملو از شـاگردان موفـق و با انگیـزه و پر 

تحـرک خواهد شـد.
تحقیـق بـاالی تعلیـم و تربیـه موثـر در مکاتـب بطـور 
روشـن از ایـن نظریـه حمایـت مـی کنـد کـه دانـش آمـوزی 
 زمانـی بـه وقـوع مـی پیونـدد کـه آموزنـده گان بـه 

ً
احتمـاال

معلومـات و فرصتهـا جهـت تمرین و عمـل با اسـتفاده از آن 
معلومات دسترسـی داشـته باشـند. امـا کدام نـوع معلومات، 
واضـح   

ً
کامـا بصـورت  اسـت؟  مناسـب  عمـل  و  تمریـن 

شـاگردان به هر آن معلومات ضرورت دارنـد که برای برآورده 
شـدن مقصـد دانـش آمـوزی الزم باشـد، معلومـات دقیـق 
ارایـه شـده در یـک شـکل پسـندیده و خوشـایند و شـاگردان 
بـه تمریـن عمـل در کار بـرد و بـه خاطـر آوردن معلومـات 
جدیـد بـه حیـث وسـیله حـل مشـکات هـا اسـت کـه آنـرا 
الزم دارد. در صـورت مقصـد دانـش آمـوزی کـه تقاضـا از 
شـاگردان جهـت مقایسـه کردن و نمایان داشـتن فـرق عوامل 
جنـگ فرانسـه و هندوسـتان بـا عوامـل جنگ سـال 1812 به 
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عمـل آمده، شـاگردان ضـرورت بـه معلومات در بـاره این دو 
جنـگ، رهنمایـی و فید بـک پیرامون مسـاعی شـان در تعیین 
شـباهت هـا دارنـد. کیفیـت آمـوزش در یـک صنف درسـی 
زیادتـر بـه ایـن تعیین مـی گردد کـه آیـا شـاگردان در آموزش 
و دانـش آمـوزی خـود شـان عاقمند گردیـده اند یـا خیر. به 
عبـارت دیگـر آنهـا بایـد در بـاره وقـوع رویدادهـا در صنـف 
توجـه داشـته و آرزومنـد همکاری جهت رسـیدن بـه مقاصد 
مشـترک باشـند. مقاصد آموزشـی از نقطـه نظـر آموزنده گان 
عبـارت از مقاصـد دانش آموزی اسـت. اینکـه مقاصد تحقق 
یافتـه یا خیر، وابسـته به آرزومنـدی آموزنـده گان در پذیرفتن 
و اختیـار کـردن مقاصد آموزشـی معلم بحیـث مقاصد دانش 

آمـوزی خود شـان اسـت. 

فیدبک:
فیدبـک یک پدیـده اساسـی بـرای دانش آموزی شـاگرد 
اسـت. از ایـن سـبب ارزیابـی مرحلـه یـی یک بخش بسـیار 
مهـم آمـوزش اسـت. معلم و شـاگرد هـردو باید از پیشـرفت 
گاه باشـند تـا اینکـه بتواننـد  شـاگرد بسـوی اهـداف درس آ
تعدیـات را جهت حصـول اطمینان از موفقیت وارد سـازند. 
فیدبـک خـوب وابسـته به مقاصد آموزشـی سـنجیده شـده و 
ارزیابـی هـای ردیـف بنـدی شـده شـفاف اسـت. شـاگردان 
گاه از این باشـند که اجـراآت وکارکردهـای آنها چطور  بایـد آ
و برمبنـای کـدام معیارهـا سـنجیده خواهـد شـد. پـس معلم 
مـی تواند معلومات صریح و شـفاف در بـاره کیفیت اجراآت 
کارکردهـا  و  اجـراآت  نمایـد.  تـدارک  و  تهیـه  کارکردهـا  و 
ضعیـف بایـد بـا گزینه هـا یاد داشـت گـردد بطوریکـه کدام 
قدمهـا بـرای عـاج و رفـع نواقص آماده اسـت. فیدبـک را به 
عنـوان معلومـات در باره چگونگـی انجام یا اجرا در روشـنی 
بعضـی اهـداف تعریـف مـی کنـد و ایـن امـر خـاص، مفید 
و اسـاس در یـک موقعیـت مشـخص اسـت. فیدبـک خوب 
مربـوط بـه دسـتاورد شـاگرد اسـت. وقتی مـا نصـب العین را 
مـی دانیـم و در باره چگونگی پیشـرفت بسـوی نصـب العین 
معلومـات حاصـل مـی کنیـم، احتمـال قویتـر رسـیدن به آن 

نصـب العیـن داریم.

نتیجه گیری:
پـس در نتیجـه گفتـه مـی توانیـم کـه ارتباطـات رکـن 
اساسـی در پیوسـتن، ایجـاد هماهنگـی، محبت و دلسـوزی 
بـا دیگـران مـی باشـد تا بـا برقـرار سـاختن ارتباطـات خوب 
مـا بتوانیـم طـرز رفتار، کـردار، اخـاق و زنده گی بـا دیگران 
آشـنایی حاصـل کنیـم، همیـن ارتباطـات اسـت کـه باعـث 
ایجـاد محبـت، صمیمیت و شـناخت با دیگران می شـود در 
صورتیکـه بـا افـراد و محیـط کـه مـا در آن زنده گی مـی کنیم 
ارتبـاط نداشـته باشـیم نمـی تـوان زنده گـی را فهمیـد و از آن 
 ایجـاد زنـده گی مرفـع در هـر گونه شـرایط و 

ً
لـذت بـرد. بنـا

همـکاری بـا دیگـران نیاز اسـت تـا از ارتباطـات کار بگیریم 
و نگذاریـم ایـن رابطـه از بیـن برده شـود زیـرا سـهولت ها را 

بـه بار مـی آورد.

ماخذ:
پوهانـد  مولـف،  دوم  جلـد  تربیتـی،  روانشناسـی   -
۵۵  -  ۳۵ ص   ۱۳۹۵ چـاپ  سـال  »حقیـار«  عبدالمنـان 
- مـواد مطالعاتی اجباری، انکشـاف مسـلکی و خواص 
مسـلکی MED 513  اسـتاد دکتـور عبدالهـادی سـتانکزی 

ص ۱۵۰ - ۱۶۳
- پوهنتـون تعلیـم و تربیـه شـهید اسـتاد ربانـی، مرکـز 
کـورس  اجبـاری،  مطالعاتـی  مـواد  ماسـتری،  تحصیـات 
اساسـات تدریـس و آمـوزش )MED 511( جلـد دوم سـال 

491  -  480 ص   2018  -  1397
- عرفـان، مجلـه تحقیقـی، ادبـی، تربیتـی و اجتماعـی 

سـال 96 دور دوم مـاه جـدی سـال 1396 ص 70
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دکمپيــوټــــر نســلونــه 
)Computer Generation(

سوله نسیمي سادات

بریښـنایي کمپیوټرونو لـه لومړی پیل 
څخـه تـر اوسـه پـورې پـه بېابېلـو برخو کـې زیـات پرمختگ 

کـړی چـې پـه تدرېجـي ډول د سـاینس پوهانـو پـه هڅـه او هانـد په اوسـني 
پرمختللـي کمپیوټـر بـدل شـو، دغـه بدلونونـه دکمپیوټـر پـه جوړښـټ کـې پـه بېابېلـو 

وختونـو کې ترسـره شـوي چې هر بدلون د کمپیوټر نسـل جـوړوي. بریښـنایي کمپیوټرونه جوړول 
د )1946( کال څخـه تـر نـن ورځـې پـورې په پنځه نسـلونو وېشـل شـوي دي.

)1946 - 1958(  :)First Generation( د کمپیوټر لومړی نسل
د کمپیوټرونـو دلومړنیـو نسـلونو پـه جوړښـت کـې لـه )Vacuume Tube( څخـه کار اخیسـتل شـوی و، چـې 

النـدې ځانگړتیـاوې یـې لرلې:
1- څرنگه چې د )Vacuum Tube( حجم زیات دی، نو له دې امله ددې کمپیوټرونو حجم ډېر زیات و.

2- چټکتیا یې ډېره لږه وه چې په ملي ثانیې)1/1000 ثانیې( اندازه کیده .

3- ډېرې انرژي ته یې اړتیا لرله له دې امله یې ډېره تودوخه تولیدوله .

4- په جوړولو یې ډېر لگښت کېده، له دې امله په نظامي، علمي او سوداگري شرکتونو کې کارول کیده .

5- د پروگـرام جـوړول یـې ډېـرې سـتونزې لرلـې، پوهو کسـانو ته یـې اړتیا درلـوده ځکـه د پروگـرام جوړولو ژبه 

یـې د ماشـین ژبه وه.

)1959-1964( )Second Generation(دکمپیوټر دویم نسل
دکمپیوټرونـو د دویـم نسـل پـه جوړښـت کـې د )Vacuum tube( پـر ځـای ټرانزسـټر 

)Transistor( کارول شـوې و چـې حجـم یـې لـږ او چټکتیـا زیاتـه وه.
ټرانزسـټر: ټرانزسـټر یـوه وړه بریښـنایي پـرزه ده چـې د نیمـه هـادي 

فلز)سـلیکان( څخـه پـه 1948 میـادي کال کـې جوړه 
شـوې او پـه 1954 میادي 
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کال کـې پـه کمپیوټرونـو کې وکارول شـوه.
 ټرانزسـټر هغه بریښـنایي پرزه ده چـې د ولتاژونو 
عبـارت:  بـل  پـه  یـا  کنټرولـوي  جریـان  حرکـت  د 
ټرانزسـټر یو ډول د )on( او )off( سـویچونه دي چې 
د بریښـنا پـه واسـطه کنترولېـږي. پـه شـلمه پیړۍ کې 
ټرانزسـټر د بریښـنایي جریان لپاره ټولنیـز او دکمپیوټر 

لپـاره ځانگـړی لـوی بدلون و.
 ټرانزسـټرونه تودوخـې تـه اړتیـا نـه لـري، لـږه 
انـرژي مصرفـوي او د کړنـې د ترسـره کولـو په وخت 

کـې ډېـر چټـک وي.

د ټرانزسټرونو گټې:
1- وزن او حجم یې لږ وي.

املـه هغـو  لـه دې  ولتـاژ مصرفـوي،  ټیـټ   -2
وسـایلو کـې هـم کارول کېـږي چـې له بطـري څخه 

اخلـي. کار 
3- تودولو ته اړتیا نه لري.

4- د ټرانزسـټر کړنـې سـمې وي او لـه تیروتنـو 
سـره نه مـخ کېـږي.

5- ټرانزسـټر ډېـر عمـر لـري، هغـه پـرزې  چې 
ټرانزسـټر پکـې کارول شـوی وي تر 50 کالـو پورې د 

کارولـو وړتیـا لري.

ترانزسټر الندې تاوانونه هم لري:
1- کلـه چـې د بریښـنا جریـان لـه 100 ولتـاژو 
څخـه زیـات شـي ټرانزسـټر سـم کار نه شـي کوالی.

2- پـه ټرانزسـټرونو بانـدې الکتـرو مقناطیسـي 
امـواج منفـي اغېـزه لـري.

 Third( یم نسل د کمپیوټر در
:)1965-1970(  )Generation

د کمپیوټرونـو د درېـم نسـل پـه جوړښـت کـې 
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 )IC: Integrated Circuit( ځـای  پـر  ټرانزسـټر  د 
وکارول شـو چـې حجـم یـې لـږ، چټکتیا یې تـر هغې 

زیاتـه او پـه مایکـرو ثانیـې انـدازه کیـده.
IC: هغـه بریښـنایي پـرزه ده چـې د ټرانزسـټرونو 
)Transistors( ،مقاومتونـو )Resistors( ،خازنونـه 
یـو  د  چـې  څخـه   )Diodes( او   )Capacitors(
سـلیکان جوړشـوي چېـپ )Chip( له پاسـه موقیعت 

لـري، جـوړه شـوې او ځانگـړې دنـده ترسـره کـوي.

د IC  پـه جوړښـت کـې سـلیکان فلـز پـه 
النـدې ځانگړتیـاوو کارول شـوی 

1- د سلیکان بیه لږه ده .
2- د سـلیکان فلـز پـه اسـانۍ سـره او ډېـر موندل 

. ي کېږ
3- سلیکان فلز زیاتې انرژۍ ته اړتیا نه لري.

4- سـلیکان فلـز د معلوماتـو پـه ذخیـره کولو کې 
ډېـر اړین دی.

5- سـلیکان فلـز یـو نیمـه هـادي فلـز دی چې د 
بریښـنا جریـان پکـې پـه سـمه توګـه کنترولیږي.

د درېـم نسـل کمپیوټرونـو کـوالی شـو چـې څـو 
پروگرامونـه پـه یو ځـل وکاروي پـه دې کمپیوټرونو کې 
د پروگـرام د لیکلـو ژبـې پرمختللـې وې او پـه اسـانۍ 

سـره پکـې پروگـرام لیـکل کیده.
چـې  پـرزه   )Remote Communication( د   
ډول  دې  پـه  لېـږدوي  معلومـات  وسـیله  پـه  څپـو  د 

وکارول شـول. لومـړی ځـل  پـه  کـې  کمپیوټرونـو 

د کمپیوټر څلورم نسل 
)1971( )Fourth Generation(

د کمپیوټرونـو پـه دې نسـل کې هـم )IC( کارول 
شـوی، خـو د درېـم نسـل کمپیوټرونـو سـره یـې توپیر 
یـو چیـپ  پـر  دادی چـې دې ډول کمپیوټرونـو کـې 
)Chip( پـه میلونونو ټرانزسـټرونه ځای پر ځای شـوي 

دي.
 1971 پـه  پراسیسـر  مایکـرو  پراسیسـر:  مایکـرو 
 Integrated( او   )Intel( د  کـې  کال  میـادي 
شـو  جـوړ  وسـیله   پـه  شـرکتونو   )Electronics

 2300 کـې  پراسیسـرونو  ډول  دې  پـه  کمپنـۍ  انټـل 
ټرانزسـټرونه لږولـي و، چـې د 4004 پـه نـوم یادیـده.
د څلـورم نسـل کمپیوټرونـه د لږي بیـې او لږ وزن 

او حجـم لـه امله  بـازار ته وړاندې شـو.
کمپیوټرونـه  چـې  شـول  وکـوالی  هـم  خلکـو 
واخلـي او پـه ورځنـي ژونـد کـې یـې وکاروي. دغـه 
 Personal( ډول کمپیوټرونـه د مایکرو کمپیوټرونـو یا

یادیـدل. نـوم  پـه   )Computers
 Apple کمپنـۍ پـه 1977 میـادي کال کـې د 
)MAC( پـه نـوم مایکـرو کمپیوټر بازار تـه د خرڅاو 
پـه موخه وړانـدې کـړ، همدارنگـه IBM کمپنۍ خپل 
لومړنـی کمپیوټـر پـه 1981 میـادي کال بـازار تـه د 
خرڅـاو لپـاره وړانـدې کـړ چـې د 8088 شـمېرې 

لرونکـی پراسیسـر یـې درلود. 
د شـخصي کمپیوټـر پـه جوړیـدو سـره د کمپیوټر 
بېابېلـو کارونـو د  د  پراخـه شـوه چـې  کاري سـاحه 

ترسـره کولـو لپـاره تـرې کار واخیسـتل شـو.
 د شـخصي کمپیوټرونـو جوړښـت پـه حقیقـت 
کـې پـه )Hardware( او )Softwares( کـې یو لوی 

و. بدلون 
هغـه کمپیوټرونه چـې مایکرو پراسیسـر کاروي د 
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مایکـرو کمپیوټـر په نـوم یادېږي.

د کمپیوټر پنځم نسل 
)Fifth Generation(

لومړیـو وختونـو  پـه  میـادي کال   د 1980 
کـې سـاینس پوهانـو کوښـښ وکـړ ،تر څو داسـې 
ترسـره  د  کار  یـو  د  چـې  کـړي  جـوړ  کمپیوټـر 

کولـو لپـاره پـه خپلـه الرښـوونې واخلـي، یعنـې 
ددې پـر ځـای چـې پـه پروگـرام کار وکـړي بایـد 
)Artificial Intelligena( باندې کارونه ترسـره 
کـړي او دمسـئلو د حـل کولـو لپـاره خپله لـه ځان 

سـره تصمیـم ونیسـي.
لومړنــۍ  کمپیوټرونــو  ډول  ددې   )Robot(
لپــاره  جوړولــو  پروگــرام  د  چــې  ده  بېلګــه 
 Programming with Logic )List( یــې 
Processing(( د پروگــرام لیکنــې ژبــه جــوړه 

شــوي وه .
لـږ  توگه،پـه  سـمه  پـه  کمپیوټرونـه  ډول  دا 
وخـت کـې، لـه سـتړتیا پرتـه ډېـر کارونـه پـر یـوه 

کـوي. ترسـره  وخـت 
انسـانان ددې مفکـورې لـه منلـو څخـه ډېـر 
لـرې دي چـې داسـې کمپیوټرونـه بـه جـوړ شـي 
چـې پرته لـه پروگرام ورکولو مسـئلې حـل کړي او 
خپل کار ترسـره کـړي. د کمپیوټرونو په جوړښـت 

)Hardware & Software( کـې پـه ډېـره لـږه 
مـوده کـې داسـې بدلونونـه راغلـي چـې ددوي هر 
ځینـې  چـې  اگـر  ده،  وړ  منلـو  د  وړاندوینـه  ډول 

خلـک دداسـې مفکـورې منونکـي نـه دي.

د کمپیوټرونو ډله بندي 
)Classification of Computers(

د وړتیـا او چټکتیـا لـه مخـې د کړنو په ترسـره 

کولـو کـې کمپیوټرونـه پـه النـدې څلـورو ډولونو 
وېشل شـوي دي:

لوی کمپیوټرونه 
)Super Computers(

سـوپر کمپیوټـر د ډېـرې چټکتیـا لرونکي دي 
چـې تقریبـا بېلیونونـه کارونـه پـه یـوه ثانیـې کـې 
ترسـره کـوي، پـه هغـو ځایونـو کـې چـې ډېـرې 
شـمېرني تـه اړتیـا وي بایـد لـه داسـې کمپیوټرونو 
څخه کار واخیسـتل شـي. دبېلګې پـه ډول د هوا د 
حاالتـو پـه معلومولـو کـې ، پـه نظامي پـروژو کې 
، پـه تحقیقاتـي او علمـي مسـائلو کـې ،د تیلفـون 
امـواج او راډیوگانـو پـه کنترولولـو او داسـې نـورو 

کې. ځایونـو 
څـه وخـت مخکـې لـه دې کمپیوټرونو څخه 
اخیسـتل  کار  ډول  پـه   )Human Genome( د 
کیـده، ددې ډول کمپیوټرونـو بیـه ډېـره وه، لـوی 
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پراسیسـر یـې درلـود چـې لـه څـو ډولـه تختـو یـا 
 )PCB: Printed Circuit Board( سـرکټونو 
څخـه جـوړ شـوي و او ځینـو کمپیوټرونـو یـې بیا 

څـو پراسیسـره درلـودل.

یم کمپیوټرونه  مین فر
)Main Frame(

میـن فریـم کمپیوټرونـه هـم د ډېـرې چټکتیـا 
لرونکـي دي چـې پـه یـو ځـل د سـلگونو کسـانو 
فریـم  میـن  ویلـي شـي،خو  تـه ځـواب  غوښـتنو 
کمپیوټرونـه د کړنـو یـوه ځانگړي مجموعـه په یوه 
وخـت کـې ترسـره کـوي. دا ډول کمپیوټرونـه د 

شـبکو لپـاره کارول کېـږي.
کار  د  څخـه  کمپیوټرونـو  فریـم  میـن  لـه 
اخیسـتلو پـر وخـت د )موس،مانیټـور او کبیـورډ 
( پـه وسـیله اړیکـه نیـول کېـږي، چـې پـه لویـو 
شـرکتونو او دولتـي ادارو کـې دا ډول کمپیوټرونـه 

کېـږي. کارول 

یم کمپیوټرونه الندې گټې لري: مین فر
1- د مین فریم کمپیوټر لگښت لږ وي.

2- دمین فریم کمپیوټرونو امنیت ښه وي.
اسـانۍ سـره  پـه  فریـم کمپیوټـر  د میـن   -3

لـري. والـي وړتیـا  دلـوی 
4- د میـن فریـم کمپیوټـر پـه سیسـتم کـې 

جوړیـږي. اداره  مرکـزي 
5- له میـن فریم څخه )Backup( اخیسـتل 

وي. اسانه 
مخـه  وایرسـونو  د  کمپیوټـر  فریـم  میـن   -6

شـي. نیـوالی 
یم کمپیوټر الندې تاوانونه لري: مین فر

1- د مین فریم کمپیوټر جوړول ډېر ستونزمن 
وي.

2- کـه پـه سیسـتم کـې هسـته خرابـه شـوه 
ټـول سیسـتم کار پریدي یـا په بل عبـارت کوچنۍ 
سـتونزه پـه ټـول سیسـتم کـې سـتونزې پیداکـوي 
 Single Point( چـې دغه حالـت دیـو سیسـتم د

of Failure( پـه نـوم یادېـږي.
پـه ځینـو ځایونو کـې کاروونکي کوالی شـي 
چـې لـه میـن فریـم سـره د عـادي کمپیوټرونـو له 
الرې اړیکـه پیـدا کـړي، خـو بیا پـه ځینـو ځایونو 
)مـوس،  پـرزو  ځینـو  د  یـوازې  کاروونکـي  کـې 
منیټـور او کیبورډ ( په وسـیله د سیسـتم سـره اړیکه 

. نیسي
پـه میـن فریـم سیسـتم کـې دوه ډولـه ترمینل 

کارول شـوی دی. 
 Dumb( 1- اواز نه لرونکي ترمینل

)Terminal
)Intelligent Terminal( 2-   ذکي ترمینل

اواز نه لرونکي ترمینل 
)Dumb Terminal(

پـه اواز نـه لرونکـي ترمینـل کـې پراسیسـر نه 
وي لومړنـي معلومـات یوازې د سیسـتم په وسـیله  

کېږي. پراسـس 
  

ذکي ترمینل 
)Intelligent Terminal(

پـه ذکـې ترمینـل کـې ترمینـل د پراسیسـر یوه 
برخـه وي چې کړنې ترسـره کـوي او د ذخیره کولو 

پـرزې نـه لري .

واړه کمپیوټرونـه یـا مینـي کمپیوټرونه 
)Mini Computers(

واړه کمپیوټرونـه داسـې کمپیوټرونـه دي چې 
 پـه یـو وخـت کې یـې څـو کسـان کاروالی شـي، 
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پـه چټکتیـا کې له میـن فریم څخه وروسـته دي دا ډول 
کمپیوټرونـه د مخکنـي کمپیوټرونو نـه وړوکې و له دې 

املـه د )MINI( کمپیوټـر پـر نوم ونومول شـول.
 )WorkStation( نن ورځ هغه کمپیوټرونه چې د
پـه نوم یادېـږي ددې ډول کمپیوټرونـو ځای نیوالی دی 
چې سـاینس پوهان، انجنیـران ، مالـي کار کوونکي او 

ډیزاینران یې کاروي.

شخصي کمپیوټرونه 
)Personal Computers(

 دا هغـه ډول کمپیوټرونـه دي چـې په زیاتـه اندازه 
پـه نـوم هـم  کارول کېـږي چـې د مایکـرو کمپیوټـر 

یادېږي.
د مایکـرو اصطـاح لـه 1970 څخـه تـر 1980 
شـخصي  د  اوس  خـو  کیـده  کارول  ډېـره  پـورې 

یادېـږي. نـوم  پـه  کمپیوټرونـو 
شـخصي کمپیوټرونـه هغـه کمپیوټرونـه دي چې 
د یـو کاروونکـي پـه وسـیله د بېابېلـو کارونـو لپـاره 
 Standard(  کاورل کېږي فزیکي جوړښـت یې سـاده
 Standard Operating( وي او معیاري)Hardware
System( پروگرامونـه لـري چې بېابېلې کړنې ترسـره 

کوي. 
شخصي کمپیوټرونه په دوه ډوله دي:

ډیسکټاپ کمپیوټر 
)Desktop Computer(

او  کېـږي  ایښـودل  میـز  پـه  کمپیوټرونـه  ډول  دا 
لـري. برخـې  بېابېلـې 

1- د سیسـتم برخـه)System Unit(: د سیسـتم 
پـه برخه کې یـې پراسیسـر، میموري)حافظـه(، اصلي 
تخته)مـادر بـورډ(، ډرایونـه، پورټونـه او داسـې نـورې 
مهمـې برخـې د کمپیوټـر کـې ځـای پـر ځـای شـوي 

دي.

2- Monitor
3- Keyboard
4- Mouse

د ا ډول کمپیوټرونـه ډېـر لـږ وزن او حجـم لـري 
لکـه د یـوې بکسـې پـه ډول او ځینې یې ال داسـې دي 
چـې پـه جیـب کـې هـم د انتقـال وړ دي، همدارنگـه 
هـوار سـکرین )Flat Screen( لـري او کله د بریښـنا 
دنـه شـتون په وخـت کې د بطـري له بریښـنا څخه کار 

شي. اخیسـتای 
په  کمپیوټرونو  ټاپ  ډیسک  د  کمپیوټر  هر  نوټ: 
شمول په اسانۍ سره له یو ځای څخه بل ځای ته وړل 
کېږي، له دې امله ورته د )Portable( اصطاح کارول 

کېږي.
ددې ډول کمپیوټرونـو مهـم ډولونـه په الندې ډول 

دي:

لپ ټاپ کمپیوټرونه 
)Laptop Computer(

لپټـاپ کمپیوټرونـه دیـوې السـي بکسـي پـه څېر 
واړه کمپیوټرونـه دي چـې په اسـانۍ سـره کوالی شـي 
پـه زنگـون )Lap( بانـدې یـې کیـږدي، لـه دې املـه 
لپټـاپ  یادېـږي.  نـوم  پـه   )Laptop Computer( د 
کمپیوټرونـه د کوټـي په داخـل، حویلـۍ، ټولگي،دفتر 
او داسـې نـورو ځایونـو کـې پـه اسـانۍ سـره کارول 

. ي کېږ
لپټـاپ کمپیوټرونـه بـي سـیمه پورټونـه او بطـري 
لـري ،کـه کلـه بریښـنا نـه وي کمپیوټرونـه د بطـري د 
کیفیـت پـه انـدازه د بطـري د چارج په وسـیله روښـانه 

وي او کار کـوي.
د لپټـاپ کمپیوټرونـو بطـري د بیـا چـارج کولـو 

وړتیـا لـري چـې پـه دوه ډولـه دي:
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نکلي بطري گانې 
 Nickel Based )Ni Card(

پـه دې ډول بطریانـو کـې لومـړی بایـد دبطـري 
موجـوده چـارج ختم شـي، وروسـته بیا دوبـاره چارج 
شـي که چېـرې بطري چـارج ولـري د دویم ځـل لپاره 
بیـا نه چـارج کېږي، د بیطـري د چارج کولـو پر وخت 
کـې کـه چېـرې د بطـري په چـارج کولـو ونـه پوهیږي 

بطـري خپلـه ځانگړتیـا له السـه ورکوي.

لیتمي بطري گانې
 ))Lithium Based )Li- ion(

ددې ډول بطـري گانـو پـه جوړښـت کې لـه لیتیم 
فلـز څخه کار اخیسـتل شـوی دی.

دبطـري چـارج د کمپیوټـر پـه کارولـو پـورې اړه 
لـري څومره چـې کمپیوټر کـې زیاته انـدازه پروگرامونه 
لپـاره د کمپیوټـر  لـږ وخـت  د  بیطـري  روښـانه شـي 
د روښـانولو وړتیـا لـري او کـه چېـرې لـږ پروگرامونـه 
د  لپـاره  وخـت  زیـات  د  بیطـري  وي  شـوي  روښـانه 

کمپیوټـر د روښـانولو وړتیـا لـري.

لپټـاپ کمپیوټرونـه دالندې گټـو لرونکي 
دي

1- لپټاپ کمپیوټرونه لږې بریښنا ته اړتیا لري.
2- لږه تودوخه لري او پکه یې شور نه کوي.

3- لـه لپټـاپ کمپیوټـر څخـه پـه اسـانۍ او پـه 
هرځـای کې کار اخیسـتل کېږي. د بریښـنا د نشـتوالي 

پـر وخـت هـم د کارولـو وړتیـا لري.

لپټـاپ کمپیوټرونـه د ډیسـکټاپ پـه پرتله 
النـدې تاوانونـه لري

1- لـه ډیسـکټاپ څخـه یـې بیـه لـوړه او کار یـې 
ورسـره یـو شـان دی.

2- د لپټـاپ کمپیوټرونـو د کار دلوړولـو کیفیـت 

معلوماتـو  د  خـو  دي،  ټاکلـې   )Upgradeability(
ذخیـره )Hard disk( یـې پـه اسـانۍ سـره د بدلون وړ 

دي.
 Expansion( او )CD-ROM( 3- همدارنگـه
ډول  یـو  چـې  سـره  اسـانۍ  پـه  هـم  یـې   )Card
ځانگړتیـاوې ولـري د بدلولـو وړتیـا لـري، خـو نـوري 
 ،)Mother board( بـورډ  مـادر  لکـه  یـې  برخـې 
پراسیسـر او د گرافیـک سیسـتم یـې پـه سـتونزمن ډول 

بدلیـږي.
څرنگـه چـې د لپټـاپ فزیکـي برخـې د بېابېلـو 
نـه  اسـانۍ  پـه  شـوي  جـوړي  وسـیله   پـه  شـرکتونو 
بدلېـږي. د بېلگې په ډول دیو شـرکت په وسـیله د جوړ 
شـوي لپټـاپ فزیکـي برخـې د بـل شـرکت په وسـیله 
جـوړ شـوي لپتاپ کـې په سـمه توګه نـه کارول کېږي.
1- لپتـاپ کمپیوټرونـه پرتـه لـه میـز د کارولـو وړ 
دي خـو دغـه کار د انسـان د صحت لپاره زیان رسـوي 
ددې لپـاره چـې ددې زیـان څخـه وژغـورل شـئ بایـد 
د لپټـاپ د کارولـو پـر وخـت میـز یـا بالښـت وکارول 
شـي او هڅـه وکړئ چې د پراسیسـر لـه تودوخې څخه 

خپلې پښـې وسـاتئ.
پـه  تودوخـې  د  دننـه  کمپیوټرونـو  لپټـاپ  د   -2
مقابـل کې پکـې او )Heat Sink( لگیدلـی چې مخه 
یـې خاصـه ده، د خـاورو پـه ځـای کـې یـې کارول 
کیـدای شـي پکـي یـا )Heat Sink(  تـه د وخـت پـه 
تیریـدو سـره خـاوره دننـه شـي او د خرابیـدو المل یې 
وگرځـي چـې دا بیـا د کمپیوټـر د زیاتـو گرمیـدو المل 
کېـږي. ددغـې پکـې یـا )Heat Sink( لـه بهـر څخه 
پاکیـدل سـتونزمن کار دی یعنـې د پاکولـو لپـاره یـې 

کېږي. لپټـاپ سـپړل 
کـې  کمپیوټرونـو  لپټـاپ  پـه  چـې  څرنگـه   -3
مانیټور،کیبـورډ او مـوس پـه یـو ځـای کـې موقیعـت 
لـري، نو نه شـو کـوالی چې مـوس، کیبـورډ او مانیټور 
لـه خپلې خوښـې سـره سـم پـه یو ځـای کې ځـای پر 
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ځـای کـړو. د بېلگـې پـه ډول کـه وغـواړو چـې موس 
یـا کیبـورډ پـه یـو ځـای کیـږدو او مانیټـور په بـل ځای 
کـې، نـو دا امکان نه لـري. لپټـاپ کمپیوټرونه د اوږدې 
مـودې کارولـو لپاره ندي جوړ شـوي، خـو د تکنالوژي 
اصلـي  د  یـې  کاروونکـي  زیاتـره  پرمختـگ سـره  لـه 

کمپیوټـر پـه ډول کاروي.
4- د لپټـاپ کمپیوټرونـو بطري گانـي د وخت په 

تیریـدو سـره خپلـه ځانگړتیا له السـه ورکوي.
نوټ: پـه لپټاپ کمپیوټرونو کې د بطري د بریښـنا 
څخـه د کار اخیسـتلو پـر وخـت )RAM( ډېـره اغیزه 
لـري، پـه هغه وخـت کې چـې د )RAM( انـدازه ډېره 
وي هارډیسـک)HDD( تـه د معلوماتـو لیـږل لـږ وي 
نـو پـه دې سـره د بریښـنا پـه لگښـت کې ډېر کمښـت 

راځي.
لـه هارډیسـک څخـه دلومړنیو معلوماتو اخیسـتل 
د )RAM( پـه پرتلـه ډېـر سـتونزمن دي، خـو لـه دې 
بریښـنا  ډېـره  پرتلـه  پـه   )RAM( د  برابـره   30 پرتـه 

مصرفـوي.

السي کمپیوټرونه 
)Handheld Computers(

دا ډول کمپیوټرونـه واړه کمپیوټرونـه دي چـې پـه 
یـو الس کـې نیـول کېـږي. د یاداښـت د کتابچـې، د 
ماشـین حسـاب او د ځینـې نـورو شـیونو په څېـر ترې 

کار اخیسـتاي شـو.
د  وخـت  پـر  کارولـو  د  کمپیوټرونـو  ډول  ددې 
کوچنـي کیبـورډ او مانیټور څخـه کار اخیسـتل کېږي، 
خـو پـه ځینـو کمپیوټرونـو کـې بیـا  د مـوس او کیبورډ 
کېـږي.  اخیسـتل  کار  څخـه  قلـم  یـو  لـه  ځـای  پـر 
پروگرامونـه یـې پـه )ROM( کـې ذخیره شـوي وي.دا 
 Hand top , Palmtop, PDA:( ډول کمپیوټرونـه د
یادېـږي. نـوم  پـه   )Personal Digital Assistant

ځای پر ځای شوي کمپیوټرونه 
)Embedded Computers(

کولـو  ترسـره  د  کارونـو  ټاکلـو  د  داکمپیوټرونـه   
لپـاره پـه نـورو وسـایلو کـې ځـای پـر ځای شـوي دي 
پـه  کمپیوټرونـو  ددې  وسـایل  زیاتـره  ورځ  نـن  چـې 
وسـیله  کنترولیـږي، څرنگـه چـې دغـه کمپیوټرونـه 
ټاکلـي کارونه ترسـره کـوي، نـو ددې  ډول کمپیوټرونو 
جـوړول اسـانه او بیـه یـې ټیټـه ده، دا ډول کمپیوټرونـه 
 ،Digital Clocks( ، GPS( ډیجیټـل سـاعتونو پـه 
ډیجیتـل کمـره، )MP3( ، ترافیکـي اشـارو او داسـې 
نـورو شـیانو کـې کارول کېـږي، ددې ډول کمپیوټرونو 
ټـول ډولونـه روښـانه کـول دلته یـو سـتونزمن کار دی.

دکار له مخې د کمپیوټر ډولونه
 Types of Computer According to(

)Work
کمپیوټرونـه د څـو ځانگړتیـاوو لـه مخـې کوالی 

شـو پـه بېابېلـو ډولونو وویشـو.
پر لومړنیو معلوماتو)Data( باندې دکړنو 

)Process( د ترسره کولو له مخې کمپیوټرونه په درې 
ډوله دي:

اناالگ کمپیوټرونه 
)Analog Computers(

اناالگ کمپیوټرونه د سـگنال )Signal( په وسیله 
ډیجیټـل  د  کمپیوټرونـه  ډول  دا  کـوي،  ترسـره  کړنـې 
کمپیوټرونـو )Digital Computers( پـه خاف دي 
یعنـې شـمېرې او تـوري نه پیژنـي خو کمیتونه په سـمه 

توګـه انـدازه کوي.
ددې ډول کمپیوټرونـو کارول ټاکلـې سـاحه لري، 
د بېلگـې پـه ډول د بریښـنا د ولتـاژ، تودوخـي، د نفتـو 
حرکـت، دورانـي زاویـه، د انـرژي د سـرچینو پیداکولو 
او داسـې نـورو ځایونو کـې کارول کېـږي، څرنگه چې 
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دا ډول کمپیوټرونـه ډېـر اړیـن کارونـه ترسـره کوي، نو 
د کار سـاحه یـې ټاکلـې ده یعنـې کارول یـې زیـات نه 
دي همدارنگـه داکمپیوټرونـه کمیتونـه د یـوې کړنـې 
پـه ترسـره کولـو کـې انـدازه او پرتلـه کـوي، نـو ځکـه 

حافظـې تـه اړتیا نـه لري.
بریښـنایي ځانگړنـو  د  کړنـې  کمپیوټرونـو  ددې   
لکـه ولتاژ )Voltage( او مقاومـت)Resistance( په 
بنسـټ ترسـره کېـږي، لـه همدې املـه ټولـې کړنې یې 
پـه ټاکلـې وخت ترسـره کېـږي، چټکتیا یـې د ډیجیټل 
کمپیوټرونـو پـه پرتلـه زیاتـه، خـو د کړنـو سـم ترسـره 

کـول یـې د ډیجیټـل کمپیوټرونـو پـه پرتله لـږه ده.
لـرل  ځانگړتیـاوو  ددې  کمپیوټرونـو  انـاالگ  د 
ددې المـل شـو چـې په ځینـو ځایونـو کې لـه ډیجیتل 

کمپیوټرونـو څخـه زیـات اړیـن وي.
 انـاالگ کمپیوټرونه لـه ډیجیتل کمپیوټرونو سـره 

دوه لـوی توپیرونه لري.
څـو  ډول  مسلسـل  پـه  کمپیوټرونـه  انـاالگ   -1
کارونـه پـه یـو وخـت کـې ترسـره کـوالی شـي، خـو 
ډیجیټـل کمپیوټرونـه یـو کار پـه یـو وخـت کې ترسـره 
کـوي. پـه ډیجیټـل کمپیوټرونـو کـې پـه یـو وخت کې 
د  ډیـرو کارونـو د ترسـره کولـو لپـاره څـو پراسیسـرونو 

ده. اړتیـا  تـه   )Processors(
2- انـاالگ کمپیوټرونـه د مسلسـلو متحولینـو په 
بنسـټ کړنـې ترسـره کوي،خـو ډیجیټـل کمپیوټرونـه 
ترسـره  کړنـې  بنسـټ  پـه   )Discrete( ډیسـکریټ  د 
کوي.لـه همدې املـه ډیجیټل کمپیوټرونه په اعشـاري 

شـمېرو بانـدې سـمې کړنـې ترسـره کوالی شـي.

ډیجیټل کمپیوټرونه 
)Digital Computers(

ډیجیټـل کمپیوټرونـه هغـه کمپیوټرونـه دي چـې 
ټـول لومړنـي معلومـات د یـو او صفر پـه ډول ذخیره او 

پـرې کړنـه ترسـره کـوي. د کړنو د ترسـره کولـو بڼه یې 
بېلـه یعنـې )Discrete( ده چـې پـه عامـو ځایونو کې 
تـرې کار اخیسـتل کېـږي. د کړنو ترسـره کول یې سـم 
،خـو چکټیا یـې د انـاالگ کمپیوټرونو په پرتلـه لږه ده.

یډ کمپیوټرونه  هایبر
:)Hybrid Computer(

 هایبریـډ هغه ډول کمپیوټرونـه دي چې د اناالگ 
او ډیجیټـل دواړو کمپیوټرونو ځانگړتیـاوې لري له دي 

املـه د دوو رگـه )Hybrid( کمپیوټر پـه نوم یادېږي.
لومړنـي  ډول  هـر  کمپیوټرونـه  هایبریـډ   
دکړنـو  چـې  اخلـي  انـاالگ(  یـا  معلومات)ډیجیټـل 
ترسـره کولو سـموالی یې د ډیجیتل کمپیوټـر په څېر او 

ده. څېـر  پـه  کمپیوټـر  دانـاالگ  یـې  چټکتیـا 
پـه هغـو ځایونـو کـې چـې د هـر ډول لومړنیـو 
اړتیـا وي لکـه هوائـي دفاعـي  تـه  معلوماتـو کارولـو 
سیسـتم او یـا د طبي البراتـوار د پـرزو کارولو په وخت 
کـې له هایبریـډ کمپیوټرونو څخه کار اخیسـتل کېږي.

اخځلیکونه:
1- پوهانـد سـید حسـن عدلیـار، کتـاب نـوم، د 

پیژندنـه. کمپیوټـر 
2- مؤلـف، جـواد حیـدری، کتـاب نـوم، آموزش 

گام بـه گام کمپیوتـر د چـاپ کال، 2001.
3- علـی محمـد رجبـی، کتـاب نـوم، راه اندازی 

کسـب کار در فضـای مجـازی.
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اگـر به خطاء نرفته باشـیم در سـده ها و بـه ویژه در دهه 
هـای اخیـر ملمـوس، نظـام هـای حاکـم برتـارک ایـن 
سـرزمین در جنب سـا  ئر شـعارها وپالیسـی ها، همواره 
در بخـش سـکتور فرهنـگ ومعـارف سـنگ خدمت را 
بـه سـینه کوبیده اند، امـا در عملکـرد، کمترین توجهی 
بـه سیسـتم تعلیـم وتربیـت وآمـوزش صـورت نگرفتـه 
وروال  رویکردهـا  بربنیـاد همـان  معـارف   

ً
اصـا ویـا 

کهنـه و عنعنـوی خـود قـرار داشـت وابداعاتـی کـه بـه 
اصطـاح هررژیـم در ریفـورم وسـاختارمعارف مـی 
فزودنـد همـان ترمینالـوژی وفریکانـس هـای سیاسـی 
نظـام حاکـم بـود ونصاب درسـی دسـتخوش اهداف و 
اغـراض آنهـا شـده ومحتـوای آمـوزش بر سـلیقه های 
مطبـوع متنفذیـن ومقامـات ذی صـاح بـه بیراهـه می 
نظـام  درخدمـت  وپـرورش  آمـوزش  کل  ودر  رفـت 

حاکـم وسیاسـت هـای غیرملـی آنهـا قرار داشـت.
شـاگردان و نونهـاالن جامعـه کـه باشـور و شـوق 
فطـری ودینـی  پـا بـه محیـط فرهنگـی و آموزشـی می 
نهادند، ناگزیر بودند با سـازوبرگ پاالیشـی وفرمایشـی 
نظـام سـازگاری نماینـد ودیگرگزینـه ای نداشـتند، زیرا 
معـارف، مکاتـب، معلمـان وشـاگردان بودنـد کـه در 
گـرو سیاسـت حاکـم  برجوجامعـه شـکار مـی شـدند 
وهیچگاهـی ازخـود اسـتقال وآزادی نداشـتند وتحت 

سـلطه سیاسـی قـدری نفسـک مـی زدند.
دهـه جنـگ  تلـخ چهـار  وتجـارب  چشـمدیدها 
قبیـل  ایـن  از  زنـده  مثـال  یـک  درکشـور  وخشـونت 

رخدادهـای  از  قبـل  وماکـه  بـود  مقطعـی  تعامـات 
کودتاهای سـرخ وسفید دل خوشـی درسکتور معارف،  
تدریـس و آ مـوزش و فرهنـگ متعالـی  نداشـتیم اّمـا 
تعلیـم و تربیـت دهـه چهل و پنجـاه سـالهای ۱۳۳۰- 
الـی ۱۳۵۶- هجـری شمسـی و اندکـی فراتـر را مـورد 
هایـی  نگرانـی  وجـود  بـا  دهیـم.  مـی  قـرار  ارزیابـی 
دربرنامـه درسـی آن زمـان آنقدرمبالغـه وگزافـه گویـی 
هـا راجـع بـه نظام وسیاسـت صـورت نمی گرفـت وبه 
نـدرت درمـواردی چـون شـاه دوسـتی و نظـام شـاهی 
پیمانـه  وبـه  درسـی  کتـب  محتـوای  در  وجمهوریـت 
وسـیع تـر در مطبوعـات ورسـانه هـا بـاز پخـش مـی 
معـارف  عمـر  دوره  درازتریـن  کـه  دوره  ایـن  گردیـد. 
نتوانسـتند  زمامـداران  و  امـور  مسـئولین  بـود  کشـور 
اندکـی تحـول کیفـی وبنیـادی بر اسـاس بازنگـری در 
مفـردات درسـی، کتـب آموزشـی و اسـتخدام معلمین 
و آمـوزگاران صالـح ومسـلکی وبـا اهلیـت و بـا تقوای 
دینـی را روی کار آورنـد، بهـر صـورت آنچـه گذشـت 
عبـرت اسـت و آنچـه مـی آیـد بـه آن تفکر ودقـت باید 
نمـود، زیرا بر اسـاس فرامین و ارشـادات دینی ودیدگاه 
های اندیشـمندانه مربیـون  تعلیم وتربیت بایسـت فردا 
را بهتـر از امـروز بسـازیم ودرخصوص تعلیـم وتربیت 
 چی کارشـیوه هایی را به دسـت گرفت تـا تعلیم 

ً
لزومـا

وتربیـت را بهتـر از دیـروز، کاراتـر و پویاتر سـازیم زیرا 
تعلیـم وتربیـت زندگـی اسـت و درجایـی کـه تعلیـم 
وتربیـت نیسـت، زندگـی بـه شـکل ارزشـی آن وجـود 

نگارش و پژوهش: مؤلف عبدالرقیب جهید
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ندارد.
اسـام عزیز دیـن تعلیـم وتربیت ودین اخـاق وعمل 
سـوره  در  اش  وملکوتـی  وحیانـی  پیـام  نخسـتین  اسـت، 
)علـق( برخوانـدن ویادگیـری علم و دانـش بنـاء یافته و در 
قـدم بعـدی در سـوره )قلـم( بـه نوشـتن وسـپس بـه تفکـر 
وعمـل و منطـق گرایـی و قابلیـت هـای بـه انجام رسـاندن 
 
ً
وظایـف ومسـئوولیت هـای شـرعی و دینـی میباشـد، قبا
هـا  آمـوزه  عیـار  تمـام  دیـن مجموعـه  کـه  کردیـم  اشـاره 
دانشـگاه  و  ایـن مکتـب  قلمـرو  اسـت ودر  وفنـاوری هـا 
بـه استکشـاف تکوینـی ومـدارج تعالـی  جهانـی میتـوان 

وپیشـرفت دسـت یازیـم.
و  معلـم  نخسـتین  کـه  )ص(  اسـام  گرامـی  رسـول 
آموزگاربشـریت اسـت در حدیثـی بـه ایـن مفهـوم فرمـوده 
انـد: کسـی کـه دوروزآن باهـم برابـر شـد درزیـان اسـت 
اکنـون بـه ماهیـت موضوع مـورد نظرضمـن فکتورهای آتی 

پردازیم: مـی 

۱- پالیسی نظام حاکم 
تعلیـم  مـورد  در  حاکـم  نظـام  نقـش  نخسـت  درگام 
وتربیـت اسـت، حکومـت هـا در مجموع با یسـت معارف 
و بـه خصـوص تعلیـم وتربیت را بحیـث یک نهاد مسـتقل 
وآزاد از سانسـورهای سیاسـی بشناسـند ودر واقعیـت امـر 
دولـت هـا ونظام ها، پالیسـی سـالم ، ملی وغیر سیاسـی را 
در عرصـه فرهنـگ ومعـارف اتخـاذ بدارند و هزینه سـازی 

. یند نما

۲- تشـکیل کمسـیون عالی و یا بـورد رهبری 
تعلیـم وتربیت

اعضـای ایـن بـورد بایـد متشـکل از اشـخاص خبره ، 
گاهان درمسـایل علمی و اکادمیک باشـند.  تیورسـن هـا وآ
در اسـتخدام کادرهای مجرب و ورزیده ومعلمان مسـلکی 
بـا صاحیـت عـام وتام داشـته باشـند وبـا یک آزمـون فنی 
ومسـلکی واختصاصـی آنهـارا در سـمت هـای معـارف به 
هدف انکشـاف، رشـد وتوسـعه  کیفیت یادگیـری و اهداف 
تربیتـی متوقعـه جـذب نمـوده وایـن کمیسـیون صاحیت 

آن را داشـته باشـد تـا آن اشـخاص وافـرادی کـه از طریـق 
سیسـتم هـای اسـتخدام دیگـر ادارات معرفـی مـی شـوند 
و امتحـان ملـی رقابتـی را گذرانیـده  وموفـق شـده  باشـند، 
بازهـم ایجـاب میکنـد امتحـان تشـخیصی واختصاصی از 

آنها نیـز گرفته شـود.
کسـانی در پسـت هـای کلیـدی وکادر علمـی توظیف 
شـوند کـه حداقـل مـدت ده سـال وظیفـه تدریـس بالفعل 
معلمـی را در مکاتـب ومدارس کشـور سـپری کرده باشـند 
سـلیقه،  براسـاس  انفصـال  و  تقـرر  توظیـف،  هیچـگاه  و 
واسـطه و اقتـدار اشـخاص بـا نفـوذ، سـرمایه دار، زورمند 
زیـر سـیطره قرارنگیـرد، درغیـرآن معـارف به سـوی قهقراء 
مـی رود، پـس نبایـد گذاشـت، ایـن زیـر سـاخت نیرومند 
 هیـکل معنوی 

ً
 وجسـما

ً
کشـور، آسـیب پذیـر گـردد ومادتا

وصوری اش صدمه، سـنگ بنا را باییسـت از بنیاد راسـت، 
رسـا و هدفمـدار نهـاد در غیرآن سرنوشـت وسـرمایه ملت 
وکشـور واژگون و حیف ومیل اسـتفاده جویـان خود محور 
می شـود و جهل مرگبار وسـیاه، سـیمای تابنـاک معارف را 

قیرگـون خواهد سـاخت ...

3- نصاب تعلیمی وقابلیت ها
 درادوار گذشـته نصـاب مـدون وکارآ مطابـق نیازهای 
جامعـه ومقتضیـات فطـری بشـری نداشـتیم کـه محصول 
قابـل عطـف بـه ملـت وکشـورتحویل داده باشـد وطـوری 
 در بخـش پالیسـی هـا وشـرایط نظام هـای حاکم 

ً
کـه قبـا

هـا  پالیسـی  وفـق  بـر  هـا  نصـاب  تذکردادیـم  برجامعـه 
وخواسـته های یک قمـاش دولت مردان وسیاسـت گذاران 
بیرونـی ازعرصه معارف تدوین می شـد ونصاب ها بیشـتر 
سـلیقوی، گروهـی و حزبـی درخدمـت نظـام قرار داشـت 
وبـه هیـچ صـورت علمـی، اکادمیـک وتخصصـی طرح و 
تدویـن نمـی گردید که در نتیجـه پیامدهـای مهلک ومنفی 
و تبـاه کـن آنـرا دردهه هـای جنـگ تحمیلی ابر قـدرت ها 
وبـه ویـژه شـوروی سـابق لمـس کردیم کـه بدبختـی های 
موجـود جامعـه مـا ناشـی از تـداوم  مفکـوره هـای ایـن 
گاهانه و بنیـادی در برابر  چنینـی اسـت که باید به صـورت آ
آن مبـارزه کـرد وبجـای آن ریفـورم جدید چـوکات نصاب 
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تعلیمـی طراحـی شـود وچـوکات نصـاب جدیـد تعلیمـی 
موجـود در محتـوا و هـدف و قابلیـت هـا، بـر یـک تـوازن 
وتلفیق)ادغـام( رویکـردی ازهرحیـث غنـی گـردد وسـپس 
ازمتخصصـان موضوعـی ورشـته ای درمـورد مشـوره هـای 
علمـی وتیوریکـی اخـذ گـردد تـا نصـاب موجـوده معارف 
زحمـات  وکارو  کان  هـای  هزینـه  محصـول  کـه  کشـور 
دسـت انـدرکاران نصاب وتالیف کتب درسـی اسـت بحیث 
یـک برنامـه اسـتندرد ملی وبیـن المللـی احراز مقـام نماید 
وطـوری سـازماندهی وطراحی شـود کـه درشـرایط موجود 
وشـرایط مطلـوب درحـال تغییرکشـور وجهان تطابق داشـته 
باشـد، البته عـاری ومجرد ازفرمایشـات وتوقعات سـلیقوی 
انسـان  میلیونهـا  وباسرنوشـت  ومقامـات سیاسـی  نهادهـا 
جامعـه بـازی حزبی، گروهـی وقومـی و....صـورت نگیرد 
و دریـک کلمـه نصـاب را آنچه افکارعمومی ملت مسـلمان 
افغانسـتان مـی خواهد طراحی کـرد و باید هرفـرد این ملت 

خـود را درآیینـه شـفاف نصـاب تماشـا کـرده بتواند.

4- استندرد های تعلیمی 
 اکنون بایسـته اسـت تا ایسـتگاهی بـرای تعیین کیفیت 
نورم و اسـتندرد هـای تعلیمی و تربیوی داشـت که بتواند در 
کل نظـام آمـوزش و پـرورش و محصول کمـی و کیفی آن را 
درجـه بنـدی و معیاری سـازد که آیـا نصاب درسـی اهداف 
کان معـارف کشـور را در آینـده و حـال برآورده مـی تواند؟ 
و آیـا کتـب درسـی موجـود مـی توانـد محصـول آموزشـی 
را افزایـش دهـد؟ و آیـا نصـاب توانسـته اسـت جامعـه را به 
طـرف رشـد و کمال انکشـاف بدهـد و آیا سـلوک جامعه با 
کاربـردی شـدن نصـاب تغییـر مثبـت و مطلـوب را تحویل 
مـی دهـد؟ ایـن گونـه پرسشـها و سـوالها کـه طـی چـک 
لیسـت هـا در هـر حـوزه یادگیـری و تاپـک هـای آموزشـی 
و یادگیـری و یـاد دهـی مطمـع نظـر اسـت معمـول گـردد 
و جهـت دسترسـی بـه ایـن مأمـول نیـاز بـه تشـکیل اداره و 
دفتـر اسـتندرد هـای تعلیمـی و امور تدریسـی در هـر حوزه 
تعلیمـی مـی رود که بـا نظارت مـوازی و همگانـی فعالیت 

. یند نما

یابی  یس و آموزش )ارز 5- کیفیت تدر
مکاتب(

هـدف األهـداف و انتظـارات عالـی متوقعـه از نظـام 
تعلیـم و تربیـت و پیشـتیبانی و هزینـه سـازی در بـرآورده 
شـدن اهـداف اساسـی آمـوزش، کیفیـت یادگیـری موثـر و 

تغییـر در سـلوک و رفتـار شـاگردان اسـت.
 مـا در کل بـه چهار فکتـور بنیادین و هسـتوی در ویژن 
vision برنامـه آموزشـی ملـی التـزام داریـم کـه تربیـت در 
تمـام مراحـل و دوره آموزشـی مسـیرصعودی و انکشـافی 
خـود را پیمایـش کند و به اوج قابلیت ها و اخاقیات برسـد 
کـه ایـن در ذات خـود مقتضـی برنامـه ریزی دقیـق و هدف 
رونـد و قابلیـت محـور در طراحـی یادگیری و سـازماندهی 
محتـوای بـا کیفیـت آن مـی باشـد و بـه مفهـوم علمـی آن 
آمـوزش مبتنـی بـر تغییرات رفتـار گرایانـه در فراگیـر طوری 
ایجـاد گـردد که آثـار آن در تهذیـب اخاق و عملکـرد افراد 
بعـد از فراغـت بـه وضـوح بـه مشـاهده برسـد و مـا بـه این 
نکتـه باورمنـد می شـویم که طـرح و دیزاین برنامـه و دیدگاه 
هـا و نظریـه هـای کاربـردی در آن، یادگیـری موفقیـت آمیز 
را تحویـل داده و یافتـه هـا مطابق داده ها مـوازی در حرکت 

اند. بـوده 

علماء و مربیون می گویند:
))آمـوزش خوب در چشـم فراگیران مشـاهده می شـود 

امـا آموزش موفـق در رفتار شـاگردان دیده می شـود((
و ایـن نظریـه برمـی گـردد بـه یادگیـری هدفمنـد و یاد 
دهـی نظامدار وپویا و محتوای با کیفیـت تدریس و آموزش 
و ابـزار و بسـته آموزشـی کـه مهمتریـن آنها کتاب درسـی و 
رهنمـود پراکتیـک تدریس و بـه اضافـت آن صاحیت های 
معلمـی در سـه عنصر)دانش، مهـارت و ذهنیت(مرتبط می 
باشـد و بیانگر آن می باشـد کـه معلم درس را از دل شـاگرد 
ارائـه نمـوده و بـا محیـط فرهنگـی، تربیتـی و اجتماعی اش 
سـازگاری دارد. و ایـن همـه دسـت آورد هـا و فـرآورد هـای 

یـک معـارف در حـال رشـد را بازگو مـی کند.
سـنجش یادگیـری  عملیـه  و  کیفیـت  مسـئله  در 
از  کـه   Eve lotion ارزشـیابی  و  ارزیابـی   Assestment
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جملـه ارکان برنامه درسـی و پیمایشـگر اهداف اسـت نقش 
تعییـن کننـده ای دارد. ارزیابـی هاسـت که نورم و اسـتندرد 
و کیفیـت را معلـوم مـی کنـد و موقعیت ها را تشـخیص می 
دهـد کـه در کجا قـرار داریـم و باید به کـدام نقطه برسـیم؟ 
بگونـه الگـو در بخـش برنامـه درسـی و ابـزار آموزشـی بـه 
ویـژه کتـاب درسـی محتـوا و اهمیـت آن، محتـوا و اعتبـار، 
محتـوا و روش، محتـوا و زمـان، محتـواء و هـدف، محتـواء 
و  محتـوا  شـاگرد،  عاقـه  و  محتـوا  فراگیـر،  توانمنـدی  و 

سـودمندی، محتـوا و محیـط فرهنگـی و... 
 در اسـاس و فورماتیـف نصـاب تعلیمـی و کتب 

ً
لزومـا

درسـی و مـواد آموزشـی، قـدم بـه قدم نظـارت آزمایشـی و 
ارزیابـی تداومـی صـورت پذیـرد تـا کیفیـت را نـه در قالب 
الفـاظ و داعیـه، بلکـه درمعنـی و عمـل بـه مثابه محسـوس 
گیـرد؛  قـرار  مشـاهده  و  لمـس  قابـل  و  ذهنـی  و  عینـی 
قلمروهـای  و  اهـداف  سـطوح  در  مـا  تمرکـز  رویهمرفتـه 
قابلیـت ها دسـتیابی به مقاصـد کان تعلیم و تربیت اسـت 

کـه عبارتنـد از:
1- تربیـت انسـان علمـی 2- تربیـت انسـان مهـذب 
3-تربیـت انسـان مبتکـر 4- تربیـت انسـان مسـؤول. کـه 
قـرار  اولویـت  و  اهمیـت  هـر کـدام در مقامـش در خـور 
دارنـد. ارزیابـی هـا بـا تمـام انـواع و اجـزاء آن در عرصـه 
هـای مختلـف آمـوزش مانند ارزیابـی تشـخیصی، ارزیابی 
تکوینـی، ارزیابـی تراکمـی مسـتمر، ارزیابـی پایانـی و...

کیفیـت را رقـم مـی زننـد.

)L.S.C( 6- بورد آموزش و مهارتها یا
ایجاد هسـته مرکـزی و اطرافـی به منظور بـورد آموزش 
و مهـارت هـا، تـا اصـول، مفاهیـم، فرضیـه هـا و مهـارت 
 معاینـه و مشـاهده نمـوده و جهـت بازدید 

ً
 فوقتـا

ً
هـا را وقتـا

از محـات آموزشـی هیئـت هـای سـیار ایـن بورد در سـال 
تعلیمـی کـم از کـم سـه بـار اعـزام شـوند و در فـورم ثبـت 
و انـدراج آمـوزش و مهارتهـای فیصـدی مفـردات درسـی 
هـر مضمون و شـاگردان هـر دوره نمـودار باشـد و بصورت 
مسـابقوی و مقایسـوی این عملیه اسـتمرار یابـد و نتایج این 
مشـاهدات و فیصـدی هـای آن بـه ادارات مربـوط گـزارش 

 یـک نقـل ایـن بازدیـد هـا به مسـئوولین 
ً
داده شـود و لزومـا

ارائـه  تعلیمـی و مؤلفـان رشـته هـای مخصـوص  نصـاب 
گـردد تـا نظریـات، انتقادات و چالـش هـای وارده را تحلیل 
و جمـع بنـدی نمـوده و در اصـاح و برطـرف کـردن ایـن 

نقایـص اقـدام عملـی را مرعـی بدارند.
اعضـای نظارتـی و مفتشـین الیحـوی بایـد در جنـب 
کیفیـت  در عرصـه  هـای سـنگین شـان  سـایر مسـوولیت 
آمـوزش و إعمـال قابلیـت هـا کـه از دانـش سـازمان یافته و 
مهـارت هـای کسـب شـده و ایجاد طـرز تلقـی و نگرش ها 
در شـاگردان ایجـاد شـده، مسـاعی جـدی و تعییـن کننـده 
بـه عمـل آورنـد و در ایـن راسـتا مضامیـن برمبنـای معیـار 
و اهمیـت آن دسـته بنـدی شـوند، درگام نخسـت مضامیـن 
الزامـی یا هسـتوی کـه در جامعـه از جایـگاه و ارزش عالی 
برخـوردار اسـت ترتیـب شـده و سـپس مضامیـن بنیـادی و 
مهـم کـه در هر جامعـه و هر کشـور متفاوت می باشـند مد 

باشـد. نظر 

الف: مضامین الزامی یا هستوی
در کشـور هـای اسـامی از جملـه کشـور مـا، همانـا 
اعتقـادات وحیانـی، احکام فقهی وسـلوک و اخاق رفتاری 
و شـخصیتی مـی باشـد کـه در محتـوای مضامیـن: آموزش 
قـرآن، تجویـد و تفسـیر شـریف، آمـوزش فقـه و احـکام 
شـرعی، علـم سـیرت و حدیـث شـریف، آمـوزش آداب، 
اخـاق و عملکـرد هـای انسـانی و اسـامی سـازماندهی 
مـی گـردد، مضامیـن الزامی و هسـتوی می باشـند بـه دلیل 
اینکـه هـرگاه آمـوزه هـای دینی کـه مطابق فطرت بشـری در 
هـر مرحلـه و مطابق هر دوره و عصر و سـن و سـال فراگیران 
پیامدهـای  و  البـدل  نعـم  نتیجـه  در  گـردد  ریـزی  برنامـه 
مطلـوب آن بـه مثابه یـک نصـاب تعلیمی نظامـدار و هدف 

رونـد و انسـان سـاز نمـودار می شـود.
امـا مضامیـن الزامـی یـا هسـتوی در کشـور هـای غیر 
مسـلمان نظـر به نیـاز هـا و ارزش های جامعه آنهـا انتخاب 
و تدریـس مـی شـوند ممکـن در پیش آنهـا زبان انگلیسـی، 
ریاضیـات و سـاینس در رده هـای باالیی قرار داشـته باشـد.
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ب: مضامین بنیادی و مهم
نصابهـای  بیشـتر  مضامیـن،  دسـته  ایـن  مـورد  در 
درسـی کشـور هـا اتفـاق دارنـد کـه ایـن مضامیـن شـامل: 
لسـان خارجـی عصـری، جغرافیـه،  ریاضیـات،  سـاینس، 
تکنالـوژی  و  کار  بـه  مرتبـط  آمـوزش  آرت،  تاریـخ، 
معلوماتـی و ارتباطـی)ICT( تعلیمـات فزیکـی، تعلیمـات 
مدنی)شـهروندی(تهذیب و غیـره... ردیف شـده می توانند.

7- ساختار هستوی و تشکیالتی
تعلیـم  گانـی  همـه  و  عمومـی  روال  عرصـه  ایـن  در 
پـردازان چنیـن اسـت کـه در سـاختار  و نظریـه  تربیـت  و 
ابتدایـی  دوره  آموزشـی  محـات  و  مکاتـب  تشـکیاتی 
بـه شـکل اصـول صنفـی و دوره ثانـوی بـه سیسـتم اصـول 
مضمونی)کـه هـر رشـته توسـط معلم مسـلکی همان رشـته 
تدریـس گردد(شـامل برنامه ملـی آموزش و پـرورش گردد. 
بایـد توضیح داده شـود که هـدف از دوره ابتدایی صنوف)1-
3(اسـت و دوره هـای ابتدایی دوم)4-6( و متوسـطه)9-7( 
و لسـیه)10-12( نیـز بر مبنـای اصول مضمونی شـامل این 

باشـند. سیسـتم می 

6- نصاب تعلیمی ملی و قابلیت ها
و  مختلـف  سـطوح  در  هـا  قابلیـت  چـوب  چهـار 
بایسـت موجـود باشـد،  مضامیـن و رشـته هـای متفـاوت 
قابلیـت هـا و  ارزیابـی  توسـط بخـش  ایـن چهـار چـوب 
 اشـاره شـد این 

ً
نصـاب تعلیمـی اداره شـده و طوریکـه قبـا

رونـد توسـط ارزیابـی و بـاز دیـد های هیئـت هـای ماهر و 
مسـلکی انکشـاف داده شـود وفیدبـک پیامـد آن بـه ادارات 

ذیربـط گـزارش شـود.
یـا  و  اکادمیـک  عمومـی،  توانـد  مـی  هـا  قابلیـت   -

باشـند. مسـلکی 
نمـی  سـال  و  سـن  بـه  محـدود  هـا  قابلیـت  اکثـر   -
باشـد)هر وقـت ارائه و آمـوزش داده می شـود و ارزیابی می 
گـردد(در اینجـا الزم اسـت بـه یـک طیفـی از قابلیـت های 
مشـهور و متعـارف نزد دانشـمندان اشـاراتی داشـته باشـیم.

1- قابلیت دینی و فرهنگی)زنده گی اسامی(.

2- قابلیت آموزش مؤثر و مادام العمر.
3- قابلیت مفاهمه و مساهمه.

4- قابلیت کارآفرینی.
5- قابلیت زنده گی مسالمت آمیز.
6- قابلیت همکاری و همآهنگی.
7- قابلیت تفکر نقادانه)انتقادی(.

8- قابلیت ابتکار و ایجادگری)کارآفرینی(.
9- قابلیت مدیریت خودی و زنده گی اجتماعی.

قابلیت حل مسئله)مشکل(.  -10
قابلیـت هـای یاد شـده با اجـزاء و عناصر آن کـه از تک 
مهارتهای خاص تشـکیل شـده انـد در برنامه آموزشـی ملی 
گنجانیـده شـده کـه نتایـج آن را در آتیـه هـا شـاهد خواهیم 

بود.
 در پایـان ایـن مقالـه از تمام دسـت انـدر کاران تعلیم و 
تربیـت و بـه خصـوص معلمـان گرانقدر توقـع میـرود تا در 
عرصـه تقدیـم درس های شـان به تحـول کیفـی و بنیادی که 
همانـا تغییـر مثبـت سـلوک ورفتار شـاگردان اسـت اولویت 
بدهنـد وارائـه درس هـا را از حالـت انفعالـی و مقالـوی و 
انتقالـی بـه صـورت فعـال، انگیزاننـده و مهـارت محـور و 
قابلیـت بنیـاد بـه یک جهـش مثبت و سـازنده سـوق دهند و 

چرخـه نظـام معـارف را نمادین سـازند. 

منابع:
- چـوکات نصـاب تعلیمـات عمومـی سـال1396هـ . 

ش 
- انتخـاب محتـوا تألیف:حسـن ملکـی تهـران، ایـران 

سـال 1382 هــ . ش
آموزشـی  کارگاه  ملـی،  درسـی  برنامـه  چارچـوب   -

ایـران سـال 1382  هــ . ش تهـران، 
- فـرآورده هـای از چپتر)تعلیمـات ثانـوی انگلسـتان(
پـروژه مکاتـب ثانـوی کویت)بـورد بیـن المللـی تعلیمی(

Quali fications and Curriculum Authority -
- تحقیقات و مطالعات نویسنده.
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مقدمه
روان شناسـی در سـال )1879( میـادی بـه عنوان یک 
علـم تجربـی شـناخته شـده و کوشـش کـرده اسـت به 
اسـت؟(  موجـودی  چگونـه  )انسـان  کـه  سـوال  ایـن 
پاسـخ دهـد. روان شناسـی علمـی می کوشـد بـا طرح 
 سـاده کـه انجام آزمایـش تجربی آن ها 

ً
مفاهیمی نبسـتا

امـکان پذیـر باشـد و یـا قابلیت بررسـی بـا روش های 
تحقیـق علمـی را داشـته باشـند بـه ایـن خواسـته جامه 
 ، دایره 

َ
عمـل بپوشـاند. این جهت گیـری علمی قاعدتـا

ی بررسـی و مطالعـه ی انسـان را محـدود مـی سـازد، 
ولـی روان شناسـان بـه این نتیجه رسـیده اند کـه تنها از 
ایـن راه می تـوان به بررسـی دقیق، همه جانبـه و علمی 

رفتـار پیچیـده ی انسـانی پرداخت.
روان شناسـان با پرسـش هـای زیـادی مواجه اند؛ 
: یـک طفـل تـازه متولـد شـده دنیـا را چگونـه می 

ً
مثـا

بینـد؟ و آیـا او درک مشـخص از محیـط خـود دارد؟ 
و چـه زمانـی مـادر، پـدر و خـودش را مـی شناسـد؟ 
بسـیاری اطفـال در یـک سـالگی مـادر خـود را مـی 

شناسـند و از بیگانـه هـا دوری مـی کنـد.
یـاد گرفتـن زبـان دوم و یـا زبـان خارجـی بـرای 
بزرگ سـاالن مشـکل تر اسـت مگـر کودکان زبـان دوم 

را بـه آسـانی مـی آموزنـد. زبـان اول )زبان مـادری( را 
بـدون هیچ گونـه آموزش رسـمی فرا می گیرنـد و به آن 

تسـلط پیـدا مـی کنند.
نیـز  کـودکان،  اجتماعـی  شـناخت  در  همچنـان 
: چـرا بعضـی افراد 

ً
سـواالتی را طـرح مـی کننـد؛ مثـا

اجتماعـی ولـی برخـی دیگـر خجالتـی هسـتند؟ اگـر 
کننـده  تعییـن  گـی  خانـواده  صفـات  و  خصوصیـات 
خـواص های شـخصی افراد اسـت، پس چـرا کودکانی 
کـه در یـک خانـواده تربیـت مـی شـوند باهـم متفاوت 

؟ ند ا
- دوسـتان نزدیـک چـه نقشـی در رشـد کـودک و 
نوجـوان ایفا مـی کنند؟ سـوال های فوق الذکـر و نظیر 
آنهـا سـوالهای انـد کـه در مطالعـات مربـوط به رشـد 

بایـد بـه آنها جـواب داده شـود.

یم. ما به دو گونه اطالعات نیاز دار
تاییـد  هـای  واقعیـت  از  اطاعاتـی  نخسـت   -
شـده، تـا بتوانیـم بگوییم که ادعـای مطرح شـده با این 

واقعیـت هـا همخوانـی دارد و یـا نـه؟
نـوع دوم: اطاعـات مـورد نیاز اسـت کـه بدانیم 
چـه نـوع شـواهدی به ادعـا اعتبار مـی بخشـد و مبتنی 

مولف نسیمه عبدالرحیمزی
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بـه این شـواهد اسـت که ما تشـخیص مـی دهیم کـه دالیل 
ارائـه شـده در بـاره آن ادعـا تـا چه انـدازه قابل قبـول اند.

- یـک ادعـا وقتـی علمـی اسـت که منطـق یا سـاختار 
خاصـی داشـته باشـد کـه بـه آن ) فرضیـه( گفتـه می شـوند 

فرضیـه هـای علمـی تجربـه پذیرند.
روان شناسـی علمـی با روان شناسـی غیـر علمی دارای 
مـرز های مشـترکی اسـت. ولی آنچـه این دو روان شناسـی 
را از یـک دیگـر جدا می کنـد. خصوصیـات ) عملی بودن( 

روان شناسـی علمی است.
معنـای دقیـق تجربـه پذیـر بـودن آن اسـت کـه نـه تنها 
تجربـه مـی تواند. فرضیه هـا را امتحان کند. بلکـه می تواند 
شـرایطی را آمـاده کنـد. کـه اگـر فرضیه ای نادرسـت باشـد 

نادرسـتی آن را نشـان دهد.
- روان شناسـی عملـی شـاخه ای از علـم تجربـی و 
نوعـی از دانـش اسـت کـه در ایـن نـوع دانش صحـت هیچ 
ادعایـی از پیـش معیـن نیسـت، ادعـای مطرح شـده زمانی 
علمـی خواهنـد بـود کـه تنهـا از طریـق تجربـه تائیـد شـده 

 . شند با

مفهوم رشد:
و منظمـی گفتـه مـی  پـی  در  پـی  تغییـرات  بـه  رشـد 
شـود کـه از زمـان انعقـاد نطفـه تـا هنـگام مـرگ اتفـاق می 
افتـد. ایـن تغییـرات در ابعـاد گوناگـون جسـمانی، عاطفی، 

شـناختی و اجتماعـی بـه وجـود مـی آیـد. 
رشـد انسـان از رحم مادر شـروع می شـود، که شـرایط 
 کـودک مـی تواند در 

ً
محیطـی بـر آن اثـر مـی گـذارد. مثـا

حـدود یک سـالگی اولین لغـات با منفـی را تلفـظ کند، راه 
بـرود و یـا  در حـدود 11 تـا 14 سـالگی به بلوغ برسـد. 

اهداف مطالعه رشد:
روانشناسان سه هدف عمده را تعقیب می کنند:

1- توصیـف رشـد: روان شناسـان در پـی آن هسـتند 
تـا چگونگـی رشـد انسـان را در طـول زمـان تعییـن کننـد. 
بـرای تحقق این هدف روان شناسـان رشـد رفتار افـراد را در 
سـنین  مختلـف به دقـت مورد مشـاهده قرار مـی دهند. اگر 
چـه بـرای رشـد انسـان برنامـه ای مشـترک و عمومـی بـرای 

همـه افـراد وجـود دارد. ولـی در عیـن حـال نمی تـوان هیچ 
دو فـردی را بـه کلـی ماننـد هم دانسـت حتی اگـر در محیط 
یـک خانـواده بـزرگ هم شـوند. کـودکان از نظـر اجتماعی، 
 رفتارهـای متفاوتـی 

ً
عایـق، ارزش هـا، توانایـی هـا، غالبـا

از خـود نشـان مـی دهنـد بنابـر ایـن بایـد در پی آن بـود که 
انسـان در چـه جنبـه های از رشـد با یـک دیگر مشـابه و در 

چـه جنبـه هایی از هـم متفـاوت اند.
- تبییـن رشـد: توصیـف رشـد بـرای روان شناسـان، 
رشـد تنهـا نقـط ی شـروع اسـت. زیـرا آن هـا در نهایـت به 

دنبـال تبییـن رشـد توصیـف شـده می باشـند. 
- روان شناسـان مـی خواهنـد معلوم کنند کـه چرا افراد 
از یـک سـو دارای خصوصیـات عمومـی و نوعی برای رشـد 
هسـتند کـه موجب مشـابهت آن می شـود. و از سـوی دیگر 
دارای خصوصیـات اختصاصـی و فـردی هسـتند که سـبب 
تفـاوت میـان آن هـا مـی گـردد. لـذا در مرحلـه تعییـن هـم 
بـه تغییـرات عمومـی و نوعـی در افـراد و هـم بـه تغییـرات 

اختصاصـی و فـردی بیـن آنـان توجه می شـود.
بهتر سـازی رشـد: سـومین هدف روان شناسـان رشد 
آن اسـت کـه حاصـل مطالعـات توصیفـی و تیینـی خـود را 
درمـورد رشـد در جهـات مثبت رشـد انسـان بـه کار بگیرند 
کـودکان   :

ً
مثـا برسـانند؛  حداکثـر  بـه  را  انسـانها  رشـد  و 

و نوجـوان کـه دارای اختـاالت یادگیـری هسـتند و یـا آن 
هایـی کـه دارای مهـارت هـای اجتماعـی و هیجانـی کافـی 
در ارتبـاط بـا هم سـاالن خـود نیسـتند، کمک بسـیاری می 

 . کند

مشخصات اصلی رشد.
1- رشـد یـک عملیـه مرحلـه یی مـداوم و پیوسـته 
اسـت: بدون شـک حـوادث کودکی نقـش مهمـی در آینده 

دارد فرد 
متخصصـان رشـد عقیـده دارند کـه 12 سـال اول زنده 

گـی نقش مهمـی در زنـده گی فـرد دارد.
 در بـزرگ 

ً
 انسـان همیشـه در حـال تغییـر اسـت. بنـا

سـالی، فـرد همـان فردی نیسـت کـه در 10 سـالگی و یا 15 
سـالگی بود. فـرد بزرگ سـال میتواند مهارت هـای جدیدی 
را کسـب کنـد و عایـق و آرزو هـای متفاوتی داشـته باشـد.
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تنهـا چیـزی کـه در او ثابـت مـی مانـد اصـل تغییرات 
اسـت و به عبـارت دیگر رشـد در مراحل مختلـف زنده گی 

بـه صـورت پیوسـته اتفاق مـی افتد.
2- رشـد عملیـه همـه جانبـه اسـت و جنبـه هـای 
مختلـف دارد:متخصصان رشـد را بـه جنبه هـای مختلفی 

تقسـیم نمـوده اند.
- برخـی رشـد و تحول جسـمانی را که شـامل تغییرات 
بدنـی و مهـارت هـای حرکتی مـورد مطالعه قرار مـی دهند.
- برخـی دیگـر رشـد را جنبـه هـای شـناختی شـامل 

اداراک، زبـان، یادگیـری و تفکـر را مطالعـه مـی کننـد.
-عـده دیگـر بـه جنبـه هـای روانـی، اجتماعـی رشـد 
مـی  فـردی  بیـن  روابـط  و  شـخصیت  هیجانـات،  شـامل 

بردازنـد.
3. در رشـد انعطـاف پذیـری وجـود دارد: انعطـاف 
پذیـری بـه معنـی ظرفیـت داشـتن انسـان بـرای تغییـر در 
مقابـل تجربـه هـا مثبت یـا منفـی زنده گـی اسـت. اگر چه 
رشـد یـک عملیه پیوسـته و مـداوم اسـت و حوادث گذشـته 
در پیدایـش آینـده نقـش دارد. متخصصـان رشـد معتقدنـد 
کـه بـه اسـاس تغییـرات گوناگـون زنـده گـی شـخصی دوره 
 
ًٌ
هـای رشـد نیز مـی تواند به طـور ناگهانـی تغییر یابـد. مثا
کـودکان برخاشـگری کـه مـورد نفرت هم سـاالن شـان می 
باشـند بعـداز یادگیـری و تمریـن مهـارت هـای اجتماعـی 
روابـط اجتماعـی شـان بهبـود مـی یابـد. و نـزد هم سـاالن 
مـورد پذیـرش واقـع مـی شـوند ایـن انعطـاف پذیـری بـه 
انسـان کمـک مـی کنـد تا نواقـص و کمبـودی های رشـدی 

سـازد. رفع  را 
یخـی  4-  رشـد تحـت تاثیـر شـرایط فرهنکـی و تار
قـرار دارد: نمـی تـوان تصویـر واحـد از رشـد بـرای همـه 
نـژادی  هـای  گـروه  یـا  و  اجتماعـی  طبقـات  هـا  فرهنـگ 
مختلـف قائـل بـود. هـر جامعـه نمونـه خـاص از بـاور ها، 
ارزش هـا عـادات، رسـوم و مهـارت هـا دارد کـه آن را بـه 
نسـل ها بعـدی منتقل می کند رشـد بـه واسـطه ی تغییرات 
اجتماعـی زمـان از قبیـل حـوادث تاریخـی در جنـگ هـا، 
مـی  زیـادی  تاثیـر  اجتماعـی  هـای  جنبـش  و  تکنالـوژی 
پذیـرد. هـر نسـلی بـه شـیوه هـای خودش رشـد مـی کند و 
هـر نسـلی دنیـا را بـرای نسـل بعـدی تغییر مـی دهـد. بنابر 

ایـن مشـخصات و خصوصیـات رشـدی در امریـکا، اروپا، 
آسـیا و آفریقـا بـا هـم تفـاوت هایـی دارنـد و هـر کـدام آثار 
فرهنگـی و اجتماعـی متفاوتـی را مـی توانند داشـته باشـند، 
مطالعـات بیـن فرهنگی شـباهت هـا و تفاوت هـای فرهنگ 

جوامـع گوناگـون را بـه خوبـی نشـان میدهـد.

خصوصیـات رشـد دوره قبل از تولـد و دوران 
کودکی

دوره قبل از تولد:
رشـد انسـان از زمـان تشـکیل نطفـه شـروع می شـود. 
زمانـی کـه یـک سـپرم از پـدر بـا یـک اووم مـادر تشـکیل 
یـک زایگـوت را مـی دهـد. یـک زایگـوت طبیعـی و عـادی 
دارای 46 کرومـوزوم )23 کرومـوزوم پـدر و 23 کروموزوم 
از مـادر( اسـت. کـه هـر کرومـوزوم شـامل هـزاران جیـن 
میباشـد. جیـن خـواص ارثـی را از پـدر و مـادر بـه اوالد 

دهد. مـی  انتقـال 
- انسـان هـا دارای دو نـوع حجـرات میباشـند حجرات 

جسـمی و حجرات جنسـی
حجـرات جسـمی بـدن و انـدام را مـی سـازند. در هـر 
حجـره جسـمی )46( کرومـوزوم بـه صـورت جفت جفت 
وجـود دارد کـه در هـر جفـت کرومـوزوم یک کرومـوزوم از 

مـادر و یـک کرومـوزوم از پـدر می باشـد.
دارای 23  کـه  حجـرات جنسـی: حجـرات جنسـی 
جفـت کرومـوزوم میباشـند )23( کرومـوزوم در هر اسـپرم 
و)23( کرومـوزوم در هـر اووم وجـود دارد. از آن جاییکـه 
ترکیـب جنتیکـی هر اسـپرم و اووم فـرق می کنـد هر کودک 
ترکیـب خاصـی از جیـن هـا را دارا اسـت تنهـا اسـتثنا در 
ایـن مـورد دوگانـه گـی های یکسـان یـا مشـابه هسـتند. که 
از یـک زایگـوت واحـد شـکل مـی گیرنـد دارای جیـن های 
مشـابه می باشـند. در حجرات جنسـی، جفت  بیسـت سوم 
کروموزومـی، جنسـت فـرد را تعییـن مـی کنـد. در جنـس 
مونـث جفـت بیسـت سـوم کرومـوزوم هـا از دوX تشـکیل 
شـده و در جنـس مذکر جفت بیسـت سـوم از یـک   X و از 
یک Y تشـکیل شـده اسـت. مادر تنهـا می توانـد کروموزوم 
هـای X را بـه اوالد بدهـد در حالـی کـه پـدر مـی توانـد 
کرومـوزوم X یـا کرومـوزوم Y را بـه اوالد بدهـد بنابـر این 
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عامـل تعییـن جنسـیت اوالد پدر اسـت.
در طـول 266 روز فاصلـه بیـن انعقـاد نطفـه و تولـد از 

سـه مرحلـه مهم رشـد میتـوان نـام برد:
1- مرحلـه زایگـوت)دو هفتـه اول( زایگـوت یـک 
حجـره منفـرد اسـت کـه بـه حجـرات متعـددی تکثیـر مـی 
شـود ابتـدا بـه دو، چهـار ، هشـت و سـپس بـه یـک تعـداد 
زیـادی حجـرات تـوپ ماننـد تبدیـل می شـود. که بـه دیوار 
رحـم غـرس مـی گـردد. بدین ترتیـب ارتبـاط مـادر و فرزند 
بـرای تغذیـه ی فرزند برقـرار می شـود و مرحلـه زایگوت به 

پایـان می رسـد.
2- مرحله هفته سوم تا هفته هشتم

بـدن  اجـزای  و  هـا  انـدام  تـر  بیـش  مرحلـه  ایـن  در 
مشـخص مـی شـود. رشـد در ایـن مرحلـه سـریع اسـت 
اجـزای مهـم بـدن ماننـد سیسـتم عصبـی، سیسـتم دوران 
خون، سیسـتم هاضمـه بوجود می ایـد در پایـان این مرحله 
طفـل دارای 2.0 سـانتی متـر قـد و )3( گرام وزن میباشـد. 

تاحـدی شـبه بـه یـک انسـان می شـود.
3- مرحله جنینی از هفته هشتم تا زمان تولد:

در ایـن مرحلـه سیسـتم عصبـی مرکـزی عضـات و 
بیـن هفتـه 24 تـا 28  اسـتخوان هـا رشـد سـریع دارنـد. 
هفتگـی مغـز و سیسـتم تنفسـی به حدی رشـد مـی یابد که 
بقـا در خـارج از رحـم بـرای جنیـن ممکـن میشـود. ماندن 
بیـش تـر جنیـن در رحـم مـادر احتمال زنـده ماندن و رشـد 
طبیعـی را در اداراک، حـرکات و عضـات افزایش می دهد.
در پایـان 9 ماهگی جنیـن به طور کامل رشـد مینماید. 
عوامـل محیطـی بسـیاری مـی تواننـد رشـد قبـل از تولـد و 
عملیـه تولـد را دشـوار و پیچیـده سـازند این عوامـل عبارت 
از سـن مـادر ، حالـت هیجانـی و کیفیـت تغذیه مـادر بوده 
 در 

ً
اگـر مـادر در دوران بـار دارای سـو تغذیه باشـد خصوصا

سـه مـاه اخیر احتمـال میرود کـه طفل مـرده به دنیـا آید و یا 
از نارسـائی های رشـدی برخوردار باشـد.

دوره طفولیـت: ایـن دوره ۲ سـال اول زنـده گی بعداز 
تولد را شـامل بوده و یکی از دوره های رشـد اسـت. دوره ای 
کـه سـریع تریـن تغییـرات در آن دیده می شـود مشـخصات 

مهم رشـد در ایـن دوره ها عبـارت اند از.

 70 
ً
رشـد جسـمانی: نـوزاد تـازه متولـد شـده تقریبـا

درصـد وقـت خـود را مـی خوابـد در طـول سـال اول بـه 
تدریـج وقـت کـم تـری بـه خـواب  و وقـت پیشـتری بـرای 
توجـه بـه محیـط پیدا می کنـد. گریه هـای کـودک ارتباط او 
را بـا دیگـران برقـرار می کند قـد و وزن در طول دوسـال اول 

بـه سـرعت افزایـش پیـدا مـی کند.
رشـد حرکتـی: رشـد طبیعـی و تدریجـی مغـز امکان 
رشـد مهـارت هـای حرکتی مثـل چنـگ زدن و راه رفتن را به 
وجـود مـی آورد. توانایـی چنگ زدن از شـش ماهگی به بعد 
یعنـی زمانـی کـه بین حـرکات دسـت و چشـم و هماهنگی 
بوجـود آمـد، دیـده میشـود. چنـگ زدن طفـل با اسـتفاده از 
کـف دسـتش صـورت مـی گیـرد و از یـک سـالگی بـه بعد 
چنـگ زدن بـا انگشـتان نیـز شـروع میشـود. راه رفتـن طفل 
زمانـی شـروع مـی شـود که طفـل بتواند سـرخود را راسـت 
نگه دارد. سـپس بـه کمک دیگـران مدت کوتاهـی می تواند 
بنیشـیند و بـه کمک دیگـران راه برود. به طـور عموم مهارت 

راه رفتـن در)10( ماهگـی مشـاهده می شـود.
رشـد شـناختی و ادراکی: بعداز تولـد حس بویایی 
 حسـاس و فعـال هسـتند و حـس 

ً
و حـس شـنوایی نبسـتا

بینایـی ضعیـف اسـت. نـوزاد مـی تواند یـک  شـی را تنها تا 
فاصلـه 6 متـری در سـاحه بینایـی خـود قـرار دهد. امـا این 
توانایـی در اولیـن مـاه ها به سـرعت رشـد میکنـد. البته این 
رشـد بیشـتر تحـت تاثیر رشـد مغز اسـت. تا رشـد چشـم. 
طفـل در 8-9 ماهگـی بـه ایـن توانایـی شـناختی می رسـد 
کـه بدانـد اشـیاء و انسـانها حتـی اگـر حـس نشـوند) دیـده 

نشـوند، شـنیده نشـوند( وجـود دارند.
ظرفیـت حافظـه محـدود اسـت ولـی در 2 سـال اول 
تولـد به سـرعت رشـد می کنـد ثبـت اطاعات با سـهولت 
آوردن  یـاد  بـه  دوبـاره  ولـی  گیـرد.  مـی  بیشـتری صـورت 
اطاعـات در برخـی اوقات دشـوار اسـت. در یک سـالگی 
طفـل مـی توانـد یک یـا دو کلمـه بگویـد و در 2 سـالگی با 

جمـات کوتـاه صحبـت کند.
در  طفـل  هیجانـات  اجتماعـی:  و  هیجانـی  رشـد 
ابتـدا بـه صـورت گریـه و خنـده ظاهر شـده ولی بـه تدریج 
پیچیـده می شـوند. احسـاس امنیـت از نیاز هـای عاطفی و 
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اجتماعـی اولیـه کـودکان اسـت که بایـد در ایـن دوره تامین 
 مـادر( این 

ً
شـود. دلبسـتگی بیـن طفـل و والدین)خصوصـا

احسـاس امنیـت و آرامـش را فراهـم میکنـد.

دوره کودکی از )2-6( سالگی
در ایـن دوره کودکـی شـکل، قیافـه و انـدازه قـد کودک 
: کـودک 6 سـاله نمـی توانـد 

ً
تغییـر زیـادی مـی کنـد. مثـا

عکـس دوره ی قبـل خـود را تشـخیص بدهـد. هـم چنـان 
سیسـتم عصبـی مرکـزی طفـل نیـز رشـد مـی کنـد. ایـن 
تغییـرات بـه او اجـازه مـی دهد که رشـد مهارتی و شـناختی 
مناسـب داشـته باشـد و برمحیـط اطـراف خـود تسـلط پیدا 

. کند

رشد جسمانی:
 الغـر بـه نظـر مـی آیـد زیرا 

ً
در ایـن دوره طفـل عمومـا

قسـمت تنـه و پـا ها نسـبت به قسـمت سـر و صورت رشـد 
بیشـتری پیـدا میکند.

افزایـش مـداوم و پیوسـته ای در قـد و وزن کـودک پدید 
مـی آیـد بـه نحـوی کـه تناسـب بدنـی کـودک کـم و بیـش 
ماننـد بزرگ سـاالن می شـود. در ایـن دوره هر سـال به طور 
متوسـط حـدود7 سـانتی متر بـه قد و حـدود 2 کیلوگـرام به 
وزن کـودک اضافـه مـی شـود بـه طوری کـه در 6 سـالگی، 
یـک کـودک متوسـط 21 کیلوگـرام وزن و )117( سـانتی متر 

دارد. قد 
رشـد مغـز بـا سـرعت بیشـتری نسـبت به بخـش های 
دیگـر بـدن ادامـه پیـدا میکنـد و سـرعت ادراک حسـی در 

کـودکان بیشـتر می شـود.
مهـارت هـای حرکـت: کـودکان از 2 تـا 6 سـالگی 
اگـر چـه الغـر تـر مـی شـوند ولـی قـوی تر شـده که رشـد 
طبیعـی مغـز ایـن اجـازه را بـه آن هـا مـی دهـد کـه کنترول 
بـدن  مختلـف  اعضـای  بیـن  هـم  بیشـتری،  هماهنگـی  و 
آن هـا وهـم بیـن آن هـا و محیـط شـان بوجـود آیـد در ایـن 
مرحلـه رشـد، کـودکان با سـرعت و تـوازن بیشـتری حرکت 
: دویـدن، باال 

ً
مـی کننـد و مهارتهـای حرکتـی در آنهـا؛ مثا

رفتـن خیـز و جسـت زدن و غیـره بهبـود حاصـل مـی کنـد. 

ایـن تغییـرات در وقـت بـازی کردن قابل مشـاهده اسـت در 
5 سـالگی کـودکان مـی توانند بایسـکل سـواری کنند. توپ 

را پرتـاپ کننـد ان را بادسـت بگیرنـد. و یـا بـا پـا بزنند.

مهارت های شناختی و زبانی:
یکـی از خصوصیـات مهم شـناختی در ایـن دوره خود 
مرکـزی کودک اسـت. اگر چه طفـل در ایـن دوره نمی تواند 
جمـع و تفریـق کنـد. ولـی شـمارش اعـداد و فهـم اصـول 
اساسـی در اعـداد در این سـنین شـروع مـی شـود. از )2 تا 
3( سـالگی ارتبـاط بیـن اعـداد و مصادیق آن ها بـرای طفل 
دقیـق نیسـت و حتی در شـمارش برخی اعـداد را حذف می 
کنـد. و یـک چیـز را پیـش از یک بار مـی شـمارد و یا برخی 

از چیـز هـا را نمی شـمارد.
در 4 سـالگی ترتیـب ثابتـی بیـن اعداد برقـرار می کند. 
وبیـن اعـداد و اشـیا مـی توانـد رابطه یـک را به یک بـر قرار 
کنـد. مهـارت هـای حـل مسـله و حافظـه نیـز در ایـن دوره 
رشـد می کنـد ولی بـه تنهایـی نمیتوانـد مسـائل را حل کند 
بـه راهنمایـی و حمایـت والدیـن و بـزرگ سـاالن نیازمنـد 
اسـت هـم چنـان طفـل در ذخیـره سـازی و اطاعـات خرد 
مندانـه و هوشـیارانه مهارت نـدارد ولی زمانی کـه والدین به 

او کمـک کننـد توانایـی حافظـه افزایش پیـدا میکند.

رشد هیجانی و اجتماعی
بـه  خـود(  مفهـوم   ( اجتماعـی  و  هیجانـی  رشـد  بـا 
شـکل مثبتـی در اطفـال شـکل میگیـرد. اطفال ایـن کفایت 
 مسـتقانه رفتار 

ً
و اطمینـان را بدسـت مـی آورنـد کـه نسـبتا

 خـود شـان صبحانـه بخورنـد و حتـی در لبـاس 
ً
کننـد مثـا

پوشـیدن بـا بچـه هـای کوچـک تـر کمـک کننـد اطفـال 6 
سـاله مـی تواننـد عواطـف و هیجان هـای خود را نسـبت به 
والدیـن و دوسـتان بـدون زیـاده روی به خود محوری نشـان 

 . هند د

دوره کودکی دوم) 7 تا 11 سالگی(
مهـم تریـن خصوصیـات رشـد در ایـن دوره عبـارت 
انـداز: رشـد جسـمانی و حرکتـی ، رشـد شـناختی و زبانی 
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رشـد هیجانـی و اجتماعـی:
رشـد جسـمانی و حرکتـی: اطفال در این دوره بسـیاری 
مهـارت هـا را بـدون آمـوزش بزرگ سـاالن فـرا مـی گیرند. 
بـدن آن هـا به قـدر کافی رشـد یافته کـه بتوانند ایـن مهارت 
هـا را بـه خوبـی انجـام دهنـد در ایـن دوره عضـات طفـل 
قویتـر مـی شـوند. لـذا قـدرت پرتاپ تـوپ در یـک کودک 
)10( سـاله دو برابـر یـک کـودک)6( سـاله اسـت ظرفیـت 
شـش هـا نیـز افزایـش پیدا مـی کند. بـه همین جهـت طفل 
قـادر مـی شـود تندتـر بـدود. بیشـتر تمریـن داشـته باشـد. 
میتواننـد هـر گونه مهـارت حرکتـی از قبیل چکـش زدن، اره 
کـردن اسـتفاده از سـوزن، بافتندگـی کـردن، نوشـتن، قیچی 
کـردن، بایسـکل سـواری فوتبـال و غیـره را بـه خوبـی انجام 

. هند د
رشـد شـناختی و زبانی: کـودکان در ایـن دوره نه تنها 
بیشـتر از کـودکان دورۀ قبـل مـی دانند بلکـه توانایـی برنامه 
ریـزی پیـدا میکننـد. دانش خـود را بـه طـور اختصاصی در 
موضـوع خـاص افزایـش مـی دهنـد. نقـاط قـوت و ضعیف 
خـود را پـی مـی برنـد در ایـن دوره توانایـی حافظـه کودکان 
نیـز افزایـش پیـدا مـی کنـد. مـی تواننـد نـام های کشـورها 
را حفـظ نماینـد بـه اسـاس مناطـق جغرافیایـی و یـا حروف 
الفبـا جـور کننـد و سـپس آنها را بـه حافظـه خود بسـپارند. 
حـروف اول ایـن  کشـور هـا را با هـم ترکیب کنـد و از آن ها 
کلمـه ویـا جملـه بسـازد. کـودکان تا قبـل از )10( سـالگی 
بهتریـن یادگیرنـدگان بـرای زبـان دوم هسـتند. در آمـوزش 
 زمانـی بیشـتر موفـق خواهـد بود 

ً
زبـان دوم، طفـل معمـوال

کـه زبـان اول خـود را بـه خوبی فـرا گرفته باشـد.

رشد هیجانی و اجتماعی
شـناخت اجتماعـی کـودک در ایـن دوره پیشـرفت می 
کنـد، یعنـی سـایر افراد و گـروه ها را مـی شناسـد و پیدا می 
کنـد کـه دیگـران را نبایـد  تنها بـه اسـاس رفتار ظاهـر مورد 
قضـاوت قـرار داد، بلکـه انگیـزه و نیـاز هـای درونـی افـراد 
مهـم تـر از رفتـار های ظاهـری آن ها مـی باشـد. اطفال در 
ایـن دوره بـا توجـه بـه ارتباط بـا محیـط اجتماعی گسـترده، 
نقـش  و  پیـدا مـی کننـد  از خـود  تـری  شـناخت گسـترده 
متفاوتـی را بـه عنـوان عضـو خانـواده، عضـو تیم ورزشـی، 

عضـو صنـف وغیـره بـه عهـده مـی گیرنـد. و مهارتـی های 
تـازه ای در زمینـه هـای تحصیلـی، ورزشـی، اجتماعـی و 

غیـره پیـدا مـی کنند.

خصوصیات رشد در دوره ی نو جوانی
 سـنین 12 تا 20 سـالگی را دوره نـو جوانی می 

ً
معمـوال

نامنـد در ایـن دوره نو جوان با تحوالت زیـادی فزیولوژیک، 
هیجانـی و اجتماعـی رو بـه رو مـی شـود اگـر چـه تغییرات 
رشـد در ایـن دوره خـود مـی توانـد منبـع دشـواری هـا و 
مشـکات باشـد ولـی اساسـا جهـات مثبـت و سـازنده آن 

غلبـه دارد و فـرد را بـه کمـال خـود نزدیک مـی کند.

رشد جسمانی:
یکـی از مهـم تریـن تغییـرات جسـمانی در ایـن دوره 
بلـوغ اسـت در ایـن دوره رشـد جسـمانی سـریع گردیـده و 
بـا پدیـد آمـدن بعضـی تغییـرات جنسـی بـه دوره کودکـی 
پایـان مـی دهـد و نوجـوان را بـه انـدازه، شـکل و توانایـی 
بالقـوه جنسـی بزرگ سـالی نزدیک مـی کنـد. فعالیت های 
هورمـون در دختـر و پسـر متفـاوت است.شـروع سـن بلوغ 
مـی توانـد بین 8 تا 14 سـالگی در تغییر باشـد کـه به عوامل 
 جنـس، وراثـت، عامـل جغرافیایـی فرهنگی 

ً
مختلفـی مثـا

وضعیـت تغذیـه و سـامت، روابـط عاطفـی و اجتماعـی، 
وغیره وابسـتگی دارد. یکی از خصوصیات دوره بلوغ، رشـد 
 به 

ً
جسـمانی ناگهانـی اسـت ایـن افزایـش ناگهانی معمـوال

نوعـی غیرقابـل پیـش بینـی در همـه اجـزای بدن اتفـاق می 
: انگشـت هـا و کف پـای نوجـوان قبل از سـاق 

ً
افتـد، مثـا

پـا و بـازو هـای او رشـد مـی کنـد. هـم زمـان با دراز شـدن 
اسـتخوانها، وزن نوجـوان نیـز بـه سـرعت افزایـش پیـدا می 

. کند
در مجمـوع از سـن 10 تـا 14 سـالگی حـدود 17 کیلو 
گـرام بـه وزن و 24  سـانتی متـر بـه قدیـک دختـر متوسـط  
اضافـه مـی شـود. و بـه یـک پسـر از 12 تـا 16 سـالگی در 
حـدود 19 کیلـو گـرام بـه وزن و 25 سـانتی متـر بـه قـداش 
اضافـه مـی گـردد دختـران به طور متوسـط در 13 سـالگی و 
پسـران در سـنین 14 سـالگی بیش ترین افزایـش وزن را پیدا 
مـی کننـد. این تغییـرات از یک نوجوان به نوجـوان دیگرفرق 
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میکنـد.  عمـل  گوناگـون  عوامـل  تاثیـر  تحـت  و  میکنـد 
تغییـرات جسـمی سـریع بلوغ نـو جـوان را به کالـوری های 
اضافـی ویتامیـن هـا و مواد معدنـی زیادتر نیازمند میسـازد. 
در جریـان رشـد نیاز به کلسـیم و آهن برای رشـد اسـتخوان 
هـا و عضـات 50 درصد بیش از دو سـال قبل از آن اسـت. 
در بسـیاری از نوجوانـان مصـرف آهن کم اسـت نـو جوانان 
 در دوره عـادت ماهانه کمبود آهـن پیدا می 

ً
دختـر خصوصـا

کنـد. کـه ممکن بـی اشـتها و بی حـال به نظربرسـند.

رشد جسمی:
پیـدا  افزایـش  هـا  شـش  ظرفیـت  نوجوانـی  دورۀ  در 
مـی کنـد هـم چنیـن انـدازه قلـب دوبرابـر مـی شـود حجم 
کلـی خـون نیـز افزایـش پیـدا مـی کنـد ایـن تغییـرات مهم 
فیزیولوژیکـی بـه نوجـوان امـکان مـی دهـد کـه سـاعت ها 

فعالیـت جسـمانی داشـته باشـد.
رشـد جنسـی: رشد جنسـی سـبب می شـود تغییرات 
عمـده ای در دختـران و پسـران نو جـوان به وجود آید، رشـد 
جنسـی بـه صفـات اولیـه جنسـی و صفـات ثانوی جنسـی 
مربـوط میشـود. تغییرات در صفـات اولیه جنسـی، اعضای 
 در تولیـد مثـل و بـار 

ً
جنسـی را در برمیگیـرد کـه مسـتقیما

داری شـامل میباشـد. در دختـران تخمـه گـذاری بـه طور نا 
منظـم صـورت مـی گیـرد و در پسـران نیـز غلظت اسـپرم به 

مقـدار الزم نـه رسـیده تـا اووم را بـار ورکند.
رشـد مـو در بـدن ) درصـورت و زیـر بغـل ( از دیگـر 
صفـات ثانویـه جنسـی می باشـد. تغییر صدا نیـز از صفات 
طوریکـه  بـوده،  نوجوانـی  دورۀ  در  جنسـی  ثانویـه  دیگـر 
حنجـره نـو جـوان رشـد نمـوده و صـدای او بم تر می شـود 

کـه ایـن تغییـر بیشـتر در پسـران دیـده می شـود.

بلوغ زود رس و دیررس:
بلـوغ زود رس و دیـررس مـی تواند فشـار روانـی ایجاد 
کنـد و نوجـوان را بـا هیجـان هـای خاصـی روبه رو سـازد. 
ایـن دوره برای دختران و پسـران متفاوت اسـت برای دختران 
زیـرا  اسـت.  دیـررس  بلـوغ  از  تـر  دشـوار  رس  زود  بلـوغ 
انتظـارات و توقعـات اجتماعی بیشـتری بـرای آن ها تحمیل 
مـی شـود. ولی به لحـاظ روانـی- اجتماعـی هنوز به رشـد 

کافی دسـت نیافتـه اند. در مقابـل برای پسـران بلوغ دیررس 
دشـوار تـر از بلوغ زودرس اسـت. زیـرا یکـی از معیار های 
مهـم در پذیـرش در بیـن هـم سـاالن و روابـط دوسـتانه بـا 
دیگـران قـدرت جسـمانی و رشـد جنسـی اسـت و لـو ایـن 
کـه یـک نوجـوان بـه لحـاظ شـناخت روانـی، اجتماعـی از 
رشـد مناسـبی برخـوردار باشـد. الزم اسـت نـو جوانانی که 
بلـوغ زودرس یادیـررس دارنـد، تحـت حمایـت اجتماعـی 
زیادتـری قرارگیرنـد. تا پذیـرش اجتماعی مناسـبی را در نزد 
گـروه هم سـاالن خود پیـدا کنند. تـاش خـود نوجوانان نیز 

در ایـن مـورد بسـیار مهم می باشـد.

رشد شناختی: 
تمـام توانایی های شـناختی مربـوط به تفکـر، یادگیری 
و یـاد آوری کـه در دوران مکتـب بـه وجود می آینـد در دوره 
نوجوانـی به رشـد و پیشـرفت خـود ادامه می دهنـد مهارت 
هـای حافظه و دانـش ابتدایی نوجوان گسـترده تر می شـود. 
در گفتـن و نوشـتن و مباحثـات توانایی های خاصی کسـب 

مـی کند.
توانایـی هـای شـناختی بلند یعنـی) تفکر در بـاره نظر( 
گسـترش مـی یابـد بنابـر ایـن نوجـوان در ایـن دوره نـه تنها 
بـه لحـاظ کمـی دچار تحـوالت شـناختی مـی شـود، بلکه 

تحـوالت شـناختی کیفـی نیـز پیدا مـی کند.

رشد روانی، اجتماعی
تغییـرات جسـمانی دوره ی نوجوانـی سـبب مـی شـود 
بـدن از حالـت دوره کودکـی خـارج شـده و تدریجـا به بدن 

بـزرگ سـال تبدیل شـود.
دوره  در  اجتماعـی  روانـی  رشـد  مهـم  خصوصیـت 
نوجوانـی دسترسـی بـه تعریفـی از خـود و بدسـت آوردن 
هویـت اسـت کـه پاسـخی بـه سـوال مهـم ) مـن کیسـتم( 

میباشـد.
یـف خـود: در ارتباط بـا تمام تحوالت جسـمانی،  تعر
شـناختی و اجتماعـی آن چـه از اهمیـت در دوره نوجوانـی 

برخـوردار اسـت )خود( می باشـد.
نوجـوان نیازمنـد بـه آن اسـت کـه شـخصیت اش را در 
رابـط بـا تغییـرات مختلفی کـه در او اتفاق افتاده اسـت و در 
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رابـط با تفـاوت هایی کـه در دوران کودکی پیدا کرده اسـت، 
بـا دنیـای بـزرگ سـاالن بنـا سـازد تـا مجموعـه هیجانات، 

تفکـرات و رفتـار او را با دیگران سـازگار سـازد.
تـاش نوجـوان بـرای تعریـف خـود و کسـب هویـت 
ضـروری اسـت و خونسـردی و بـی تفاوتـی در ایـن امـر او 
را بـا مشـکاتی در زنـده گـی اجتماعـی آینـده روبـه رو می 

سازد.
نوجوانانـی کـه بـه تعریف خـود وهویـت واقعـی خود 
دسترسـی پیـدا کـرده انـد افـرادی هـدف منـد و بـا هویـت 
مثبـت در زنـده گـی خواهنـد بـود. آن هـا دارای اضطـراب 
متوسـط احسـاس عشـق بـه والدیـن، عـزت نفـس، هویت 
اخاقـی قـوی، تحصیـل کـرده و بـا دیگـران صمیمـی مـی 

. شند با
در مقابـل کسـانی کـه بـه هویـت واقعـی خـود دسـت 
نیافتـه انـد افـرادی بـی هـدف ودارای هویت منفـی خواهند 
بـود این افـراد دارای اضطراب زیاد، احسـاس کنـاره گیری و 
یـا جدایـی از والدیـن، حقارت نفـس، تعصب زیاد هسـتند 

و تحصیـات ناموفقانـه دارند.

یه رشد شناختی پیاژه نظر
هـر چنـد کـه بسـیاری کسـان ژان پیـاژه را بـه عنـوان 
روانشـناس کـودک مـی شناسـند و تحقیقـات او بیشـتر در 
بـاره کـودکان انجـام گرفته اسـت.آنچه بیش از هـر چیز نظر 
پیـاژه را بـه خـود جلـب کـرده روانشناسـی جنتیـک اسـت، 
پیـاژه از طریـق جمـع آوری اطاعـات رفتـار هـا، اندیشـه 
هـا و شناسـایی اعمـال و افـکار کـودکان و بـزرگان را مـورد 
مطالعـه قـرار داده اسـت. در واقـع هـدف اصلـی تحقیقات 
پیـاژه، معرفـت شناسـی یـا دانـش شناسـی بـوده اسـت. که 
روانشناسـی جنتیـک را بـه عنـوان وسـیله انتخـاب کـرده تـا 
منشـا و تکامـل دانـش را در نـزد نـوع بشـر بررسـی کنـد. 
فـرض پیاژه آن اسـت کـه اگر بفهمنـد که چگونـه دانش )در 
نـزد کودکان( سـاخته می شـود آن وقـت خواهنـد فهمید که 
دانش چیسـت زیـرا سـاختمان دانش ماهیت دانش را نشـان 

. هد مید
بنابـر ایـن هـدف روان شناسـی جنتیـک پیـاژه مطالعـه 
نحـوه ایجـاد و تکامل فعالیت های شـناختی انسـان در روز 

هـای نخسـت کودکی تا بزرگسـالی اسـت.
یـه پیـاژه: در نظریـه رشـد یـا  - مفاهیـم اصلـی نظر
بیـن جانـدار و  یـا تعامـل  تحـول شـناختی عمـل متقابـل 
محیطـی کـه در آن زنـده گـی مـی کند نقـش اساسـی دارد. 
زنـده گـی در نظریـه پیـاژه خاق اسـت کـه بدون وقفـه بین 
جانـدار و محیـط زنـده گـی او جریان مـی یابد. ایـن تعامل 
یـا مبادلـه بیـن شـخص و محیط بـه دو صـورت انجـام می 
گیـرد. یکـی بیرونـی اسـت کـه سـازگاری و دیگـری درونی 

اسـت کـه سـازمان نامیـده می شـود. 
- سـازگاری جنبـه برخـورد و سـازش بـا محیـط را در 
تعامـل بیـن فـرد و محیـط نشـان می دهـد. وقتی کـه کودک 
مـی آمـوزد تابـه محیـط خـود بـه طـور موثـر مقابلـه کنـد. 
گوینـد کـه وی بـا محیـط سـازگاری مـی پـردازد و بـه دو 

صـورت جـذب و تطابـق انجـام مـی گیـرد.
جذب مسـتلزم بروز پاسـخی اسـت که از پیش کسـب 
شـده اسـت. جـذب وقتـی صـورت مـی گیـرد کـه کـودک 

چیـزی را از محیـط بگیـرد و آن را جزئـی از خـود بسـازد.
از نظـر روانشناسـی پیـاژه ،جـذب وقتـی صـورت مـی 
گیـرد که شـخص مطلـب تازه ای را بر حسـب مطالب آشـنا 
بیبینـد، یعنـی در موقعیـت تازه رفتـاری را انجـام دهد که در 
موقعیـت گذشـته انجـام داده اسـت بـرای مثال: یـک منطقه 
 هواپیمـا ندیـده انـد ممکـن 

ً
دور افتـاده روسـتایی کـه قبـا

اسـت بـا دیـدن هواپیمـا آن را بـه یـک ادراک آشـنای قبلـی 
جـذب کننـد و آن هواپیمـا را یک پرنده سـفید بـزرگ بنامند.
از طـرف دیگـر وقتـی کـه رفتـار کنونـی شـخصی   -
بـرای مقابلـه بـا محیـط کفایت نمـی کنـد و نیـاز دارد تا در 
رفتـار خـود تغییـر ایجـاد کند بـه تطابق مـی پـردازد. فرد در 
تطابـق ناگزیـر از ایجـاد تغییـر در رفتـار خویش اسـت پس 
انطابـق بدیـن معنی اسـت که فرد پاسـخ های خـود را بنا به 

خواسـت هـای محیـط، تغییـر مـی دهد.
سـازمان: سـازگاری جنبـه بیرونـی تعامـل و سـازمان 
بـه یـک نظـم  آن اسـت. در واقـع سـازمان  جنبـه درونـی 
 
ً
منطقـی حاکـم بـر دسـتگاه شـناختی اشـاره مـی کنـد. بنـا

بـه عقیـده پیـاژه سـازمان دادن یـک تمایـل فطـری در نـزد 
موجـودات زنـده اسـت کـه سـبب مـی شـود آنهـا بتواننـد 
سـاخت هـا و تجـارب پراکنـده خـود را در هـم اتمـام کنند 
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و سـاخت هـای سـطح بـاال تـری را بـه وجـود آورنـد ایـن 
سـاخت ممکن اسـت جسـمانی باشـند یا روانی سـازگاری 
و سـازمان جـدا از یکدیگر نیسـتند و تکمیل کننـده یکدیگر 

بـه حسـاب مـی آیند.

یف شخصیت: تعر
تعریـف کردن مفهوم شـخصیت مانند اکثـر مفاهیمیکه 
بـه خصوصیات انسـان مربوط می شـود کار آسـانی نیسـت 
در زبـان عامیانـه شـخصیت معانـی مختلفـی دارد. مثـا: 
شـرافت، رفعـت، نجابـت، بزرگـواری، مرتبـه، درجـه، در 
بـا  آدم  وقتـی مـی گویـم فانـی  صحبـت هـای روزمـره، 
شـخصیت اسـت. منظور این اسـت که مقـام و منزلتی دارد 
کـه مـورد احتـرام دیگـران اسـت کارهـای ناشایسـته انجـام 
نمـی دهـد. قـدرت تصمیـم گیـری دارد بـا سـواد اسـت، 

دارد. شـجاعت 
از  یـک  هیـچ  شـخصیت  اصطـاح  روانشناسـی،  در 
معنـی بـاال را نـدارد بلکـه معنـای آن سـبک یک فرد اسـت 
بـدون اینکه کوچکترین قضاوت داشـته باشـیم و از زشـتی، 
زیبایـی، بـدی، خوبـی درسـتی و نادرسـتی و غیـره هـر فرد 
سـبک خـود یعنی شـخصیت خـاص خـود را دارد کـه از او 
انسـانی واحـد و منحصـر به فـرد می سـازد. گفته مـی توانم 
کـه انسـان هـا از نظـر چهـره صـدا، راه رفتـن، حـرف زدن، 
پوشـیدن، حرکـت کـردن و عکس العمـل در مقابـل محرک 
هـای داخلـی و خارجـی بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد از نظر 
سـبک، یعنـی) شـخصیت( نیـز بـا یک دیگـر تفـاوت دارند 
بنابـر ایـن مـی توان گفـت که شـخصیت یعنی شـیوه خاص 

بودن.
در تکوین شـخصیت دو عامل کلی نقـش دارد. حیاتی 
 به ارث می رسـد و از 

ً
و اجتماعـی، عوامـل حیاتـی معمـوال

همـان ابتدا در فـرد وجـود دارد. عوامل اجتماعـی محصول 
محیـط اجتماعـی اسـت. محیطـی که فـرد اولین سـال زنده 
گـی خـود را در آن گذارنـده اسـت یعنـی خانواده مدرسـه و 

اشـخاصی کـه بـا او ارتباط داشـته اند.

یف خود نقش هم ساالن در تعر
گـروپ هم سـاالن نیـز در تعریـف خود وشـکل گیری 

هویـت نوجوانـان در ایـن دوره نقش مهمی ایفـا می کند. در 
دوره کودکـی، دوسـتی هـا بـه طور دسـته جمعـی و گروهی 
میباشـد. در حالیکـه در دوره نوجوانـی دوسـتی هـا محدود 
بـه دو و یـا سـه نفـر مـی شـود. ارتبـاط نیـز بسـیار صمیمی 
تـر و نزدیـک تـر از دوره قبـل و فراتـر از مسـائل تحصیلـی 
اسـت. گـروه هـای هـم سـاالن و دوسـتان بـه عنـوان منبـع 
اطاعـات مهمـی در تعریف خود و شـکل گیـری هویت به 
شـمار مـی رونـد. زیـرا در جسـتجوی هویت خود و شـکل 
گیـری هویـت بـرای خود مـی باشـد. بنابـر این گـروپ هم 
سـاالن و دوسـتان مـی توانـد به عنـوان آینـده بـرای ظرفیت 

هـا ، توانایـی هـا و عایـق نوجوانان بشـمار رود.
دوره  گیـری هـای مهـم  از تصمیـم  انتخـاب دوسـت 
نوجوانـی میباشـد بسـیاری از نگرانـی هـای والدیـن نیـز از 

جانـب دوسـتان نوجوانشـان مـی باشـد.
گـروپ هـم سـاالن فشـار هـای گروهـی خـاص را در 
جهـت مثبـت )رقابـت های تحصیلـی( یا منفـی ) کار های 
غیراخاقـی و خطـر پذیری( بـر نوجوانان تحمیـل می کنند 
البته این فشـار تا سـن 15 -14 سـالگی میباشـد ولی سـپس 
از فشـار آن کاسـته می شـود. نوجوانـی که هم چنـان اصرار 
بـر آن دارد کـه رفتـار خـود را تحـت فشـار هـای گروهـی 
انجـام دهـد و خواسـته هـا و نیـاز هـای خـود را مطابـق بـا 
خواسـته هـا و نیـاز هـای گـروه هـم سـاالن خـود قـرار می 
دهـد بـه تعریـف خـود و هویت مناسـبی دسـت نمـی یابد 
و در مراحـل بعـدی زنـده گـی فـرد موفـق و هـدف منـدی 

بود. نخواهـد 

ماخذ:
- روانشناسـی عمومـی/ تالیـف حمـزه گنجی،تهـران: 

موسسـه نشـر سـاواالن 1384-  شـخصیت
و  یادگیـری  روانشناسـی  پرورشـی)  روانشناسـی    -
گاه 1379-  آمـوزش( تالیـف علـی اکبـر سـیف – تهـران: آ

نظریـه رشـد شـناخت پیـاژه
- روان شناسـی: مولفـان: دکتـر محمـد تقـی فراهانی، 
داکتـر رضا کرمـی نوری با همـکاری محمود اوحدی سـال 

چـاپ  چاپ ششـم 1385
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یف   د نظام تعر
اجتماعـي نظـام لـه دوو کلمو څخه مرکـب نوم دی: 
نظـام او اجتمـاع )ټولنـه( چې هر یو یـې د تعریف وړ دی 

څو معنایې واضح او روښـانه شـي. 
یـف: نظـام یوه عربـي کلمـه ده چې له  د نظـام تعر
نظـم څخـه اخیسـتل شـوې ده او پـه النـدې معنـاوو یې 
اطـاق کیـږي: ترتیـب، تنظیم، تنسـیق، تألیـف، یو د بل 

ترڅنګـه د دوو څیزونـو ځـای په ځای کـول.)1(
د  انسـانانو  د  نظـام  کـې:  اصطـاح  شـرعي  پـه  او 
ژوندانـه پـه چـارو کـې د اسـامي شـریعت د بیابیلـو 
عبـارت دی. )2( تنظیـم څخـه  او  ترتیـب  لـه  اړخونـو 
یف: اجتمـاع )ټولنه( هـم یوه عربي  د اجتمـاع تعر
کلمـه ده او لـه جمـع څخه اخیسـتل شـوې ده، د یوځای 

والـي، ګـډون او د تفـرق ضد په معنـا ده)3(
او پـه اصطـالح کـې: اجتمـاع د یـوې ځمکـې په 
ټاکلـي چاپیریـال کـې د یـوه ټاکلـي او معیـن هـدف او 
موخـې لپـاره د څـو تنـو د یـو ځـای والـي څخـه عبارت 

)4( ده. 
یـف:  د اسـالمي اجتماعـي )ټولنیـز( نظـام تعر
د هغـو اصولـو او قاعـدو څخـه عبـارت دی چـې پـه یوه 
د  اړیکـې  ټولنیـزې  د مسـلمانانو  )ټولنـه( کـې  مجتمـع 

اسـامي شـریعت سـره سـمې تنظیمـوي)5(

اسـام  د  مصـدر:  یـا  منبـع  نظـام  اجتماعـي  د 
اجتماعـي )ټولنیـز( نظـام د قرآن کریـم او نبـوي احادیثو 
څخـه سـرچینه اخلـي، د اسـام د اجتماعي نظـام ټولې 
خـواوې او برخې پـه قرآني آیتونو او نبـوي احادیثو باندې 
متکـي دي، مسـلمانان خپل ټولنیز ژونـد د الهی وحې او 
نبـوي الرښـوونو پـه رڼا کـې ترتیبـوي او د خپـل ژوندانه 

چـارې د هغـو پـه رڼا کـې پرمـخ بیایي. 
د  ځانګړتیـاوې:  نظـام  اجتماعـي  د  اسـالم  د  
اسـام اجتماعـي نظـام د داسـې ځانګړتیـاوو لرونکـی 
دی چـې بـل هیـڅ اجتماعـي نظـام پـه دنیا کې د داسـې 
ځانګړتیـاوو څخـه برخمن نـه دی؛ ځکه د اسـام ټولنیز 
نظـام داسـې دین ته منسـوب دی چـې هغه د اللـه تعالی 
دیـن دی او د اللـه لـه لـوري یـې بنسـټ ایښـودل شـوی 
دی؛ نـو بایـد د داسـې ځانګړتیـاوو لرونکـی وي چـې 
د ټولـو نـورو نظامونـو پـه پرتلـه برالسـي ولـري چـې دا 

ځانګړتیـاوې پـه دې ډول دي: 
نبـوي  او  الهـي وحـې  د  نظـام  ټولنیـز  اسـام  د  ۱ـ 
احادیثـو څخـه سـرچینه اخلي؛ نـو د اسـامي اجتماعي 
نظـام بنسـټ د اللـه تعالی لـه لوري ایښـودل شـوی دی 
او پیغمبـر»ص« پـه فعلـي بڼـه پـه خپـل ژوندانـه کـې د 
ټولنیـز نظـام ټول بنسـټونه ایښـي دي لکه چې اللـه تعالی 
فرمایـي: )6( ژبـاړه: مؤمنان یو د بل سـره وروڼـه دي؛ نو 
د خپلـو وروڼـو پـه منـځ کـې مناسـبات سـم کـړئ او له 

رسمؤلف مرستيال استاذ عنایت الله عادل

د اسالم اجتماعي نظام
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اللـه تعالـی نـه وویریـږئ هیله ده چې پر تاسـې رحـم وکړای 
 . شي

پیغمبر ) ص ( فرمایي: 
ژبـاړه: مسـلمان د مسـلمان ورور دی، ظلـم، سـپکتیا او 

ذلـت هغـه تـه روا نه بولـي. )7(
۲ـ د اسـام ټولنیـز نظـام پـه عقیـده او ایمـان والړ دی، 
عقیـدې او ایمـان د اسـام اجتماعـي نظـام تـه ځـا ورکړې 
ده او د نـورو نظامونـو پـه منـځ کـې لـه ځانګـړي وزن څخـه 
برخمـن دی د مسـلمانانو ټولـې ټولنیـزې اړیکې په اسـامي 
ټولنـه کـې ایمانـي اړیکـې دي او د اسـام په ټولنیـز نظام کې 

هیـڅ نقطـه یـا اړیکـه د عقیـدې او ایمـان څخـه لـرې نده. 
۳ـ د اسـام ټولنیـز نظـام پـر نیکـو اخاقـو والړ دی، د 
اسـام د ټولنیـز نظـام ټولـو برخـو او اړخونـو نیـک اخاق په 
ځـان کـې را نغښـتي دي او پـه ټولنیـزو اړیکو کې مسـلمانان 
د دې اخاقـو پـه پلي کولـو ملـزم دي پیغمبـر)ص( فرمایي: 
ژبـاړه: پـه بـاوري توګـه زه ددې لپـاره رالیـږل شـوي یـم څـو 

اخاقـي مـکارم او ښـېګڼې بشـپړې کـړم. )8(
پیغمبـر )ص( ښـه اخـاق د ایمـان د کمال نښـه ګڼي او 
فرمایـي: ژبـاړه: )تـر ټولـو کامـل مؤمـن هغـه دی چې د ښـو 

وي).)9(  څښـتن  اخاقو 
۴ـ د اسـام ټولنیـز نظـام پـه اخـوت او ورورګلـوۍ والړ 
دی، مسـلمانان پـه اسـامي ټولنـه کـې یـو د بـل سـره وروڼه 
دي د قـوم، رنـګ، نـژاد، ژبـې او نـورو توپیرونـه ارزښـت نـه 
لـری؛ خو پـه نـورو نظامونو کـې قومـي، نـژادي، منطقوي او 
مـادي اړیکـې شـتون لـري. اللـه تعالـی د اسـامي ټولنـې د 
وګـړو اړیکـې پـه دې آیـت کـې ﴿انمـا المؤمنـون اخـوة﴾ کې 
څرګنـد کـړي دي. او پیغمبـر ) ص ( فرمایي: مسـلمانان یو د 

بـل سـره وروڼـه دي )المسـلم اخ المسـلم( )10(
۵ـ اسـامي ټولنیـز نظـام یـو د بـل سـره پـه مرسـته او 
کمـک والړ دی، هـر مسـلمان پـه اسـامي ټولنه کـې د خپل 
تـوان او قـدرت پـه کچـه مکلـف دی څـو د خپـل مسـلمان 
ورور سـره مرسـته وکـړي. مرسـته او کمـک پـه حقیقـت کې 
داسـام د ټولنیـز نظـام تهداب او بنسـټ دی، پرته له مرسـتې 
او کمـک څخـه ټولنیـز نظام ګډوډیـږي او له منځه ځـي. الله 

تعالـی د اسـامي ټولنـې وګـړو تـه یـو بل ته په مرسـتې سـره 
امـر کـړی دی. او فرمایـي: )11( ژبـاړه: کـوم کارونـه چـې د 
نیکـۍ او خـدای پالنـې دي پـه هغـو کې له ټولو سـره مرسـته 
وکـړئ او کـوم کارونـه چـې د ګنـاه او تېـري دي پـه هغـو کې 
د هېچـا ماتـړ مـه کـوئ له الله نـه وویریـږئ، د اللـه عذاب 

ډېر سـخت دی. 
نرمـۍ، خـوا  مهربانـۍ،  پـه  نظـام  ټولنیـز  اسـام  د  ۶ـ 
خـوږۍ او غـم شـریکۍ والړ دی، د یـو او بـل پـه خوښـۍ او 
پریشـانۍ کې سـره شـریک دي، د اسـامي ټولنې خلک د یو 
بـدن په څېـر دي چې د یـوه په خوشـحالۍ ټول خوښـیږي او 
د یـوه پـه خفـګان او غـم ټـول خفـه کیـږي، لکه څنګـه چې 
پیغمبـر )ص( فرمایـي: )12( ژبـاړه: مسـلمانان په دوسـتۍ، 
ترحـم او خواخـوږۍ کـې د یوه بـدن په څېر دي چـې هر کله 
د بـدن یـو غـړی یـې په درد شـي د بـدن ټـول غړي یـې په بې 

خوابـۍ او درد کـې ورسـره برخـه اخلي. 
۷ـ د اسـام ټولنیز نظـام په عدالت والړ دی، د اسـامي 
ټولنـې پـه ټولـو خلکـو حکـم او فیصله د عـدل، مسـاوات او 
برابـرۍ پـه اسـاس تطبیق کیـږي نـه د رنګ، قـوم، نـژاد، زور 
او نـورو... پـه اسـاس، ځکـه عـدل او مسـاوات د الهـی امـر 
پـه حکـم کـې دی او د الله تعالی د امـر تطبیق په مسـلمانانو 
بانـدې واجـب او الزمي دی. اللـه تعالی په دې هکله داسـې 
فرمایـي: )13( ژبـاړه: او کلـه چـې د خلکـو پـه منـځ کـې 

فیصلـه کـوئ؛ نـو پـه عدالت سـره یـې وکړئ. 
د دې مبـاک آیـت څخـه داسـې اسـتنباط کیـږي چـې 
عـدل پـه حکم کـې ټولـو خلکو تـه شـامل دی مسـلمان وي 
او کـه کافـر یوازې تر مسـلمان پـورې ځانګړی نـه دی، ځکه 
اللـه تعالـی د )النـاس( کلمـه اسـتعمال کـړې ده او د قرآن په 
هـر ځـای کې چـې دا کلمـه اسـتعمال شـوې ده مسـلمان او 

کافـر دواړو ته شـاملیږي. 
د اسـام نـه مخکـې فیصلـې د یـوه تـن د زور، طاقت او 
ټولنیـز مقـام پـه اسـاس رامنځ ته کېـدې؛ خو کله چې اسـام 
راغـی نـو پـه ټولو یـې د بطـان کرښـه وکښـه او یـوازې یې د 
عـدل او انصـاف الره غـوره کـړه پـه دې هکلـه یـوه مشـهوره 
کیسـه هم شـته چې یوه ورځ د قریشـو یو مشـرک غا وکړه او 
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غـل د قریشـو د اشـرافو څخـه د یـوه زوی ؤ، د دوی څخـه یو 
شـمېر خلـک د سپارښـتنې لپـاره نبي کریـم )ص( تـه راغلل 
چـې نبـي کریـم )ص( د هغـه څخـه د غـا حـد لـرې کړي 
یعنـي هغـه تـه سـزا ور نکـړي او یـا دا چـې پـه سـزا کـې څه 
تخفیـف راولـي، پیغمبـر )ص( پـه غوڅـه توګه قسـم یـاد کړ 
او ویـې فرمایـل: )14( ژبـاړه: (پـه هغـه ذات قسـم چـې زما 
ژونـد دده پـه الس کـې دی چـې چېـرې فاطمه زمـا لور غا 

وکـړي زه بـه یـې ارو مـرو الس ور پـرې کوم). 
۸ـ د اسـام ټولنیـز نظـام پـه مسـاوات او برابـرۍ والړ 
دی هیـڅ توپیـر یـا غـوره والـی د شـتمن او غریـب، پیـاوړي 
او کمـزوري، نـر او ښـځې، غـټ او واړه ترمنځ نشـته، ټول په 
حقوقـو او واجباتـو کـې سـره برابـر دي، هیڅکله په اسـامي 
ټولنیـز نظـام کـې د ټولنـې د خلکـو ترمنـځ غـوره والـی او 
بهتـري شـتون نـه لـري، ټـول د مسـاوی حقوقـو او واجباتـو 
څخـه برخمـن دي کـوم حـق چـې شـتمن تـه ورکـول کیږي 
هغـه فقیـر تـه هـم ورکـول کیـږي، هـره وجیبـه چـې پـه یـوه 

ضعیـف بانـدې ده پـه قـوي هـم ده. 
د اللـه تعالـی پـه وړانـدې بهتـري او غـوره والـی د تقوی 
او نیـک عمـل پـه بنسـټ دی نـه د رنـګ، ژبـې، قوم، نـژاد او 
نـورو په اسـاس؛ لکه: څنګـه چې اللـه تعالی په قـرآن مجید 
کـې فرمایلـي دي: ژبـاړه: ای خلکـو! موږ تاسـې له یـو نارینه 
او یـوې ښـځې څخـه پیـدا کـړئ او بیـا مـو تاسـې قومونه او 
قبیلـې وګرځولـئ ترڅـو چـې تاسـې یو تـر بلـه سـره وپېژنئ 
پـه حقیقـت کـې د اللـه پـه نـزد له تاسـې نه تـر ټولـو عزتمند 
هغـه څـوک دی چـې په تاسـې کـې تر ټولـو زیـات پرهیزګاره 
وي پـه بـاوري ډول الله پـه هرڅه پوهېدونکـی او باخبره دی. 

الحجرات.۱۳  سـورت 
۹ـ د اسـام ټولنیـز نظـام پـه امـر بالمعـروف او نهی عن 
المنکـر والړ دی، اللـه تعالـی د اسـامي ټولنـې هـر وګړی د 
ښـیګڼو پـه لـوري پـه امـر او د بدیـو څخه پـه منـع او ژغورلو 
مکلـف کړی او دا کار یې د هر مسـلمان دنـده او وجیبه ګڼلې 
ده، پـه نیکیـو امـر او لـه بدیو منـع د یـوې ټولنـې د بریالیتوب 
المـل ګرځـي، کـه چېـرې دا الهـي فریضـه نـه وي د ټولنـې 

د وګـړو ترمنـځ دینـي او اخاقـي فسـاد را منـځ تـه کیـږي او 
پراختیـا مومـي او ټول په فسـاد کـې ډوبیږي او اسـامي ټولنه 
د جـدی خطرونـو او عکـس العملونـو سـره الس او ګریـوان 
کیـږي چـې باآلخـره د هغـه څخـه د وتلـو الره بـه سـاده او 

آسـانه کار نه وي. 
اللـه تعالـی فرمایي: ژباړه: په تاسـې کې بایـد څه خلک 
ارومـرو داسـې وي چـې د نیکـۍ لـوري تـه بلنـه ورکـړي، په 
ښـو امـر وکـړی او لـه بدو منـع وکړي کـوم خلک چـې دا کار 

وکـړي هماغوی به بریالي شـي. سـورت ال عمـران ۱۰۴
ددې مبـارک آیـت څخـه دا معلومیـږي چـې د اسـامي 
امـت کامیابـي پـه دې الهـي فریضه کـې نغښـتې ده. او د دې 
فریضـې پریښـول او لـه دې څخه منع راوړل د وروسـته والي، 

اختـاف او فسـاد المل کیـږي)15( 
د اللـه تعالـی پیغمبر )ص( فرمایـي: )16(. ژباړه: څوک 
چـې لـه تاسـو نـه کـوم نـاوړه کار ووینـي نـو هغـه دې منـع 
کـړي یعنـی د هغـه مخـه دې ونیسـي پـه خپلو السـونو سـره 
او کـه پـه السـونو یې د هغـه مخه ونشـوای نیوالی نـو بیا دې 
هغـه پـه خپلـه ژبـه بنـد کـړي او که پـه ژبه یـې هم نشـو منع 
کـوالی نـو پـه زړه سـره دې هغـه بـد وګڼـي او دا د ایمـان تـر 

ټولـو ضعیف حالـت دی. 
۱۰ـ د اسـام د ټولنیـز نظـام ډېـر قواعد او اصـول الزامي 
چـې  دی  مکلـف  او  مجبـور  وګـړی  مسـلمان  یعنـی  دي، 
د اوامـرو پـه برخـه کـې هغـه ترسـره کـړي؛ لکـه: لمونـځ، 
روژه، زکات، حـج او د منعـې پـه برخـه کـې لـه هغـو ځـان 
وژغـوري؛ لکـه: دروغ، خیانـت، دوکـه، غـا، د محرماتـو 
خـوړل او څښـل، د منـع شـوو توکو اخیسـتل او خرڅـول، او 
هیـڅ وګـړی نشـي کـوالی چې لـه هغـه څخـه سـرغړونه او 

مخالفـت وکـړي. لکـه چـې اللـه تعالـی فرمایلـي دي:
 ژبـاړه: هیـڅ یـو مؤمن او هیڅ یـوه مؤمنه دا حـق نه لري 
چـې کلـه الله او د هغه رسـول )ص( د کومـې معاملې فیصله 
وکـړي چـې هغه ته پـه خپله د خپلـې هغې معاملـې د فیصله 
کولـو اختیـار حاصـل اوسـي او څـوک چې لـه اللـه او د هغه 
لـه رسـول نه سـر غـړوي وکړي نـو هغه پـه څرګنـده ګمراهۍ 
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کـې وغورځیده. سـورت األحزاب 36
۱۱ـ د اسـام ټولنیـز نظـام یـو شـامل، جامـع او کامـل 
نظـام دی لکـه څنګـه چـې د اسـام دیـن جامـع، کامـل او 
شـامل دی، د اسـام ټولنیـز نظـام د افـرادو او ټولنـو د ټولنیـز 
ژوندانـه ټـول اړخونـه یې را نیولـي دي د ماشـومتوب څخه تر 
مرګـه پـورې ټولو وختونـو او ځایونو ته شـامل دی کومه زمانه 
یـا کـوم ځـای د دې الهـی نظـام څخـه خالـي او مسـتثنی نه 
دی، د قـرآن کریـم د نـزول او د پیغمبر )ص( په واسـطه د دې 
ټولنیـز نظـام د بنسـټ ایښـودلو لـه وختـه د قیامت تـر ورځې 
پـورې بـه یو شـان وي او د زمانې او یا ځـای د تغییر په دعوی 
سـره د دې نظـام قوانیـن تغییر نه خـوري الله تعالـی فرمایي: 
ژبـاړه: نـن ورځ مـا ستاسـې دین ستاسـو لپاره بشـپړ کړی دی 
او خپـل نعمـت مې پر تاسـې پوره کـړی دی او ستاسـې لپاره 
مـې اسـام ستاسـې د دیـن پـه توګـه منظـور او خـوښ کړی 

دی. سـورت المائده 3.
د اسـام د اجتماعـی نظام موخـې: د اسـام ټولنیز نظام 
د روښـانه، واضـح او ټاکلـو موخـو درلودونکـی دی چـې بل 
هیـڅ نظام د داسـې موخـو لرونکی نه دی او د اسـام د ټولنیز 

نظـام تر ټولـو څرګندیـې موخې دارنګـه بیانیږي: 
ایمـان  د  او  اصـاح  او  جوړښـت  )وګـړي(،  فـرد  د  ۱ـ 

دده سـمبالیدل.  پـه وسـله  توحیـد  د  اللـه  د  او  عقیـدې 
۲ـ د کورنـۍ اصـاح او جوړښـت د یـو، بـل حقوقوته د 

درنـاوي په بنسـټ. 
۳ـ په اسامي ټولنه کې د عدالت تحقق او پلي کېدل. 

۴ـ د ټولنې اصاح د ورورګلوي او اخوت په اساس. 
۵ ـ د ټولنې د وګړو ترمنځ د مساواتو پلي کېدل. 
۶ـ د ټولنې د وګړو ترمنځ د نیکو اخاقو عامول. 

۷ـ د اسـامي ټولنې څخه د فسـاد، بدیو، بـد اخاقیو او 
بې شـرمیو لـه منځه وړل. 

۸ ـ د ټولنـې د وګـړو لـه منځـه د تعصباتو، کینـې او بدیو 
له منځـه وړل. 

۹ـ د ټولنـې د وګـړو ترمنـځ د امنیـت، آرامـۍ او ډاډینـې 
تأمینول. 

۱۰ـ د هوا، هوس او د نفسـي غوښـتنو او د انسـي او جني 
شـیطانانو له پیـروۍ څخه د اسـامي ټولنې د وګـړو آزادي او 
د واحـد او ال یـزال الله د پیـروۍ په لوري د دوی سـوق کول. 
۱۱ـ د عقیـدې، ورورګلـوۍ، عدالـت، مسـاوات، امـن 
او ډاډ، حقوقـو او واجباتـو پـر سـتنو د یـوې ټولنې تشـکیل او 

رامنـځ تـه کېدل. 
۱۲ـ د اسـامي ټولنـې څخـه د ظلـم او تېـري لـه مینځه 

 . تلل
د اسـامي ټولنې جوړښـت: د اسـامي ټولنې جوړښـت 
او تشـکیل پـه الهـی قواعـدو او احکامـو او د پیغمبـر )ص( 
پـه سـنتو والړ دی چـې د فریادوګـړي له اصاح او جوړښـت 
څخـه پیـل او د اسـامي ټولنـې او نظـام پـه رامنـځ تـه کېدو 
پـای تـه رسـیږي، نـو الزم ګڼـم چـې د فـرد د جوړښـت پـه 
هکلـه چـې د ټولنـې تهـداب او بنسـټ دی بحـث او خبـرې 

وکړو.
د اسـام پـه ټولنیز نظام کې د فرد جوړښـت: د اسـامي 
ټولنـې تهـداب یـا بنسـټ فـرد دی، په همـدې وجه د اسـام 
دیـن د فـرد اصـاح تـه زیاتـه پاملرنـه کـړې ده، څـو د فـرد 
پـه اصـاح سـره د ټولنـې او نظـام اصـاح را منـځ تـه شـي. 
پیغمبـر )ص( مخکـې لـه دې چـې ټولنـه را منـځ تـه کـړي د 
فـرد پـه اصـاح او جوړښـت کـې یـې زیـار وایسـت تـر دې 
چـې وتوانیـده د نیکـو مؤمنـو او د یـوې پالـل شـوې مدني او 
پـر مختللـې ټولنـې لـه مجموعـې څخـه یو پیـاوړی نظـام را 

منـځ تـه کړي. 
څـه شـی چې د یوې اسـامي ټولنـې د فرد په جوړښـت 
کـې اغیزنـاک دي هغـه د عقیـدې، ایمـان، اخاقـو او نیکـو 
آدابـو څخـه عبارت دي، ځکـه پیغمبر )ص( د افـرادو په پالنه 
او روزنـه کـې د عقېـدې، ایمـان، نیکـو اخاقـو او اسـامي 

آدابـو پـر بنسـټ، له انـدازې زیـات زیار ایسـتلی دی. 
پـه اسـامي ټولنـه کـې ځـوان بایـد د سـمې اسـامي 
عقیـدې، پیـاوړي او غیـر متزلـزل ایمـان لرونکـی وي څـو 
وکوالی شـي چې د کورنۍ د جوړښـت مسـؤولیت او باآلخره 
د ټولنـې تشـکیل پرته له شـک او تردید څخه پـه اوږه واخلي. 
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پیغمبـر )ص( د فـرد د جوړښـت پـه هکلـه ترټولـو دمخـه د 
هغـه د عقیـدې او ایمـان پـه تصحیـح کـې هلې ځلـې کولې 
ترڅـو چـې ټولنـې ته یو مؤمـن د پیـاوړې او ثابتـې عقیدې او 

صحیـح ایمـان خاونـد وړانـدې کړي.
د بېلګـې پـه توګـه: یـوه ورځ حضـرت ابن عبـاس رضی 
اللـه عنهمـا پـه پیغمبـر )ص( پسـې روان ؤ، پیغمبـر )ص( 
اې  ژبـاړه:  او ورتـه ویـې ویـل: )17(  ونیـوه  تـه الس  هغـه 
غامـه یعنـی اې ماشـومه زه تاتـه څو کلمـې در زده کـوم، ته 
د اللـه احـکام سـاته څو اللـه تا له پریشـانیو او د شـیطانانو له 
شـر څخـه وسـاتي، الله یـاد سـاته څو اللـه په خپـل مخکې 
ووینـې، هرڅـه دې چـې غوښـتل یـوازې یـې لـه اللـه څخه 
غـواړه او هرکلـه دې چې څه مرسـته غوښـته یوازې یـې د الله 
تعالـی نـه غواړه او پوه شـه کـه چېرې ټـول امت را غونډ شـي 
څـو تاتـه ګټـه ورسـوي نشـي یـې رسـوالی مګـر هغـه چـې 
اللـه تاتـه لیکلـی وي او کـه راجمـع شـي چـې تاتـه څه شـر 
او ضـرر ورسـوي، نـه یې شـي رسـوالی مګـر هغه چـې الله 
تاتـه لیکلـی وي، قلمونه پورته شـوي او صحیفې وچې شـوي 

دي. 
بـل هغـه څه چـې د فرد پـه جوړښـت کې اغیزنـاک دي 
او اسـام ورتـه جـدي پاملرنه کـړې ده او پیغمبـر )ص( خپل 
صحابـه د هغـه پـه اسـاس روزلـي دي هغـه عبارت لـه نیکو 
خویونـو او ادبونـو څخـه دي چـې یـو مسـلمان ځـوان بایـد 
د رښـتینولۍ، امانـت، وفـا، اخـاص، حیـا، سـخاوت، زغم 
او صبـر، تواضـع او عاجـزۍ او د مؤمنانـو پـه نـورو صفتونـو 
ملبـس او سـینګار وي ترڅـو یـوه ډاډمنـه ټولنـه د محکمـو او 
پیـاوړو سـتنو پـه بنسـټ را منځ ته شـي او د ټولنې ټـول وګړي 
د صمیمیـت او ورور ګلـوۍ پـه فضـا کـې چـې لـه کینـې او 
حسـد او دښـمنیو خالـي وي یـو د بـل ترڅنګه ژونـد وکړي.
یـوه ورځ پیغمبـر )ص( یـوه صحابـی تـه د ډوډۍ خوړلو 
آداب ورښـودل لکـه څنګـه چـې عمـر بـن ابی سـلمه رضی 
اللـه عنـه روایـت کـوي او فرمایـي: ژبـاړه: )یـوه ورځ مـې د 
پیغمبر )ص( سـره ډوډۍ خوړله او دواړه السـونه مې د کاسـې 
هـر لـوري تـه څرخـول نـو پیغمبـر )ص( راتـه وفرمایـل: اې 

هلکـه، بسـم اللـه ووایه، په ښـي الس سـره خوراک کـوه او د 
خپلـې مخـې څخه یـې خـوره(. )18(

نـو مسـلمانان باید وپوهیـږي چې پیغمبـر )ص( څومره 
د فـرد پـه روزنـه او جوړښـت کـې زیـار ایسـتلی او د اسـام 
دیـن څومـره د فـرد روزنـې، پالنـې او جوړښـت تـه پاملرنـه 
کـړې ده چـې د هغـه ټولـو څخـه باید د فـرد د روزنـې، پالنې 
او جوړښـت طریقـه او کړنـاره زده شـي او خپلـه ټولنـه یې د 
صالحـو او مؤمنـو وګـړو څخـه جوړه کـړه څو په یوه هوسـا او 

آرامـه ټولنـه او پاکـه فضـا کې ژونـد وکړي. 
د اسـام پـه ټولنیـز نظـام کـې د کورنـۍ جوړښـت: د 
اسـام مبـارک دین د فـرد )وګړی( د تربیې او جوړښـت څخه 
وروسـته پـه دویـم قـدم کـې د کورنۍ په جوړښـت کـې زیار 
ایسـتلی، ځکـه لـه افـرادو څخـه کورنـۍ او له کورنـۍ څخه 
ټولنـه جوړیږي.پـه همـدې سـبب د اسـام دیـن کورنـۍ تـه 
زیاتـه پاملرنـه اړولـې ده او د کورنـۍ د تشـکیل پـه وجـه یـې 
ټینـګ او محکـم بنسـټونه، قواعـد او واضـح خطونـه رسـم 
کـړي دي څـو یـوه نیکـه، سـالمه کورنۍ پـه ټولنه کـې رامنځ 

کړي.  تـه 
پـه اسـام کـې د کورنـۍ تشـکیل او جوړښـت یـوازې 
د مشـروع او روا الرې څخـه رامنـځ تـه کېـدای شـي چـې 
اسـامي شـریعت هغـه رسـم کـړې ده، او پیغمبـر )ص( او 
یارانـو یـې د هغـه رسـم پرمـخ متـوازن حرکـت ترسـره کړی 
دی، چـې هغـه ِخطبـه )غوښـتنې ( څخـه پیـل او د نـکاح 
پـه تړلـو پـای مومـي، نـو بنـا پـردې الزمـه ګڼو چـې دلتـه له 

خطبـې )غوښـتنې( څخـه بحـث او خبـرې وکـړو. 
ِخطبـه )د نـکاح غوښـتنه(: ِخطبـه یـوه عربـي کلمـه ده، 
پـه لغت کـې د طلب او غوښـتنې پـه معنا ده یعنی، غوښـتل، 
څرګنـدول او پیـل کـول. )19( او پـه پښـتو ژبـه کـې ورتـه 

غوښـتنه ویـل کیږي.
او پـه اصطـاح کـې د یوې معینې او ټاکلې ښـځې سـره 
چـې د شـرعي موانعـو څخـه خالـي وي د نـکاح د مینـې او 

رغبـت څرګنـدول دي. )20(
نـو ِخطبـه د نـکاح لـه مقدمـو او سـریزو څخـه ده نـه د 
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نـکاح تـړل. یاپـه بلـه وینـا ِخطبـه د نـکاح پـه لـوري دریڅه 
ده نـه د نـکاح تـړون، ِخطبـه څـه حکمتونـه لري چې انسـان 
پـه راتلونکـې کـې لـه پښـیمانتیا څخـه ژغـوري او د مېـړه او 

میرمنـې ژونـد پیـاوړی کوي. 
ِخطبـه )غوښـتنه( د مېرمنـې له اختیـار څخـه پیلیږي او 
پیغمبـر )ص( د مېرمنې د اختیار په هکله مسـلمانان تشـویق 
کـړي او پـه هغو یې تاکید کـړی دی فرمایي: ژبـاړه: ) د خپلو 
اوالدونـو لپـاره ښـې مورګانې غـوره کړئ ځکه ښـځې د خپلو 

وروڼـو او خویندو پـه څېر اوالدونه زیـږوي(. )21(
یعنـی د خپلـو اوالدونـو لپـاره ښـې مورګانې غـوره کړئ 

ځکـه اوالد مامـا یـا خالـه ته ورتـه وي. 
ابـن ابـی شـیبه رحمـه اللـه د دې حدیـث پـه شـرح کې 
فرمایـي: )یعنـی د میرمنـو پـه غـوره کولـو کـې زیار وباسـئ 

ځکـه دوی ستاسـو د اوالدونـو مورګانـې کیـږي( )22(. 
د  ژبـاړه:  فرمایـي:  )ص(  پیغمبـر  کـې  ځـای  بـل  او 
خپلـو اوالدونـو لپـاره ښـې مورګانـې غـوره کـړئ او اکتفـاء 
)همسـیالې( پـه نـکاح واخلـئ او اکفـاء )همسـیاالنو( ته یې 

پـه نـکاح ورکـړئ. )23( 
پیغمبـر )ص( پـه دې هکلـه چې کومه ښـځه، پـه کومو 
صفتونـو او شـرطونو باید وغوښـتل شـي داسـې فرمایلي دي: 
ژبـاړه: )د څلـورو وجـو لـه کبلـه ښـځه پـه نـکاح اخیسـتل 
کیـږي: دمـال پـه خاطـر یـې، د نسـب په وجـه یـې، د جمال 
او ښایسـت لـه کبلـه او د دیـن له حیثه، نـو تـه د دې د دین په 
وجـه زیـار وباسـه یعنـې دینداره ښـځه غـوره کړه څو السـونه 

ډک یعنـې بـا برکته شـي(. )24(
نـو د خطبې )غوښـتنې ( څخه د نامـزدۍ مرحله پیلیږي 
او نامـزدي » کـوژده « یـوازې د نـکاح پـه تړلـو سـره ژمنـه ده 
نـه دا چـې نکاح وتړل شـي. )25( یعنـې د نامـزادۍ دوره یوه 
تجربـوي دوره ده چـې دواړه لـوري یـو د بـل د تمرکـز مـورد 
ګرځـي. او دواړه لـوري غـواړي چـې د یـو او بـل لـه ټولـو 
حرکتونـو څخـه خبـر شـي او یـو او بـل د ډېـرو او مختلفـو 

اړخونـو لـه وجـې تـر مطالعـې الندې ونیسـي. 
پـه ځانګړې توګـه د اخاقو، دیـن، فکر، اقتصـاد، ټولنیز 

او نـورو... له مخې. 
نـو دا چـې دواړه لـوري یـو او بـل ښـه تجربـه کـړي او د 
یـو او بـل د ټولـو صفتونو او اخاقـو څخه خبرشـي او د دوی 
رضایـت رامنـځ تـه شـي، خپلـه مینـه د نـکاح لـه تړون سـره 
څرګنـده کـړي چـې باآلخـره د نـکاح د تـړون پـه تړلـو پایـو 

 . مي مو

د نامزدۍ دورې آثار او شرعي پایلې: 
لکـه څنګـه چـې مـو اشـاره وکـړه د نامـزدۍ دوره یوازې 
یـوه تجربـوي دوره او د نـکاح د تـړون ژمنـه ده نـه نـکاح، بنا 
پـردې د دواړو ترمنـځ هیـڅ ډول محرمیـت نـه ثابتیـږي، هر 
 نـا محرمـه دي او یـو د بل سـره پرتـه له 

ٌ
یـو یـو بـل تـه شـرعا

شـرعي محـرم څخه نشـي یـو ځای کېـدای. 
همدارنګـه هیـڅ ډول د نـکاح حقـوق نـه پـرې مرتـب 
کیـږي؛ لکه: مهـر، نفقه، جامـې، اسـتوګنځی، اطاعت، یو د 

بـل نه شـهوت اخیسـتل، میـراث طـاق او نـور... )26(
خـو د نامـزدۍ پـه دوره کـې یـوازې یـو بـل تـه د لیدلـو 
حـق ثابتیـږي هغـه هـم د اسـامي شـریعت په چـوکاټ او د 

اسـامی حجـاب او اسـامي آدابـو پـه مراعاتولـو سـره.
 لکـه چـې پیغمبـر ) ص ( فرمایلـي دي: ژبـاړه: )کـه 
چېـرې له تاسـو څخـه د چا د کومې ښـځې غوښـتنه او ِخطبه 
کولـه نـو کـه یې کوالی شـوای چـې هغې تـه وګـوري تر دې 
چـې )سـړی( هغـې ته د نـکاح بلنه ورکـړي، نو بایـد هغې ته 

وګـوري(. )27( )28(
پـه توګـه  نـکاح  یعنـی کـه کـوم سـړی کومـه ښـځه د 

وګـوري.  لـوري  پـه  هغـې  د  بایـد  نـو  وغوښـتله 
ابـو هریـره رضـی اللـه عنـه روایت کـوي چې یو سـړی 
د نبـی کریـم )ص( حضـور تـه راغـی او ویـې ویـل: مـا د 
یـوې انصـاري ښـځې سـره نـکاح وکـړه، پیغمبـر )ص( ورته 
وفرمایـل: ایـا هغې تـه دې کتلي وو یعنې هغـه دې لیدلې وه؟ 

هغـه سـړي وویـل: بلـې هغه مـې لیدلـې وه. 
نـو ددې دوه حدیثونـو لـه مخـې نامـزاد یـوازې کـوالی 
شـي چـې پـه دې دوره کـې د خپـل نامـزاد لـوري تـه وګوري 
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 روا نـه دي لکـه پرتـه 
ً
او لـه دې پرتـه نـور شـیان ورتـه شـرعا

لـه شـرعي محرمه خلـوت، سـفرکول، بازارونـو او هوټلونو ته 
وتـل، چکـر او سـیاحت او نور... د نامزد د لیـدو محل یوازې 
 
ً
مـخ او السـونه دي او لـه دې پرتـه نـور بـدن لیـدل یې شـرعا
روا نـه دي ځکـه نـا محـرم دی او نا محرم ته کتل په اسـامی 
شـریعت کـې جـواز نـه لـري. )29(، لکـه څنګـه چـې اللـه 
تعالـی فرمایي: ژبـاړه: اې پغمبره! نارینـه مؤمنانوته ووایه چې 
خپـل نظـر ترکنتـرول النـدې وسـاتي او د خپلـو شـرمځایونو 
سـاتنه وکـړي دا د هغو لپـاره ډېره پاکه کړنـاره ده، هغوی چې 

څـه کـوي الله پـرې خبرېږي. سـورت النـور 30
پـه دې مبـارک آیـت کـې د سـترګو لـه پټولـو څخـه مراد 
پرتـه لـه شـرعي محـرم څخـه نـورو کسـانو تـه لـه لیدنـې او 

کتنـې څخـه د سـترګو سـاتنه ده. 
او د نامـزاد لپـاره پـه اسـتثنایي توګـه خپلـې نامـزادې تـه 
د نظـر کولـو او لیدلـو اجـازه ورکـړی شـوې؛ خـو هغـه هم د 
اسـامي شـریعت په چوکاټ کې. متأسـفانه دا چـې د خلکو 
ترمنـځ غیـر شـرعي رسـمونه او رواجونـه شـتون لـري او ډېر 
عامـه خلـک پـه دې بـاور دي چـې نامـزادي نیمـه نـکاح ده 
حـال دا چـې د اسـام پـه دین کې نـکاح نـه نیمیـږي، نکاح 
په اسـامي شـریعت کې یـو کامل او بشـپړ تـړون دی او یا دا 
 شـتون نه لري نـو نیمه نکاح د اسـام پـه دین کې 

ً
چـې اصـا

څـه مفهـوم او معنا نـه لري. 
ځینـې ناخبـره کسـان وایـي چـې د مخطوبـې سـره باید 
ډېـره زمانـه چکـر ووهـل شـي څـو یـو د بـل اخـاق معلـوم 
کـړي، خـو اخاق په دې سـره نـه معلومیږي، په داسـې حال 
کـې هـر یو کوښـښ کوي چې د ښـو اخاقـو نـه کار واخلي. 
مشـهور متل دی وایـي: )کل خاطب کاذب( یعنـې هر ِخطبه 
کوونکـی دروغجـن وي. او بـل پـه ډېـرو اړیکـو کـې خلوت 
منـځ تـه راځـي د خلوت په صـورت کـې د دوی دواړو ترمنځ 
شـیطان شـتون لـري او په خپـل اماره نفـس باندې څـه اعتبار 
 چـې د ځوانـۍ منـګ وي او د زنـا دواعي هم 

ً
شـته خصوصـا

وي. موجود 
د نامـزادۍ حکمتونـه: نامـزادي ډېـر حکمتونـه لـري، د 
اسـام فقهـاوو پـه هغـه باندې ډېـر بحثونـه کـړي دي او زه په 

لنـډه توګـه څـو مهمو تـه اشـاره کوم: 
۱ـ دا چـې نامـزادي د مېـړه او مېرمنـې ترمنـځ د نـکاح 
د تـړون پـه غـوره توګـه د دوام او اسـتمرار سـبب کېـږي. او 
پـه راتلونکـي کـې د نـکاح پـه هکلـه د جنجالونـو او شـخړو 
مخنیـوی کوي لکـه چې پیغمبـر )ص( مغیره رضـی الله عنه 

تـه امـر وکـړ او ویـې فرمایل: 
ژبـاړه: )ورشـه او ورته وګـوره )نامزاد ته( ځکـه نظر کول 
نامـزاد تـه د نکاحي ژوندانـه د دوام او اسـتمرار المل کیږي(. 

)30(
بنـاًء یـوه  ۲ـ نـکاح یـو دایمـي او همیشـنی تـړون دی 
محکـم او ټینـګ بنسـټ تـه اړتیـا لـري او د نامـزادۍ بنسـټ 
بایـد د محکمـو او پیـاوړو تجربـو پـه اسـاس بنـا شـوی وي، 
څـو پـه راتلونکـې کې لـه پښـیمانتیا څخـه پـه امـن او ډاډینه 
کـې پاتـې شـي او د نامـزادۍ دوره د تجربې لپاره یـو ډېر غوره 

فرصـت دی. 
۳ـ د نـکاح تـړون یـو دایمي تړون دی نو ډېـر اوږد فکر او 
دقیـق سـوچ ورسـره اړیـن دی او دا دوره د فکـر او سـوچ لپاره 

غـوره موقع ګڼـل کیږي. 
۴ـ د نـکاح تـړون لـه هغـه تړونونـو څخـه دی چـې د 
 نـه لـري، خـو هـر کلـه کـه واقـع شـي 

ً
فسـخې وړتیـا شـرعا

الزمیـږي او پـه پښـیمانتیا او ندامت د فسـخې وړتیـا نه لري، 
نـو بایـد پـه ټینـګ او محکـم بنسـټ را منځ تـه شـي ترڅو د 

هغـو د نـاوړه پایلـو څخـه مخنیـوی وشـي. )31( 
نـکاح: )32( نـکاح او د نـکاح تـړون پـه اسـام کـې د 
کورنۍ اسـاس او جوړښـت دی او ِخطبه یا نامزدي او غوښتنه 
د نـکاح د تـړون لـه سـریزو څخه ده، نـو الزمـه ده چې نکاح 
پـه لغـت او اصطاح کـې تعریف کـړو ترڅو د نـکاح مفهوم 
د محترمـو لوسـتونکو لپاره څرګند شـي او ورپسـې د نکاح په 

اړونـد له احکامـو څخه خبـرې وکړو. 
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ځکـه په مـخ سـره د خلقت جمـال څرګندیږي او السـونو سـره 
حالـت نفسـی، صحی او تازکـي معلومیږي. او ځینـې فقهاء یې 
قدمونـو تـه کتـل هـم روا بولـي. امـام احمد رحمـه اللـه وایي، 

مـخ، غـاړه، السـونه او قدمونو ته یـې کتـل روا دي. او حدیث د 
مخطوبـې بـدن تـه د نظـر مقید والـی نـه دی کـړی. او خاطب 
تـه د نظـر تکـرار هـم روا دی او که محرم ورسـره ؤ لکـه وروریا 
کاکا یـو ځای کیناسـتل هم ورتـه روا دي ځکه پـه راتلونکې کې 
د ژونـد شـریکه او د اوالدونـو مور ګرځي باید حسـي او معنوي 
صفـات یـې وپیژنـي همدارنګـه ښـځه هـم نارینه لیدالی شـي 
بلکـې دا اولـٰی ده ځکه بیا طـاق ددې په الس نـه دی څو ځان 
ورڅخـه خاص کـړی. حکمت پکـې دا دی چې څـو یو او بل 
ووینـي او یـو د بـل څخه مطمئـن او په حدیث کـې صراحت په 
دې دی چـې خاطـب بـه مخطوبـه وینـي ځکـه نر په هـر ځای 

کـې لیـدل کیږي او ښـځه نو ګوښـه او سـتر کې وي.
29. عقد الجواهر التمینة )۲/ ۴۰۹( البیان )۹/ ۱۲۱(.

30. سـنن الدارمـی )۲/ ۱۳۴(، صحیـح ابـن حبـان )۹/ 
 .)۳۵۱

31. المعجم الوسیط )ص / ۹۵۱(. 
32. ځینـې علمـاء وایـي پـه لغـت کـې د نـکاح اطـاق 
پـه وطـی، عقـد او ضم سـره کیـږي، برابـره ده حسـي وي او که 
معنـوي لکـه پیوسـت والی د بـدن په بدن پسـې، د وینا پـه وینا 
پـورېـ  د اول دلیـل د نبـی کریـم صلـی الله علیه وسـلم دا وینا 
ده: یحـل للرجـل مـن امرأتـه الحائـض کل شـئ اال النـکاح( 
یعنـی وطـی. احنـاف وایـي نـکاح پـه وطـی کـې حقیقـت او 
عقـد کـې مجـاز دی او شـوافع یـې بالعکـس ګڼـي. کلـه چـې 
د نـکاح لفـظ پـه کتـاب او سـنت کـې لـه قرینـې څخـه خالي 
ذکـر شـي، د احنافـو په وړانـدې مـراد ورځنې وطـی ده او دا هم 
بایـد ووایـو چـې په نـکاح سـره یـوازې اسـتمتاع مقصـود نه ده 
بلکـې مقصـود ورڅخه د کورنـۍ جوړښـت، اوالد زیږېدنه او د 
زوجینـو تـر منځ د ژوندانـه دوام او په ژوندانـه او د اوالد په پالنه 
او روزنـه کـې د دواړو ګـډون او د دواړو مرسـته ده نـو د نـکاح 
عقـد ځانګړدي ارزښـت او د هر شـخص او د انسـاني ټولنې په 

ژوندانـه کـې لـوی اغیـز لري. 
زواج: پـه فقهي اصطـاح کې زوج او نکاح یـوه معنا لري. 
پـه لغـت کـې د دوو شـیانو یو پر بل پسـې پیوسـت والـی دی یا 
پـه بلـه وینـا یـو د بـل سـره ددو شـیانو اړیکو تـه ویل کیـږي په 
داسـې حـال کـې چې مخکـې یو لـه بله جـا وو. عـرب وایي: 
زوج الشـئ بالشـئ، یعنی شـی په شـي پورې پیوسـته شـو لکه 
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َجـْت ﴾ یعنـي کلـه چـې  ـوُس ُزوِّ
ُ

ف ا النُّ
َ
ِإذ چـې اللـه فرمایـی: ﴿ َو

نفسـونه او ارواح د بدنونـو سـره یـا د خپلو عملونو سـره پیوسـته 
شـي. بیـا د زواج کلمـه د نـر او ښـځې پـه هغـه پیوسـت والـي 
کـې اسـتعمال شـوې ده چې د دوام او اسـتمرار پـه توګه وي څو 
کورنـۍ ورڅخـه را منـځ ته شـي یـا د زوجینو تر منـځ هغه ژمنه 
او محکمـه وعـده ده چـې د ژوندانه په اوږدو کـې د دوی تر منځ 
ټینګـې اړیکـې نیسـي او پـه ټولیـزه توګه یو پـه بل کـې ننوزي. 

زواج پـه اصطاح یا شـرع کـې: هغه تړون دی چې شـارع 
د زوجینـو تـر منـځ وضـع کـړی څو پـه مشـروعه توګه هـر یو د 
زوجینـو یـو د بل څخه خونـد، لـذت او ګټه واخلـي. د میرمنې 
لـذت اخیسـتل تر میړه پـورې ځانګـړي دي او د میړه تر ښـځې 
پـورې ځانګـړي نـه دي بلکـې میـړه تـر څلورو پـورې لـه نورو 
ښـځو سـره ه منـکاح کـوالی شـي او ښـځې تـه د زیاتـو میړونو 

اجـازه نشـته ځکه بیا نسـبونه سـره خلـط کیږي.

سرچینې:
 ددې موضـوع د لیکلـو  لپـاره لـه النـدې ماخذونـو څخـه 

اسـتفاده شـوې ده:
1. قـرآن کریـم، تنزیـل من الـرب العلمیـن او د هغه ځینې 

تفاسیر.
2. د احادیثو کتابونه او ځینې شرحې.

3. الهدایـة شـرح البدایـة، د امـام برهـان الدیـن ابوبکـر 
تصنیـف. المرغینانـي 

4. البحـر الرائـق د امام ابو البـرکات عبدالله بـن احمد بن 
محمد نسـفي تصنیف.

5. بدائـع الصنائـع د امـام محمـد بـن علي بـن محمد بن 
عبدالله الشـوکاني الیمنـي تصنیف.

6. األوزان الشرعیة، د مفتي محمد شفیع تصنیف.
زحیلـي  وهبـة  دکتـور  د  أدلتـه،  و  االسـامي  الفقـه   .7

. تصنیـف
8. فقه الزکاة، د دکتور یوسف القرضاوي تصنیف.

9. الموسـوعة الفقهیـة الکویتیـة د کویت د ارشـاد، حج او 
اوقافـو د علمـاوو د ټولګې تصنیف. 

10. فتـاوی هندیـة د لشـیخ نظام وجماعة مـن علماء الهند 
. تصنیف

11. القاموس الفقهي د سعدي أبو جیب تصنیف. 

عبدالقادر  بن  بکر  أبي  بن  محمد  د  الصحاح  مختار   .12
الرازي تصنیف.

13. االختیـار لتعلیـل المختـار د ابـن مـودود الموصلـي 
تصنیـف.

14. البحـر الرائـق شـرح کنـز الدقائـق د زیـن الدیـن ابـن 
نجیـم الحنفـي تصنیـف.

15. تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق
األعظمي  الرحمن  ضیاء  محمد  الدکتور  د  السنة  فقه   .16

تصنیف.
17. الفقه المیسر د صالح بن غانم السدالن تصنیف.

18. مجلـة األحـکام العدلیـة د عثماني خافـت د دورې د 
علمـاوو او فقهـاوو څخـه د ترکیب شـوې ډلـې تصنیف.

الدیـن  الدقائـق د فخـر  الحقائـق شـرح کنـز  تبییـن   .19
تصنیـف.  الزیلعـي  علـي  بـن  عثمانـي 

البـزاز  ابـن  محمـد  د  بهامـش  البزازیـة  الفتـاوي   .20
تصنیـف.  الکـردري 

العنایـة بشـرح الهدایـة د محمد بن محمـود البابرتي   .21
 . تصنیف

رد المحتـار - )9 / 178(. االختیـار لتعلیـل المختار   .22
- )3 / 93(، الفقـه الحنفـی و آدلتـه:۱۴۸.

رد المحتار - )9 / 217(  .23
الدر المختار - )3 / 22(.  .24

الفقه االسامی و ادلته:۷\۶۴.  .25
الجوهرة النیرة - )3 / 480(.  .26

الفقـه الحنفـی و ادلتـه:۱۷۵، بحوالـه اعاء السـنن:   .27
۱۳۶/۱۱. البحـر الرائق - )3 / 107(، رد المحتار - )9 / 271(. 

االختیـار لتعلیل المختـار - )3 / 101(.
28.  الفقه الحنفـي في ثوبه الجدید:75، بحواله:حاشـیه 

ابـن عابدین.
الصبح النوري: موالنا محمد حنیف ګنګوهي.  .29

30.  النتف في الفتاوی - )1 / 270(.
 /  3( - الرائـق  البحـر   -)358  /  9( - المحتـار  رد   .31

وادلتـه:۱۶۲. الحنفـی  الفقـه   .)118
البحـر الرائـق - )3 / 117( - المعجـم الوسـیط )2 /   .32

1058( – االختـي.



مجلۀ علمی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلمل 1  

43میزان 1398 خورشیدی

خداونـد کریـم و مهربـان را شـاکر و سپاسـمندیم کـه مـا را از پـدر و مادر مسـلمان به 
دنیـا آورد و بـرای ما صـورت و صحت بخشـید.

نیکویـی بـر پدر و مادر یک وجیبۀ اسـامی اسـت کـه نباید فرزند مسـلمان آن را 
در هیـچ هنگامـی فرامـوش کند بلکه همواره بکوشـد تا بـا پدر و مـادر خویش به وجه 

احسـن ، تواضع و فروتنی برخـورد نماید.  
طـوری کـه معلـوم اسـت اسـام بـرای والدیـن احتـرام خاصـی قایـل اسـت و 
پیروانـش را بـر آن دسـتور داده اسـت، زمانـی انسـان ایـن حقیقـت را مـی توانـد  بهتر 
درک کنـد کـه بـه کشـور هـای اورپایـی و غربـی  سـفر نمایـد و  بـر خـورد نا سـالم و 
غیـر عادالنـه فرزنـدان را در مقابـل والدیـن شـان ببینـد؛ چـون در کشـور هـای غربی 
 چیـزی بـه نـام احسـان و احترام بـر والدین وجـود نـدارد و زمانی کـه والدین به 

ً
اصـا

کهـن سـالی برسـند دیگـر نمـی تواننـد در بیـن خانـواده و اجتمـاع زندگی کننـد بلکه 
در جـای خاصـی کـه از طـرف دولـت بـرای شـان تعییـن گردیـده تـا آخر عمر به سـر 
میبرنـد و هنگامـی کـه فوت کردنـد  بدون اینکـه خانوادۀ شـان اطاع حاصـل کنند از 
طـرف مؤظفیـن دفـن می شـوند، برای خانواده شـان خبر داده می شـود و بعـد اگرکدام 
فرزنـدی کـه بسـیار با احسـاس باشـد به سـر قبر پـدر و یـا مادر خـود رفته یک دسـته 
گل را مـی گـذارد؛ امـا اسـام  بـرای والدیـن در زمـان حیات شـان و حتی بعـد از آن 

قـدر و احتـرام  بزرگـی قایل شـده اسـت . 
والدیـن سـبب وجـود آدمـی هسـتند، و هـر دوی آنـان بـرای تربیـت فرزنـدان و 
آسـایش آنـان زحمت می کشـند، خداونـد متعال نیکـی در حق والدین رابـر بندگانش 

واجـب نمـوده و مـی فرماید: 
 )اسـراء: 23( ترجمـه:  و پـروردگار تـو فیصله کـرد که جز او را مپرسـتید و به پدر 

معاون رس مؤلف مایل آقا متقی 
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و مـادر )خـود( احسـان کنیـد. اگـر یکـی از آن دو یا 
هـر دو در کنـار تـو به سـالخوردگی رسـیدند بـه آنها 
)حتـی( اوف مگـو و بـه آنان پرخـاش مکن و بـا آنها 

سـخنی شایسـته بگوی.
خدمـت و طاعـت والدین از آن حیـث که پدر و 
مـادر هسـتند مختص به عمر و زمان نیسـت، حسـن 
سـلوک با والدین در هر سـن و سـال و حالتی واجب 
اسـت، چنانچـه در آیـت فـوق بـه آن اشـاره شـد و 
زمـان سـالخوردگی والدین به گونه واضح مشـخص 
سـالخوردگی  زمـان  در  والدیـن   

ً
مسـلما گردیـد، 

محتـاج بـه خدمـت اوالد مـی باشـد و مـدار زندگی 
آنهـا وابسـته بـه رحـم و کـرم اوالد قـرار می گیـرد در 
آن هنـگام اگـر از طـرف اوالد کوچکتریـن کم لطفی 
و بـی توجهـی احسـاس شـود در  قلوب آنهـا جرحی 
پدیـد خواهـد آمـد و از طـرف دیگـر عـوارض پیـری 
 انسـان را کـم حوصلـه مـی گردانـد و دیگر این 

ً
طبعـا

کـه در آخـر عمـر و عهـد پیـری عقـل و فهـم انسـان 
نیـز تا حـدی از کار مـی افتد ، خواهشـات و مطالب 
والدیـن بـه گونـۀ قـرار مـی گیـرد کـه انجـام آن برای 
اوالد مشـکل می باشـد، قرآن کریم اوالد را در چنین 
اوضـاع عـاوه از ایـن کـه بـه دلجویـی آنها  دسـتور 
داده اسـت  زمـان کودکـی خـودش را برایـش تذکـر 
داده کـه پیـش از این تو هـم به پدر و مـادرت احتیاج 
داشـتی و امـروز آنها محتـاج تو اند، پـس همان گونه 
کـه آنهـا راحت و خواهشـات خود را فـدای تو کردند 
و امـروز کـه بـر آنهـا نیازمنـدی روی آورده انصاف و 
شـرافت ایـن اسـت که تو بـرای شـان نیکویـی کنی .  
همچنیـن مـی فرمایـد: ]نسـاء: 36[ ترجمـه: و 
خـدا را بپرسـتید و چیـزی را با او شـریک مگردانید و 

به پـدر و مـادر احسـان کنید.
باز خداوند متعال می فرماید: 

)لقمـان: 14( ترجمـه: و انسـان را در بـاره پـدر 

و مـادرش سـفارش کردیـم مادرش بـه او باردار شـد 
سسـتی بـر روی سسـتی و از شـیر باز گرفتنـش در دو 
سـال اسـت )آری به او سـفارش کردیم( که شکرگزار 
مـن و پـدر و مـادرت بـاش کـه بازگشـت )همـه( بـه 

سـوی من اسـت
را  انسـان  و  ترجمـه:   )15 )احقـاف:  نیـز:  و 
احسـان سـفارش  بـه  مـادرش  و  پـدر  بـه  )نسـبت( 
کردیـم مـادرش بـا تحمـل رنـج بـه او بـاردار شـد و 
بـا تحمـل رنـج او را بـه دنیـا آورد و باربرداشـتن و از 

او سـی مـاه اسـت. شـیرگرفتن 
و پیامبـر صلـی اللـه علیـه و سـلم بـر نیکـی بـا 
کیـد نمـوده، او صلـی اللـه علیـه و سـلم  والدیـن تأ
فرمـوده انـد: ترجمـه: آنکـه خـوش دارد کـه عمرش 
دراز شـود و روزیش بسـیار؛ با والدینـش نیکی کند و 
پیونـد خویشـان بـدارد. و نیز رسـول خـدا در حدیثی 
فرمـوده اسـت » به نظر رحمت نگریسـتن بـه والدین 

پاداشـش باالتـر از پـاداش حـج عمره اسـت «  
مسـلمان بایـد بدانـد کـه والدینـش حـق و ارج 
و  او زحمـت  آسـایش  راه  در  زیـرا  دارنـد،  بسـیاری 
سـختی بسـیاری را تحمـل نمـوده انـد، و او هر چند 
زحمـت و تـاش بسـیاری بکشـد نمـی توانـد حتـی 

جـزءای از زحمـات آنهـا را جبـران کنـد. 

اطاعت از والدین
فـرد مسـلمان در همـه حـال فرمانبـردار اوامـر 
والدینـش مـی باشـد، مگـر اینکـه او را بـه نافرمانـی 
خداونـد وادار نماینـد، کـه قطعا در ایـن حالت نباید 
از هیـچ مخلوقـی در انجـام نافرمانـی خـدا اطاعـت 
شـود؛ زیـرا رسـول خـدا در حدیثـی فرمـوده طاعت 
مخلـوق در مقابـل معصیـت خالـق جایـز نیسـت. 
روزی رسـول خدا بـرای یارانش فرمـود : می خواهید 
بـرای شـما بگویم که بدتریـن گناهان کدام ها اسـت 
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؟ بـه خدمـت شـان گفتـه شـد بلـی یـا رسـول خـدا 
بفرمایـد! فرمـود: با خدا  شـریک قـرار دادنـد، آزار و 
نـا فرمانـی پدر و مادر سـپس آنهـا به چیـزی که تکیه 
زده بـودن راسـت نشسـتن و پیامبـر گرامـی چنـد بار 

ایـن جملـه خویـش را تکـرار فرمود.  

مراقبت از والدین
مسـلمان مراقبـت و  نگهـداری از والدینش را به 
خصـوص که به کهن سـالی رسـیده باشـند بـر عهده 
دارد، اگـر فرزنـد صاحـب دارایـی باشـد و والدین به 
او احتیـاج داشـته باشـند نفقـۀ و لبـاس شـان بـر وی 
واجـب و از انجـام ایـن کار فرزنـد می توانـد رضای 

خداونـد را کسـب نماید. 
یـا  گفـت:  و  آمـد  )ص(  پیامبـر  پیـش  مـردی 
رسـول اللـه صلـی اللـه علیـه و سـلم مـن صاحـب 
مـال و اوالدی هسـتم و پـدرم مـی خواهـد مـال مـرا 
از مـن بگیـرد. پیامبـر صلـی اللـه علیـه و سـلم به او 
فرمـود: )أنـت ومالـک ألبیـک( ترجمـه: تـو و مالت 

ازآن پـدرت هسـت. رواه ابـن ماجـه 

نیکی کردن به والدین
مسـلمان به نیکی کـردن در حق والدین مشـتاق 
اسـت، حتـی اگـر آنهـا کافـر باشـند، اسـماء دختـر 
ابـو بکـر رضـی اللـه عنهـا گفـت: در اسـام آوردن 
بـر مـادرم پیشـی گرفتـم، در حالـی کـه او در دوران 
قریش مشـرک بـود. گفتـم: یا رسـول الله، در اسـام 
بـر مـادرم پیشـی گرفتـم، در حالی کـه او همچنان بر 
دیـن خـودش اسـت، آیا بـا مـادرم در ارتباط باشـم؟ 
پیامبـر صلـی الله علیـه و سـلم فرمود: )نعـم، صلی 
ـک( رواه مسـلم ترجمه: آری، بـا او پیوند نگه دار.  َمّ

ُ
أ

هنگامـی کـه سـعد بـن ابـی وقـاص مسـلمان 
شـد، مـادرش از غذا خـوردن و آشـامیدن امتناع کرد 

تـا شـاید سـعد از دینـش بـر گـردد. امـا او بـر ایمان 
بـه خـدا اصـرار داشـت. او از اطاعـت مـادرش در 
نافرمانـی نسـبت بـه خداونـد روی گردانـد، و بـه او 
گفـت: ای مـادر بـدان  به خـدا اگر هزار نفس داشـته 
باشـی و هرکـدام یک یـک از وجودت خارج شـود از 
دیـن خود دسـت بـر نمـی دارم. اگر خواسـتی چیزی 
عزوجـل  خداونـد  نخـور.  نخواسـتی  اگـر  و  بخـور 
در ایـن مـورد فرمـود: لقمـان:15  ترجمـه: و اگـر تو 
را وادارنـد تـا در بـاره چیـزی کـه تـو را بـدان دانشـی 
نیسـت به مـن شـرک ورزی از آنان فرمـان مبر (ولی) 

در دنیـا بـه خوبـی بـا آنـان معاشـرت کن. 

مراعات احساسات والدین
بـی  موجـب  کـه  هـرکاری  از  مسـلمان  فـرد 
احترامـی بـه والدینـش گـردد، دوری مـی کنـد حتی 
گفتـن   

ً
مثـا باشـد،  ناچیـزی  و  جزئـی  چیـز  اگـر 

شـما  بـر  وای  کلمـۀ"اف= 
حافـظ ابوبکـر بزاز با اسـنادی که داشـته اسـت 
از بریـده روایـت کـرده اسـت و او نیز از پـدرش نقل 
نمـوده اسـت کـه مـردی در طـواف مـادر خـود را بر 
پشـت گرفتـه و او را طـواف مـی داد و بـر گـرد کعبـه 
مـی چرخانـد از پیغمبر )ص( پرسـید آیا حـق مادرم 
برایـش  جـواب  در  خـدا  رسـول  ؟  ام  کـرده  اداء  را 
فرمـود: نخیـر تـو حتی حـق یـک نالـه و دردش را که 

در هنـگام زایمـان حـس کـرده اداء نکـردی. 

بـه  رفتـن  بـرای  والدیـن  اجـازه  کسـب 
جهـاد 

اگـر جهـاد فـرض کفایـه باشـد، چنیـن اجـازه 
ای الزم مـی شـود. پیامبـر )ص( بـه مـردی کـه مـی 
خواسـت به جهـاد برود، فرمـود: آیا والدینـت در قید 

هسـتند؟ حیات 
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پاسـخ داد: بلی!آنگاه پیامبر )ص( از او پرسـید 
کـه آن دو بدیـن کار رخصـت داده انـد یا خیر؟ 

مرد گفت: خیر.
پیامبـر خدا )ص( فرمود: )فارجع فاسـتأذنهما؛ 
همـا( ترجمه: بـرو و از آن ها  فـإن أِذنا لـک، وإال فبَرّ
اجـازه بگیـر. اگـر اجـازه ات دادنـد، وگرنـه بـا آنان 

نیکـی گزیـن. رواه احمد
ماننـد  باشـد،  عیـن  فـرض  جهـاد  اگـر  ولـی 
دشـمنی که بـه سـرزمین حمله کـرده باشـد احتیاج 

بـه شـرط اجـازه ی آنهـا نـدارد. 

نبایـد همسـر و فرزنـدان را بـر والدیـن 
داد برتـری 

پیامبـر )ص( از سـه نفـری کـه در بیابـان مـی 
گشـتند و برای سـپری کردن شـب وارد غاری شدند.
آن شـدند،  فرمایـد: کـه وقتـی وارد  حکایـت مـی 
ناگهـان صخـره ای بزرگـی از کـوه سـرازیر گردیـده 
و دهـن غـار بسـته شـد. هرچقـدر سـعی کردنـد تا 
تختـه سـنگ را جابجـا نماینـد نتوانسـتند. مطمئـن 
شـدند کـه در همانجا هاک خواهند شـد. اندیشـه 
نمودنـد تـا هرکـدام خداونـد سـبحان را بخواند و از 
خـدا بخواهـد که بـه برکـت اعمـال نیکش، آنـان را 

دهد. نجـات 
بـار خدایـا مـن پـدر و  آنـان گفـت:  از  یکـی 
مـادری داشـتم کـه پیـرو ضعیـف بودنـد و قبـل از 
ایشـان هیچیک از اعضـای خانـواده، و خدمتگاران 
جسـتجوی  در  روزی  کـردم،  نمـی  سـیرآب  را 
هیـزم دور از خانـه رفتـم و زمانـی بازگشـتم کـه آن 
را  شیرشـان  سـهم  مـن  بودنـد،  رفتـه  بخـواب  دو 
دوشـیدم، چـون دیـدم کـه آنها به خـواب رفتـه اند، 
روا ندانسـتم کـه آن هـا را از خـواب بیـدار کنـم و یا 
یکـی از اعضـای خانـواده و خدمتگزارانـم را شـیر 

بنوشـانم، مـن همچنـان صبـر کـردم کـه آنهـا بیدار 
شـوند، و قـدح هـم در دسـتم بـود تـا لحظـه ای که 
صبـح دمیـد، در حالیکـه کودکانـم در پیـش پایـم 
از گرسـنگی جـزع و فـزع مـی کردنـد. پـس آنها از 
خـواب بیدار شـده و سـهم شـیر خـودرا نوشـیدند. 
خدایـا اگـر ایـن کار را از بـرای رضای تو کـردم ما را 

از ایـن مشـکل نجـات ده.
سـپس هرکـدام اعمال نیـک خود را بیان داشـته 
و دعـا کردنـد و صخـره از دم غاربـه کنـار رفت و آن 
هـا به فضل ایـن فرزند نیکـوکار و رفتـار نیکویی که 
دوسـتانش داشـته انـد از غـار بیـرون آمـده و نجات 

علیه متفـق  یافتند. 
بـه ایـن ترتیب فـرد مسـلمان پـدرو مـادرش را 
بـر زن و فرزنـدان مقـدم می شـمارد، و با این شـیوه 
ای رفتـار بـه الگویی بـرای زن و فرزندانش در نیکی 
در حـق والدیـن تبدیـل می گـردد. تا اینکـه وقتی او 
و همسـرش هـر دو پیر شـدند، فرزندانشـان بـا آنان 
نیکـو رفتـار کننـد. روایـت اسـت کـه پیامبـر صلی 
م 

ُ
برک

َ
اللـه علیـه و سـلم فرموده انـد: )بـروا آباءکـم ت

أبناؤکـم( رواه طبرانـی ترجمـه: با والدین تـان نیکی 
کنیـد تـا فرزنـدان تـان با شـما نیکـی کنند. 

دعـا بـرای والدیـن در زمـان حیـات و 
پـس از مـردن ایشـان

انسـان مسـلمان در زمـان حیـات والدینـش و 
پـس از وفـات آنـان تـا مـی توانـد برایشـان دعا می 
کنـد. در قـرآن کریـم دربـاره ای حضرت نـوح علیه 

السـام- بدیـن گونـه بیان شـده اسـت: 
نـوح: 28 ترجمـه: پـروردگارا بـر مـن و پـدر و 
مـادرم و هـر مؤمنی که در سـرایم درآیـد و بر مردان 

و زنـان بـا ایمان ببخشـای. 
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احسـان و نیکـی با دوسـتان پـدر و مادر 
پس از وفاتشـان

فـرد مسـلمان بـا دوسـتان والدینـش پیونـد مـی 
دارد و بـه آنـان سـرمی زنـد و بـه نیکـی رفتـار مـی 
نمایـد، همانطـور کـه والدینـش عمـل نمـوده بـوده 
اند. رسـول خـدا )ص( مـی فرماید: )فمـن أحَبّ أن 
 إخـوان أبیـه مـن بعده( 

ْ
 أبـاه فـی قبـره فلیصـل

َ
یِصـل

ـان و ابـو یعلی( یعنـی: »آنکه دوسـت دارد  )ابـن حَبّ
 
ً
بـا پـدرش در قبـر صلـه و پیونـد را نـگاه دارد، حتمـا
بایـد بـا دوسـتان پـدرش در زمـان وفـات او پیونـد و 

صلـه بجـای آورد.
َبـَرّ الِبِرّ 

َ
آن حضـرت )ص( فرمـوده اسـت: )إن أ

 ُوِدّ أبیـه( رواه مسـلم ترجمـه: از 
َ

ْهـل
َ
 الرجـل أ

ُ
ـة

َ
ِصل

بهتریـن نیکـی هـا اینسـت که شـخص رابطـه اش را 
بـا دوسـتان پـدرش حفـظ نماید. 

کوشـد  مـی  مسـلمانی  هـر  اوصـاف  ایـن  بـا 
والدینـش را خرسـند و راضـی نـگاه دارد، رضایـت 

اسـت.  دو  آن  رضایـت  در  عزوجـل  خداونـد 

بـه  احسـان  مـورد  در  احادیـث  برخـی 
والدیـن

از حضـرت ابـو هریـره )رض( روایـت اسـت: 
مـردی گفـت: یـا رسـول اللـه  در قـدم نخسـت کی 
بـاالی مـن حـق بیشـتر دارد ؟ ) تـا او را خدمت کنم 
(  رسـول اللـه )ص( فرمـود: مـادرت آن مرد سـه بار 
سـؤالش را تکـرار کـرد از آن جنـاب همـان جـواب 
اول را شـنید بعـد در مرتبـه چهارم رسـول الله )ص( 

برایـش فرمـود پدرت.  
ونیـز رسـول خـدا در مورد کسـی کـه با پـدر  و 

مـادرش احسـان نمـی کنـد فرموده اسـت:
 از حضـرت ابـو هریـره )رض( روایـت اسـت : 

رسـول اللـه )ص( فرمـود: بینـی او بـه خـاک مالیده 
شـود بینـی او به خـاک مالیده شـود بینـی او به خاک 
مالیـده شـود گفتـه شـد یا رسـول اللـه ازچه کسـي؟ 
فرمـود : از آن کـس کـه والدیـن خـود را یـا یکـی از 
ایشـان را  درکبـر سـن بیابـد بعـد بـه جنـت داخـل 
نشـود. )حصول رضای والدین سـبب دخول بهشـت 

میشـود. ( 
روایـت  بـن شـعبة )رض(  مغیـره  از حضـرت 
تحقیـق  بـه   : فرمـود  )ص(  اللـه  رسـول    : اسـت 
خداونـد متعـال برشـما رنجانـدن مـادران و زنـده به 
گورکـردن دختـران را حـرام نموده اسـت و منـع کرده 
شـما را از بخـل و زشـت قرار داده اسـت  برای شـما 
گفتـن ایـن را کـه آن گفت و ایـن گفت و زشـت قرار 
داده اسـت بـرای شـما کثـرت سـؤال را )مـراد سـؤال 
هـای بـی مـورد و غیـر مفیـد اسـت(  و نیـز خداوند 
تعالـی ضایـع کـردن مـال را بـرای شـما زشـت قـرار 

داده اسـت. 
 از حضـرت عبداللـه بـن عمـرو )رض( روایت 
اسـت : رسـول الله )ص( فرمـود: ازجملـۀ گناه هان 
کبیـره یکـی ایـن اسـت کـه مـرد  پـدر و مـادر خـود 
را دشـنام دهـد. یـاران گفتنـد: یا رسـول الله آیـا مرد 
پـدر و مـادر خـود را دشـنام میدهـد ؟ رسـول اللـه 
)ص( فرمـود: بلـی پدر مـردی را دشـنام میدهد پس 
آن مـرد دشـنام میدهـد پـدر وی را پـس در حقیقـت 
را  مـردی  مـادر  و  اسـت.  داد  دشـنام  را  خـود  پـدر 
دشـنام میدهـد پـس وی نیـز دشـنام میدهد مـادر او 
را پـس درحقیقـت مـادر خـود را دشـنام داده ) پـس 
نبایـد مسـلمان کسـی را دشـنام دهـد؛ زیـرا مرتکب 

گنـاه کبیره میشـود )
 از حضـرت عایشـه »رضـی الله عنهـا« روایت 
اسـت : رسـول اللـه )ص( فرمـود:  وقتـي بـه جنـت 
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داخل شـدم  در آن جـا آواز خواندن قرآن را شـنیدم  
خوانـد  مـی  قـرآن  کـه  شـخص  ایـن  گفتـم  بعـد 
حضـرت  نعمـان.)  بـن  حارثـه  گفتنـد  کیسـت؟  
حارثـه از فضـای صحابـه بـود و در غـزوات بدر، 
حـد و خنـدق شـرکت داشـت ( رسـول الله )ص( 

ُ
ا

فرمـود: ایـن چنیـن اسـت نتیجـه و ثـواب نیکی به 
والدیـن ایـن جملـه را دو بـار تکرارکـرد و فرمـود: 
حارثـه بـن نعمـان از لحـاظ نیکـی بـه مـادر خـود 

نیکـو تریـن مـردم  بـود.
ازحضـرت عبداللـه بـن عمـرو )رض( روایت 
اسـت: رسـول اللـه )ص( فرمود: رضای پـروردگار 
در رضـا و خوشـنودی پـدر و مـادر اسـت )کلمـه 
والـد بـه هـر دو اطـاق میشـود ( قهـر و غضـب 

پـروردگار در قهـر و غضـب پـدر و مـادر اسـت. 
از حضـرت ابـن عمـر)رض( روایـت اسـت : 
مردی نزد رسـول اللـه )ص( آمد و گفت: یا رسـول 
اللـه مـن گناه بزرگـی را انجام دادم! آیا عملی اسـت 
کـه سـبب آمـرزش الهی بـرای مـن  گردد ؟ رسـول 
اللـه )ص( فرمـود:  مـادر داري؟ ) مـادر یـا جـده 
)ص(  اللـه  رسـول  بعـد  نخیـر  گفـت:  مـرد  آن   )
فرمـود: آیـا خالـۀ داری ؟  آن مـرد گفـت:  بلـی ، 
رسـول اللـه )ص( برایـش فرمـود: پـس بـا او نیکی 
کـن  تـا گناهـت آمرزیـده شــود. )از محتـوای این 
حدیـث معلـوم میشـود کـه از نـگاه حق خالـه دوم 
مـادر اسـت و صله رحمـی مکفر گناه ها میباشـد (
از حضـرت ابـن عبـاس )رض( روایت اسـت 
: رسـول اللـه )ص(  فرمـود : نیسـت هیـچ فرزنـد 
نیـک کـه نظـر رحمـت بسـوی  پـدر و مـادر خـود 
کنـد مگـر اینکـه  خداونـد در بدل هر نظـرش برای 
وی ثـواب یـک حـج قبـول شـده را میدهـد ، یاران 
گفتنـد : واگـر نظـر هـم کنـد در هـر روز صـد بار؟ 

رسـول اللـه )ص(  فرمـود: بلـی خداونـد بـزرگ و 
صاحـب صفـات کاملـه اش اسـت .

از حضـرت عائشـه رضـی اللـه عنهـا روایـت 
اسـت : مـردی نـزد نبـی کریـم )ص( آمـد و بـا او  
کهـن سـالی بـود نبی کریـم )ص( از  وی پرسـید با 
تـو کیسـت ؟ آن مـرد گفت پـدرم ، بعـد آنحضرت 
)ص( برایـش ارشـاد فرمـود : در راه  پیـش، پیش او 
مـرو  و قبـل  از او  منشـین  و او  را  بـه نامـش  صدا 

مـزن و باعـث  دشـنام  بر وی مشـو .

منابع:
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محمـد شـفیع عثمانـی دیوبنـدی مترجـم موالنـا 
محمـد یوسـف حسـین پور جلـد 8 صفحـه  200  
انتشـارات شـیخ  االسـام احمد جـام- تربت جام 
3- سـید قطـب – فـی ظـال القـرآن – مترجم 
مصطفـی خـرم دل- جلـد چهـارم صفحـه 353 – 
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20  -418 صفحـات  والدیـن 
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ژباړه او ترتیب: د رسمولف مرستيال محمد يعقوب مومند

ښـوونه او روزنـه د هېـواد د راتلونکـي لپاره بنسـټیزه ډبره 
ده، کـه چېـرې مـوږ د ژوند په علمـي او عملـي ډګرونو 
او همدارنګـه پـه نورو بېابېلـو برخو کې سـتونزې ولرو 
کـوالی شـو چـې د ښـوونې او روزنـې پـه واسـطه یـې 
ریښـې وچـې او لـه منځـه یوسـو خـو ښـوونه او روزنـه 
یـوه تلپاتـې حیاتـي موضـوع ده چې پـدې کار کـې باید 
ډېـرې هلې ځلـې وکړو او حکومت نسـبت نـورو برخو 
نـه دې برخـې تـه ځانګړې پاملرنـه وکړي. کـه چېرې په 
یـوه هېـواد کې ښـوونه او روزنه پرمختګ وکـړي او پراخ 
سـمون پکـې راوسـتل شـي د ژوند پـه ټولو برخـو لکه: 
اقتصـاد، روغتیـا، ټولنیـزې اړیکـې، چاپیریـال سـاتنې، 
مـرګ او مړینـې، هنـر، ښـکا، دیـن، فلسـفه او اخاقو 
بانـدې ځانګـړې اغېـز لـري او د ژور بدلـون امکانت را 

کوي. منځتـه 
د ښـوونکو روزنـه: د ښـوونکو د روزنـې پـه اړه یـو 
ایرانـی عالـم سـید احمـد میر عمـادي وایي: ښـوونکی 
هغـه څـوک دی چې ۳۰ کالـه یې زده کوونکـو ته روزنه 
ټولنـې  د  کوونکـي  زده  دوی  د   او  ده  ورکـړې  پالنـه  او 
اختـراع کوونکـي، مفکـر او نوښـتګر شـخصیتونه دي. 
نومـوړی وایـي: زما  ویـاړ دا دی چې زمـوږ رهبري زه د 
یـوه زړه سـوانده معلم پـه نوم یاد کـړم او دا ماتـه تر ټولو 
قیمتـي مـډال دی چـې د خپلـې رهبـرۍ لـه لـوري مې 
ترالسـه کـړ، معلم هر وخـت د مبتذلـو او باطلو فکرونو 
پـه اړه مبـارزه او مجاهـده کـوي((، د کره او ناکـره په اړه 

راتلونکي نسـل تـه ذهنیـت او شـعور ورکوي.
داسـې  ډېـر  کـې  ټولنـه  پـه  نویوالـی:  او  نوښـت 
ماشـومان او ځوانان شته چې د نوښـت وړتیا او استعداد 
پکـې لیـدل کیږي؛ خو کـه چېرې هغه وروزل شـي او د 
ژونـد په هـر پړاو کـې ورته جـدي پاملرنه وشـي» پوهو 
او تکـړه انسـانانو د بشـریت د ژونـد د هوسـاینې لپـاره 
حیرانوونکـي کشـفونه او نوښـتونه کړي دي، د نوښـت، 
نویوالـي، د هنـر د ایجـاد او وړتیـا په لرلو یـې د ځمکې 
ډېـری موجـودات د ځـان خدمتـګاران ګرځولـي دي. 
دا عجیـب مخلـوق سـپوږمۍ تـه ختـای شـي« چـې 
ښـه بېلګـه یـې پـه افغانانـو کـې عبداالحدخـان مومند 
یـادوالی شـو: نومـوړی د یـوه بزګـر زوی و. د غزنـي 
والیـت اړونـد د انـدړو ولسـوالۍ د بنـدې سـردې  پـه 
سـیمه کـې یـې نـړۍ تـه سـترګې وغړولـې او پـه کابـل 
کـې یـې خپلـې زده کـړې پیـل او پـای تـه ورسـولې، 
دی چـې کلـه ماشـوم و خپـل پـار سـره بـه پـه وښـو 
کېناسـت، سـتورو، لمر،سـپوږمۍ، میاشـت او فضـا ته 
بـه ېـې ډېـر کتـل چـې نسـبت لـه بـل هـر ځـای او هر 
شـي څخـه بـه ځلېدونکـي وو، د ورځـو په تېرېدو سـره 
الوتکـو او چورلکـو تـه هـم ډېـر ځیـر کېـده او زړه کـې 
بـه یـې دا تېرېـدل چـې یـوه ورځ بـه پیلـوټ کیـږي او 
مسـافر وړونکـي الوتکو ته به الرښـوونه کوي، ښـاغلی 
مومنـد د یـوه بـورس پر اسـاس د هغه وخـت حکومت 
لـه لوري شـوروي اتحـاد ته ولېـږل شـو او د پیلوټۍ زده 

د راتلونکی نسل سالمه روزنه د ښوونکي ملي وجیبه ده
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کـړې یـې هم شـوروي اتحـاد کـې وکـړې او د جنګـي الوتکو 
د پیلوټـۍ پـه اړه دی خپلـه وایـي: کلـه مـې چـې پـدې برخـه 
کـې زده کـړې کولـې هېڅکلـه مـې هـم دا فکـر نـه کاوه چـې 
ګواکـې زه بـه یـو جنګـي پیلـوټ شـم، اووه شـپې ورځـې دی 
پـه فضـا کـې و، کله چې د نـړۍ لومړنـی فضاختونکـی  یوري 
ګاګاریـن لـه افغانسـتان څخـه لیدنـه کوله ویـل یې: ډېـر ژر به 
یـو افغـان هـم فضا تـه وخیـږي. پـدې وخـت کـې عبداالحد 
مومنـد د حبیبـې د لېسـې زده کوونکـی و او هېـڅ فکـر یـې نه 
کاوه چـې هغـه افغـان بـه دی خپلـه وي. ۲۵ کالـه دمخـه چې 
دی فضـا تـه په ختـو مامور شـو، والدیمیر لیاکـوف دده د پرواز 
الرښـوونکی و، هغـه ټیـم چـې فضـا تـه  لـه ښـاغلي مومنـد 
سـره د انځـور خپرولـو لپـاره تللـی و، اووه ورځې او اووه شـپې 
لـده سـره پـه فضـا کـې وو هغـه لـه نـورو فضاختونکو سـره یو 
ځـای خپـل ماموریـت مختـه بوتـه د معـادن پېژندنـې، زلزلې 
پېژندنـې، ځمک پېژندنـې او نورو څېړنـو او مطالعاتو په موخه 
یـې د خپل هېـواد له ځمکـې څخه عکاسـي وکـړه. همدارنګه 
لـه فضـا څخـه د ځمکـې ننـداره ورتـه ډېـره پـه زړه پـورې وه 
هغـه وایـي: هېـڅ سـیاره لکـه د ځمکـې په شـان ښایسـته نده 
هغـه لپـاره ځمکـه لکـه د ټولـو اوسـېدونکو ګـډ کـور غونـدې 
معلومېـده دا نـو هغـه وخت و چـې دده په ځمکـه او هېواد کې 
ورانوونکـې جګـړه روانـه وه او لـه هماغـه ځایـه یـې پـه هېواد 
کـې د جګـړې د پـای ته رسـېدو پـه موخه یـوه پیغـام راولېږه او 
لـه نړیوالـو څخـه یې وغوښـتل چې د سـولې پـه راوسـتلو کې 
دده لـه ولـس سـره مرسـته وکـړي، دی لومړنی مسـلمان  افغان 
اتـل و چـې فضـا ته یې لـه ځان سـره قرآن شـریف وخېـږوه او 
پـه ۱۹۸۸ کال کـې چـې کلـه دی لـه فضـا څخـه بېرتـه خپـل 
هېـواد تـه راسـتون شـو د وخـت د حکومـت لـه لـوري ورته د 
ملـي اتـل لقـب ورکـړل شـو او پـه هماغـه وخت کـې د وخت 
ولسمشـر ډاکټـر نجیـب الله لـه لوري فضـا کې ورسـره خبرې 
وشـوې او ددې هیلـه یـې وکـړه چـې کاش ده هم کوالی شـول 
چـې لـه فضـا څخـه یـې د خپـل هېـواد لیدنـه کوالی شـوای.
عبداالحـد مومنـد د پخوانـي کابـل پـه نـوم او د اوسـني حامد 
کـرزي نړیـوال هوایـي ډګـر کـې د افغانانو لـه تود هرکلي سـره 
مخامـخ شـو او ټولـو تـه پـه یوه اشـنا څېـره راښـکاره شـو چې 
بېـا بېلې رسـنۍ ده سـره په اړیکـه کې وې ترڅو وکوالی شـي 

دده د نوښـتونو او خاطـرو پـه اړه خپرونـې ولـري چې وروسـته 
بیا د ترانسـپورت وزارت مرسـتیال وټاکل شـو او وروسـته بیا د 

ځینـو سـتونزو لـه املـه له هېـواده ګـډه شـو.... )۱ (
 نـو مـوږ دې پایلـې تـه رسـېږو چـې انسـان تـه اللـه ج د 
پنځولـو، نوښـتونو او ژورو فکرونـو بـې مثالـه قـوت او پوهـه 
ورکـړې ده چـې په خپل الهي اسـتعداد او ځیرکتیا سـره د پراخه 
کایناتـو دومـره برخه پېژندالی شـي چـې څوارلـس زره میلیونه 
نـوري کلونـه واټـن لـري او د کایناتـو او مخلوقاتـو لـه پټ مخ 
څخـه د پـردې پـه لـرې کولـو ډېـرو حقیقتونـو تـه رسـېدالی 
شـي. د بېلګـې په توګـه د اډیسـون یادونه کوو: اډیسـون ۱۰۸۰ 
کشـفونه کـړي دي چـې ترټولـو مهـم یـې برښـنا ده برښـنا د 
انسـاني ژونـد پـه ښـه والـي کـې داسـې انقـاب راوسـتی دی 
چـې د سـاینس او علـم پرمختګ ته یـې د نور سـرعت ورکړی 
دی. دا پـه داسـې حـال کې ده چې اډیسـن په ښـوونځي کې یو 
تنبـل زده کوونکـی و او اسـتاد یې هغـه له ټولګي څخه شـړلی 
و. اسـتاد دده مـور تـه یـو لیـک لېږلـی و چـې سـتا زوی کودن 
دی او زه نشـم کـوالی چـې څـه ور زده کړم. کله چـې ده لیک 
خپلـې مـور تـه ورکـړی و چـې دا لیـک اسـتاد ورکـړی څه یې 
پکـې لیکلـي دي؟ مـور یـې ورتـه ویلـي و چـې اسـتاد لیکلي 
دي چـې اډیسـن رښـتیا نابغـه دی او د اسـتاد تر سـویې دا لوړه 
ده چـې ده تـه درس ورکـړي، اډیسـن پـه دې خبـره هغه وخت 
پـوه شـو چـې د شـهرت لـوړو مدارجـو ته تر رسـېدو وروسـته 
یـې لـه خپـل پخواني کـوره خپلې نـوې ماڼـۍ ته د کـور توکي 
لېـږدول پـه همدغـه وخـت کـې یـې د دېـوال پـه یـوه درز کې 
پـر یـوه کاغـذ سـترګې ولګېـدې او د اسـتاد لیک یـې ولید چې 
 د هغـه څـه پـر خـاف و چې مـور یـې ورته ویلـي وو. 

ً
کامـا

دده مـور دده پـه وجـود کـې د نبـوغ نښـې لیدلـې وې کېـدای 
شـي پـه تاسـو هر یـوه کـې د نبوغ او نوښـت دغسـې اسـتعداد 

پـټ وي....)۲(
ښـوونکی بایـد ارواپوه وي: د ماشـوم عمر، سـویه، رواني 
توکـي،  فکـري  وړ  هضمولـو  اړتیـاوې،د  غوښـتنې،  حالـت، 
د اورېدلـو، غـوږ نیولـو، خبـرې کولـو، حفظولـو او د اخـذ پـه 
سیسـتم بانـدې مخکـې لـه مخکـې پـوه، درک یـې کړای شـي 
او پـه هماغـه کچـه ورتـه درسـي توکـي او الرې  چمتـو کړي، 

ښـوونکی بایـد د عاطفـي خاونـد وي.
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ښـوونکی بایـد ټولنپـوه وي: ښـوونکی  نسـبت لـه بل هر 
چـا د خپـل چاپیریـال، ټولنې، د هېواد په جوړښـتونو، نقشـې، 
څلـور خـواوو، سـیندونو، غرونـو، لویـو ښـارونو، مهمـو ملي 
شـخصیتونو، مذهبـي مشـرانو، تاریخـي څېـرو، د خلکـو پـه 
جوړښـتونو،  قومـي  فرهنګونـو،  دودونـو،  خصلـت،  خـوی، 
سـنتونو، دینـي عقایدو، طبعیـت، نزاکتونو او پـه ځانګړي توګه 
د خپلـې سـیمې لـه هرې برخـې، هرې طبقـې او له هر ښـه او 
بـد، ممکـن نا ممکـن، منلـو او نامنلو بانـدې خبـر او پوه وي، 
پـدې برخـه کـې  د ښـوونکي پـه اړه بایـد هېـڅ ډول پوښـتنه، 
شـک، تردیـد او زړه نـا زړه تـوب پیدا نشـي، د خپلـې ټولنې په 
اړه د تحلیـل او تجزیـې ځـواک ولري، پـدې اړه زده کوونکو ته 
هېـځ ډول پوښـتنه او یـا هـم کـوم شـک پیـدا نشـي، ټولنپوهنه 
ښـوونکي سـره پـه تدریـس کـې مرسـته کـوي او ښـوونکی له 

کږلېچونـو او موړونو سـاتي.
ښـوونکی بایـد ښـه ممثـل وي: ښـوونکی باید لکـه د یوه 
سـریال، فلـم او یا هم د یوې هنـري ډرامې اکټر یـا اتل غوندې 
جـذاب او لـه تلوسـې څخـه ډک رول ولوبوي، هـره خبره، هر 
حرکـت او هـر قدم یـې ځانګړی خونـد، آهنـګ او وزن ولري، 
د تدریـس پـه وخـت کـې د ښـوونکي ځینـې اندامونـه د یـوه 
مطلـب د افـادې او وضاحت لپاره مناسـب حرکات او اشـارې 
ولـري او دا حـرکات د زده کوونکـو لپـاره د تلوسـې، جذابیـت 
او تنـدې سـبب وګرځـي. د سـترګو بېـا بېـل حرکتونـه، تندی 
ورین سـاتل، موسـکا، غیر مسـتقیمه مهرباني، د سر خوځول، 
د ګوتـو اشـارې، ټولګـي کې مناسـب قـدم وهل او داسـې نور 
دا ټـول هغـه حرکتونـه دي چـې د زده کوونکـو د هڅونـې او د 
ښـې زده کـړې پـه برخـه ډېر مرسـته کوالی شـي. د ماشـومانو 
د روزنـې لپـاره د ښـوونکي روزنـه او پالنـه ډېـره مهمـه ده کـه 
څومره ښـه کتاب ولیکل شـي؛ خو ښـوونکی مسـلکي نه وي، 
زده کـړه هېـڅ نتیجـه نـه ورکوي او پدې کار سـره به مـو ډېر څه 
لـه السـه ورکـړي وي لومـړی دا چـې نـوی نسـل مـو د تباهۍ 
خواتـه روان کـړ، دویـم دا چـې ټولنـه مـو لـه تـورو تیارو سـره 
مخامـخ کـړه او درېـم دا چـې څومـره مالـي امکانـات مو چې 
پـه کتـاب او ښـوونځیو لګښـت کـړي دي هېـڅ یـې پـه الس 
رانکـړل، بلکـې قیمتـي وخـت مـو ضایـع کـړ او سـمه ګټه مو 

وانخیسـتله. ترې 

د ښـوونکي روزنیـز رول: پـه لویه کچه ښـوونکو لپاره دوه 
دنـدې یـا هـم دوه مسـوولیتونه منظور شـوي دي لومـړۍ دنده 
یـا مسـوولیت د خپلې ټولنـې د فرهنګ بډاینه او غنـا ده. دویمه 
دنـده یـې د زده کوونکـو پـر وړانـدې مسـوولیت دی. په اغلب 
ګمـان چـې دغـه دوه دنـدې پـه یـوه وخـت کې یـو بل سـره یو 

ځای ترسـره کیـږي. ....)۳ (
هغـه  وایـي:  ځانګړتیاوې:ارسـطو  ښـوونکي  ښـه  یـوه  د 
څـوک ویـاړن دی چـې ماشـومانو تـه ښـوونه ورکـوي او دا لـه 
هغـو کسـانو څخه دی چې ماشـومان خپلـو سـینو او وجود ته 
وړانـدې کـوي. ښـوونکی او زده کوونکـی د ښـوونې او روزنې 
دوه بنسـټیز رکنونـه دي. زده کـړه او تدریـس ډېـر ظریـف او 
حسـاس کار دی او هـر هغـه چـا چـې په یـوه ځانګـړي برخه 
کـوالی  نشـو  وي  کـړي  ترالسـه  معلومـات  او  لوسـت  کـې 
چـې هغـه تـه یـو بریالـی ښـوونکی ووایـو؛ نـو اوس دا ویای 
شـو: چـې ښـوونکی شایسـته دی، ښـوونکی خواریکښ دی، 
ښـوونکی زموږ د بچیانو د ښـې رزونې په موخه شـپه په ویښـه 
سـبا کـوي؛ نو ښـوونکی د الله ج پـر وړاندې تر ټولو سـپېڅلی 
انسـان دی.دا انسـان خپلـې اغېزمنـې تجربـې لـه نـورو سـره 
شـریکوي، د زده کوونکـو پـه ژونـد کـې مثبـت بدلـون راولـي 
او غـواړي چـې پـدې برخه کـې لوېې بریـاوې السـته راوړي.
د فرهنـګ جوړونې پـه موخه د ښـوونکي رول: له فرهنګ 
څخـه مطلـب د خلکـو د ټولنیزو ارزښـتونو د میراثونـو ژوندي 
سـاتل، د ژونـد طـرز، طریقـه، چلنـد او سـلوک ده. فرهنـګ 
د انسـان د هـر ډول تجربـو محصـول دی چـې د هغـه پـه رڼـا 
کـې د خلکـو یـوه ډلـه  خپلـو دودونـو او رواجونـو تـه ادامـه 
ورکـوي. د ښـوونکي لـه دنـدو څخـه یوه هـم دا ده چـې خپلو 
ځوانانـو تـه د خپلـو خلکـو او ولسـونو د جوړونـې، پرمختګ، 
پراختیـااو د مدنـي فرهنـګ د ځانګړتیـاوو لېـږد رالېـږد وکړي، 
داسـې فرهنګونـه چـې د ټولنـې اکثـرو خلکـو منلـې وي او د 
ولسـونو د یووالـي، تاریخـي هویـت او لـه نړیوالـو فرهنګونـو 
سـره زمـوږ د تـړاو واک او ځـواک ولـري. هغـه ښـوونکي چې 
د ملـي فرهنـګ میـراث تـه پـه ټیټـه سـترګه ګـوري، د وروسـته 
والـي المـل یـې ګڼـي او پـدې بـاوري وي چې داسـې فرهنګ 
د طبعیـت، خپلواکـۍ او بشـري هیلو په خاف دی، له داسـې 
دودونـو او ادابـو څخـه پیـروي سـم کار نـه بولـي او ټوله هڅه 
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یـې دا وي چـې خپـل زده کوونکـي له دغسـې ملـي فرهنګونو 
څخـه لـرې وسـاتي او اړیکـه ورسـره ونه سـاتي فکر کـوم دا د 
هېـواد راتلونکـي نسـل سـره سـتر ظلـم او د هېـواد د فرهنګـي 
بنسـټونو د نړېـدو پـه معنـا دی چـې بایـد داسـې فکـر او عمل 

ونشـي. هېڅکله 
د نـوي فرهنـګ  طرحـه:ددې طرحې ښـوونکي د نویوالي 
او مډرن والي غوښـتونکي دي دا ډول ښوونکي  د خپلو ارماني 
دودونـو او فرهنګونـو د راژونـدي کولـو او رامنځتـه کولـو په اړه 
ډېـر لېوالـه وي او د اجـرا پـه موخـه یـې خپلـو زده کوونکـو ته 
پوهـه، قابلیـت، ارزښـتونه،  ذهنیـت او معلومـات ورزده کوي 

چـې د هغـوی د ارمانونـو د پلـي کېدو سـبب کیږي.
د موجـود فرهنـګ سـاتل:د ښـوونکو یـوه بلـه ډلـه چـې 
او خپلـو  بولـي  فرهنـګ ماتـړي  د  ټولنـې  د خپلـې  ځانونـه 
ارزښـتونو، عقایـدو، ملـي او هېوادنـۍ پوهـې ته په بې سـاري 
قایـل دي. شـته فرهنـګ چـې څنګـه دی  پـه درنـاوي  توګـه 
ورتـه درنـاوی لـري او پرتـه لـه کـوم شـک او وېـرې څخـه یې 
راتلونکي نسـل ته الس پـه الس انتقالـوي او ددې فرهنګونو په 

سـتاینه او ځلونـه کـې ډېـرې هلـې ځلـې کـوي.
د موجـود فرهنګ سـمون:دغه ډول ښـوونکي پرتـه له کوم 
منطقـي دلیـل څخه د شـته فرهنګ پـه نفي، تغیر او سـاتلو کې 
هڅـه نـه کـوي، بلکې د یـوې قـوي او دقیقـې ارزونـې الندې 
او زیـان منونکـي  نیسـي، د هغـه مثبـت، منفـي، ګټـور  یـې 
اړخونـه مشـخص کـوي او هڅـه کـوي ترڅـو هغـه تضادونـه 
چـې فرهنـګ کـې شـتون لـري روښـانه کـړي او د حـل الرې 
ورتـه پیـدا کړي، ترڅـو له ارزښـتمنو معیارونو څخه یې سـاتنه 

او دفاع کـړې وي.
د زده کوونکـو د بریـا او پرمختـګ پر واړندې د ښـوونکي 
دنـدې: ښـه ښـوونکی د خپلـو زده کوونکو د بریـا او پرمختګ 
د تضمیـن لپـاره مهمـې دنـدې پرغـاړه لـري او مخکـې له هر 
شـرط څخـه الزم ګڼي چـې الندې ښـېګڼې په خپـل ځان کې 

ولري:
۱ـ تدریـس سـره مینـه: ښـوونې او روزنـې ډګرڅېړونکـي 
تدریـس سـره مینـه او لېوالتیـا د معلمـۍ د هنـر لـه لومړنیـو 
ځانګړتیـاوو څخـه ګڼـي او دا بایـد پدې معنا وانخیسـتل شـي 
چـې ګواکـې تدریس د احسـان پـه معنـا او مفهـوم دی، بلکې 

تدریـس سـره چې څـوک مینه ونلري نشـي کوالی چـې د زده 
کوونکـو پـه بریـا او ښـه روزلـو کـې ګټـور تمام شـي؛ نـو باید 
ښـوونکی  لـه تدریـس او د تدریـس لـه موضوع سـره ځانګړې 

ولري. مینـه 
رامنځتـه  قـدرت  او  لېوالتیـا  د  کـې  کوونکـو  زده  پـه  ۲ـ 
کول:یواځـې درسـي موضوع سـره د ښـوونکي لېوالتیا بسـنه نه 
کـوي، ښـوونکی بایـد وکـوالی شـي چـې دغـه لېوالتیـا د زده 
کوونکـو پـه منـځ کې هـم پیدا کـړي. ښـه او اغېزمـن تدریس 
مهـارت تـه اړتیـا لـري او دا کار هغـه وخـت کـن دی چـې 
ښـوونکی خپلـه دا وښـیي چـې خپلـې دنـدې او هـم تدریس 
سـره لېوالتیـا لـري. هغه ښـوونکي چې درس سـره مینـه لري؛ 
خـو د خپلـو زده کوونکـو پـر وړاندې بـې پـروا دي، ټولګی یې 
سـوړ، بـې خونده او ښـه پایلـه په الس نشـي راوړلی، نـو اړینه 
ده چـې ښـوونکی هـم د خپـل تدریـس او هـم لـه خپلـو زده 

کوونکـو سـره ځانګـړې مینـه ولري.

د ښوونکي په دنده کې اغېزمن الملونه
۱ـ ښـوونکی بایـد د خپلـې سـیمې وي: ښـوونکی باید د 
خپلـې سـیمې وي، ځکـه  چـې دی خپلـه سـیمه کـې پراخـه 
اړیکـې لـري، نسـبت بـل هـر چـا تـه د سـیمې پـه خـوی او 
خصلـت ښـه پوهیـږي، دود او فرهنـګ سـره یـې پـوره بلدتیـا 
لـري. ژبـه یـې ډېـره مهمـه ده، د زده کـړې او تدریـس لهجـه 
یـې یـوه وي،ځکـه چـې ژبـه او لهجـه د فرهنګـي انسـجام له 

بنسـټونو څخـه شـمېرل کیـږي.
۲ـ پـه زده کـړه او تدریس کې مشـترکات: همغږي، فکري 
ورته والـی، مذهبي مشـابهتونه، ګـډې ټولنیـزې ځانګړتیاوې، 
ورتـه سیاسـي لیدلـوری، مشـترکه رایـه او یـو شـان اخاقـي 
ښـیګڼې ټـول هغـه څـه دي چې پـه لویه کچـه پـه تدریس کې 
مثبـت  رول لوبـوالی شـي، کـه څـه هـم دا حتمي نـدی چې 
ښـوونکی او زده کوونکـی دې پـه هـر څـه کې ورتـه رایه ولري 

او نـه پـدې اړه څـوک پـه چا د فشـار راوسـتلو حـق لري.
۳ـ شـغلي ذهنیـت: ښـوونکی بایـد خپلـې دنـدې سـره 
ځانګـړې مینه ولـري، خپل مسـوولیت او مکلفیـت یې وګڼي، 
هېـڅ کار پـه زور نـه کیـږي، کـه وشـي بیـا ښـه پایلـه لـه ځان 
سـره نلـري. پـدې اړه د ښـوونکي ذهنیت خـاص وي، په زده 
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کـړه کـې ذهنیت اخیسـتل ډېر اړیـن دی، د پوهـې او مهارتونو 
وروسـتۍ پایلـه ذهنیـت ده، کـه د ښـوونکي ذهنیـت خپل کار 
او دنـدې تـه جـوړ نـه وي لـه ځـان سـره ډېر ګواښـونه لـري. د 
ښـوونکي لـه لـوري هـر  کار او هر عمـل ته له لومړۍ جلسـې 
څخـه تـر وروسـتۍ جلسـې پـورې پـان جوړونـه، د تدریس 
پـان، د تدریـس مېتـود او طرحـه ډېـر مهـم امـر دی. دا کار 
د ښـوونکي د کار د ډېروالـي او ګرموالـي سـبب کیـږي. پـان 
جوړونه د ښـوونکي له ډېـرو مهمو مسـوولیتونو او لومړیتوبونو 
څخـه شـمېرل کیـږي چې دی کوالی شـي ښـه زده کـړه مخته 

بوځـي او د خپـل کار پـه اړه ښـه پایله السـته راوړي.
د جـان ډیوي په اند د ښـوونکي ځانګړتیـاوې: جان ډېوي 
د ښـوونې او روزنـې د وروسـتۍ پېړۍ له فیلسـوفانو څخه ګڼل 
کیـږي. نومـوړی پـه دې معتقد دی چې یو ښـه ښـوونکی باید 

النـدې ځانګړتیاوې ولري:
ـ ښـه ښـوونکی بایـد د خپلـو زده کوونکو فـردي تفاوتونو 

په پـام کـې ولري.
ـ ښـوونکی بایـد پـه ټولګـي کـې د ځانګـړو هدفونـو د 

ولـري. وړتیـا  او  قـدرت  الرښـوونې 
ـ ښـوونکی بایـد خپـل انحصـاري احساسـات کنټـرول 

 . ي کړ
بېابېلـو  پـه  بریالـی ښـوونکی  او  یـو ښـه  کـه څـه هـم 
ځایونـو، محیطونـو او موقعیتونـو کـې سـره فرق کـوي، خو بیا 
هـم پـه لویـه کچه ښـه ښـوونکي پـه خپل منـځ کې یو سلسـه 

مشـترکات او ځانګړتیـاوې هـم سـره لـري:
عاطفـي او روانـي ثبـات: ښـوونکی بایـد په خپـل چلند، 
افـکارو او اعمالـو بانـدې لکـه د یـوه قـوي رهبر په توګـه ثبات 
ولـري. نـورو ته یـوه الګو واوسـي، خپلـو عواطفـو او هیجاناتو 
تـر اغېـزې النـدې پرېکـړې او قضاوتونـه ونکـړي او داسـې 
چلنـد وکـړي، ترڅـو زده کوونکي پـه ده باندې بـاور او اعتماد 

شـي. وکړای 
تحصیـل تـه ادامـه: ښـوونکی هغـه څـوک دی چـې تـل 
د  مطلبونـو د زده کـړې پـه اړه هلـې ځلـي کـوي او لـه خپـل 
تحصیلـي پایلیک څخه وروسـته هم خپله مطالعـه ونه دروي.
د  حـس:  مهربانـۍ  او  همـدردۍ  د  سـره  کوونکـو  زده 
ښـوونکي چلنـد بایـد داسـې وي چـې زده کوونکـي وکـوالی 

شـي ترڅـو خپلـې سـتونزې، ناراحتـۍ او ننګونـې لـه خپـل 
اسـتاد سـره پـه ډېر جرأت سـره شـریکې کـړي او پـدې ډاډمن 
واوسـي چـې د پوښـتنې، تېروتنـې او ځـان پوهولـو پـه وخت 

کـې لـه کومـې نیوکـې  او فشـار سـره نـه مـخ کیـږي. 
نـورو  لـه  تـل  ښـوونکی  ښـه  یـو  روحیـه:  همـکارۍ  د 
ښـوونکو سـره د همـکارۍ روحیـه لري، پـه ځانګـړي توګه که 
چېرتـه ځـان داسـې احسـاس کـړي چـې دی پـدې همکارۍ 
کـې اغېزمـن ثابتېدلـی شـي. دا کار بایـد هر ښـوونکی وکړي، 
خصوصـا هغـه اسـتادان چـې دوی پـدې برخـه کې خپـل ډېر 
عمـر تېـر کـړی وي، تجربـه ولـري، نسـبت هغـو ښـوونکو ته 
چـې هغـوی نـوي جـذب شـوي دي، یـا هـم تجربـه یـې لږه 

وي.
صبـر او زغـم: د یـوه ښـه ښـوونکي لـه ښـو ځانګړتیـاوو 
څخـه یـو هم دا دی چـې صبر او زغم ولري، ځکه د ښـوونکي 
سـر او کار لـه ماشـومانو او ځوانانـو سـره وي، طبعـي ده چـې 
ماشـومان او ځوانـان شـوخ طبعیتـه وي او همدارنګـه عمـر او 
تجربـه یـې هـم لـږه وي، دا ډلـه خلـک کلـه نـا کلـه لـه ځان 
څخـه داسـې حرکتونه کوي چې د ښـوونکي د ناراحتۍ سـبب 
ګرځـي، کـه چېرې ښـوونکی صبر او زغـم ونه لری، نـو دده د 

ناراحتـۍ او ناراضـي تـوب سـبب ګرځي.
پـه ارزونـه کـې د انصـاف مراعتـول: زده کوونکـي د ځان 
پـه اړه د ښـوونکي نظـر ورکولـو تـه ډېـر ارزښـت ورکـوي، کـه 
زده  د  دا  نـو  وي،  نـه  منصفانـه  ارزونـه  ښـوونکي  د  چېـرې  
کوونکـي او ښـوونکي ترمنځ د دښـمنۍ، کینـې او د واټن نیولو 
سـبب ګرځـي چـې په پایلـه کې بـه دغـه عاطفي حـاالت بده 

پایلـه لـه ځـان سـره ولري .
ددې  اشـنایي: ښـوونکی  اصولـو سـره  لـه  ارواپوهنـې  د 
ترڅنـګ چـې د یـوې ځانګـړې موضوع پـه اړه تدریـس کوي، 
بایـدد ارواپوهنـې لـه اصولو سـره هم پـوره بلدتیا ولـري، ځکه 
او ځوانانـو د ذهنـي  ټولګـي کـې د ماشـومانو  پـه  ښـوونکی 
پیاوړتیـا، روحیـه ورکولـو، هڅولـو او په لویه کچـه د پرمختګ 
او ودې دنـده پـه غـاړه لري؛ نـو اړینـه ده چـې دا روا پوهنی له 
قوانینـو سـره هـم پوره اشـنایي ولـري، ډېر مسـایل او سـتونزې 
شـته چـې پـه اړه یې فکـر وکـړي، د حـل الرې ورتـه ولټوي او 

حـل یـې کړي.
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د بیـان قـدرت: خلکـو سـره د اړیکـو جوړولو تر ټولو ښـه 
او اغېزمنـه الره د قـدرت بیـان ده چـې یوانسـان لـه کمـزوري 
حالـت څخـه قـوي حالت تـه راوباسـي، د بیان په قـدرت کې 
د کلماتـو سـم تلفـظ، د جملـو ښـه لوسـتل، هـر تـوری یا هم 
هـره کلمـه پـه خپل مخرج کـې په ژبـه راوړل، مکـس کول، په 
بیـان کـې د ژبـې فصاحـت، د ژبـې باغـت، د خبـرو وزن او 
آهنـګ تـه ځانګـړې پاملرته کول دي او ښـوونکی بایـد له دغه 
سـتر قـوت څخـه برخمـن وي، ډېـر داسـې خلـک شـته چـې 
لوسـتي دي، پـه خبـر اخیسـتلو کې تکـړه دي؛ خـو د مطلبونو 
پـه لېـږد او همدارنګـه په افهـام او تفهیم کې له نـورو کمزوري 
دي. ښـه ښـوونکی هغـه دی چـې خپـل فعالیتونه ګټـور ثابت 
کـړي، د ارزونـې پایلـه پـه عمل کـې وګـوري، د درس مطلب 
پـه ټولګـي کې د زده کړې لـه موخو الس تـه راوړي او دی باید 
پـدې پوه شـي چې څومـره هدف ته رسـېدلی، په کومـه اندازه 
یـې د زده کوونکـو پـه زړونـو کې ځـای پیدا کـړی او هغوی ته 

د منلو وړ شـوی دی....)۴(
د ظاهـري بڼـې نظـم او پاکوالـی: ښـوونکی چـې په ورځ 
کـې څـو سـاعته د زده کوونکـو پر وړانـدې په ټولګي راښـکاره 
کیـږي، ظاهـرا باید جوړ، پـاک، منظم، تـازه، جـذاب، بیدار، 

خـوښ، باسـلیقه او لېواله وي.
د زده کوونکـو د تحصیلـي پرمختـګ پـه اړه د ښـوونکي 

ځانګړتیـاوې:
د ښـوونکو د فعالیتونـو د اغېرمنتیـا پـه اړه چـې کومـې 
څېړنـې ترسـره شـوي دي، ددغو څېړنو پر بنسـټ د ښـوونکي 
د فعالیتونـو ځانګړتیـاوې یـې پـه النـدې توګـه فهرسـت کړي 

دي:
او  مطلبونـو  بېابېلـو  لـه  کـې  برخـه  پـه  تدریـس  د  ۱ـ 

اخیسـتل. ګټـه  څخـه  مېتودونـو 
۲ـ په شور او ذوق سره زده کړه.

۳ـ د دندې او زده کړییز کار اړوند زده کړییز چلند.
۴ـ لـه عیـب لټونـې، تېـزاو تنـد انتقـاد څخـه پرهېـز او 

لرېوالـی.
۵ـ د غیـر مسـتقیم تدریـس لـه سـبک څخـه ډېـره ګټـه 

اخیسـتنه.
۶ـ په درسي محتوا باندې ټینګار.

۷ـ هغـه څـه چې ویل شـوي دي نتیجه ترې واخیسـتای 
 . شي

یو ښه ښوونکی:
۱ـ زده کوونکو سره یې اړیکې مثبتې وي.

۲ـ د زده کوونکو احساساتو ته پاملرنه کوي.
۳ـ د ټولګي نظم او کنټرول په واک کې لري.

۴ـ زده کړې لپاره مطلوب چاپیریال منځته راوړي.
۵ـ زده کوونکو سره له کار نه خوند اخلي.

۶ـ زده کوونکي د زده کړې فعالیتونو ته هڅوي.
۷ـ هڅانده او نوښتګر واوسي.

۸ـ مهار محوره زده کړې باندې ټینګار کوي.
او  الرښـوونې  اړه  پـه  انځورونـو  د  تـه  کوونکـو  زده  ۹ـ 
کـوي. وړانـدې  معلومـات  یـې  اړه  پـه  او  کـوي  سپارښـتنې 
۱۰ـ پـه جـدي او پرمختللـي توګه پـه حرفه یـي فعالیتونو 

کـې خپلـه فعاله برخـه اخلي.
۱۱ـ انعطاف منونکی او په موضوع پوره حاکمیت لري.

۱۲ـ ثابت قدمه وي اوعادالنه چلند کوي... )۵ (
دا و دیو نوښـګر ښـوونکي ځانګړ تیاری چې د ښـوونې او 
روزنـې د ماهرینـو او څیړونکـو لـه نظـره څرګندې شـوې هیله 
ده چـې درانـه اسـتادان او ښـوونکي یـا دو ځانګړتیاووتـه پـه 
کتـو خپـل ورځنـۍ چاری  داسـې سـمبال کـړی چـې دهیواد 
راتلونکـی نسـل داسـې ورزی چې زموږ پـه کتارکـې و دروي.

سرچینې:
۱- بـي بـي سـي فارسـي خپرونه آصـف معـزوف ۲۰۱۴ 

زکال د مـارچ ۱۴ مـه
۲- هـدف زده کـړه او بـری محمد ابراهیم شـینوری ۲۳-

مخونه  ۲۴
۳- ابراهیـم زاده، راضیـه، باقرالعلـوم علیه اسـام، پایگاه 

اطاع رسـانی حوزه، سـال 1394 خورشـیدی
4- همدغه اثر

علیـه سـام سـال  باقرالعلـوم  راضیـه  زاده،  ابراهیـم   -5
1394 هــ خ
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مقدمه
نظـام آموزشـی مؤثـر، بزرگتریـن و باارزش تریـن سـرمایه گذاری یـک کشـور از یـک نسـل بـه نسـل دیگر 
مـی باشـد و هـدف اصلـی ایـن سـرمایه گذاری عبـارت از توسـعۀ انسـانی اسـت. بـه عبـارت دیگر، هـدف از 
گاهـی و توانایی هـای بالقـوۀ انسـان می باشـد. عـاوه بـر آن، بـه طور کلـی نظام  نظـام آموزشـی مؤثـر، رشـد آ
آموزشـی را می تـوان وسـیله ای بـرای شناسـایی مسـائل اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی جامعـه و پی بـردن به 
راه حل هـای مناسـب آن هـا تعریـف کـرد. از طـرف دیگـر، نظـام آموزشـی هـر کشـور از نظـر نیروی انسـانی و 
مشـاغل ایجادشـده در آن، باالتریـن نسـبت را در میـان سـازمان ها و دسـتگاه دولتـی دارد. بر این اسـاس، نظام 
آموزشـی را می تـوان یکـی از پیچیده تریـن زیربنـای اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگی بـه حسـاب آورد. فردانش 
)1390( نظـام آموزشـی را چنیـن تعریـف می کند: »مجموعـۀ برنامه ها، روش هـا و مواد فراهم آورده شـده برای 

دسـت یابی بـه اهداف مشـخص آموزشـی.«
از نظـر تمـاس بـا افـراد جامعـه، نظـام آموزشـی از باالتریـن میـزان تمـاس و ارتبـاط برخـوردار اسـت؛ به 
طوریکـه نظـام آمـوزش و پـرورش باالتریـن تعـداد افـراد شـاغل را در میـان تمامـی دسـتگاه های دولتـی در بر 
دارد. عـاوه بـر آن، تعـداد قابـل توجهی از افراد کشـور به عنـوان دانش آمـوز و یادگیرنده، آمـوزگار و فراهم کنندۀ 
خدمـات پشـتیبانی نظـام آموزشـی ماننـد سیاسـت گذار، مدیـر، کارشـناس وغیـره بـه طـور مسـتقیم و یـا غیر 
مسـتقیم بـه نحـوی بـا فعالیت هـای یاددهـی- یادگیری سـرو کار دارنـد. این همه اشـاره بـه وظیفۀ سـنگینی بر 

نقش معلــم در یــادگیــری 
ــــوزان بهتـــــر دانش آمـــ

 معاون رسمؤلف جمشید زینل
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نظام آموزشـی می کنـد، و الزم اسـت در طراحی و اجرای 
اسـتفاده  مطلـوب  شـیوه های  از  آموزشـی،  فعالیت هـای 
کـرد تـا فراینـد آمـوزش جـذاب و سـهل گـردد. یکـی از 
ایـن فراینـد کـه بـه کمـک آن می تـوان آمـوزش را فراگیـر 
و قابـل یادگیـری در دانش آمـوزان کـرد، فراینـد یاددهـی-
تأثیـر  بـا  یادگیـری اسـت. ثورانـداک )1910( در رابطـه 
تعلیـم و تربیـت و به ویژه تدریس در رشـد و تعالی انسـان 
می گویـد: »روزی فـرا خواهـد رسـید کـه همان گونـه کـه 
حـرارت و نور را مسـخر خود سـاختیم، روح هـا و جان ها 

را نیـز تحـت تأثیـر خـود خواهیم داشـت.«
بـه  موجـود  موقعیـت  از  دانش آمـوزان  این کـه  بـرای 
موقعیـت مطلـوب برسـند، فراهم کـردن فضـای یادگیری 
یادگیـری  در  تغییـر  کـه  صورتـی  در  اسـت.  الزامـی 
دانش آمـوزان مشـاهده نشـود، آمـوزش بـه دشـواری های 

روبـه رو خواهـد شـد.

یف یادگیری تعر
برخـی از معلمـان دربـارۀ تعریفـی از یادگیـری کـه 
دربرگیرنـدۀ واژۀ رفتـار اسـت، نظـر مثبتـی ندارنـد. آنـان 
را  آن  و  می داننـد  ماشـینی  و  را محدودکننـده  رفتـار  واژۀ 
بـه مکتـب رفتارگرایـی نسـبت می دهنـد. رفتارگرایـان بـر 
ایـن باورنـد کـه یادگیـری تغییـر در رفتـار اسـت و ترجیح 
می دهنـد بگوینـد کـه یادگیـری نتیجـۀ تغییـر رفتار اسـت 
)آقـازاده، 1378(. در نتیجـه میتـوان فراینـد یاددهـی یـاد 
گیـری را تغییـر در یادگیـری دانـش آمـوزان از موقعیـت 
نامطلـوب بـه موقعیـت مطلـوب تعریـف کـرد. موقعیـت 
مطلـوب آن اسـت کـه معلـم کوشـش مـی کند کـه فرایند 
یادگیـری را بـه جـای برسـاند تـا دانش آمـوز در عمـل یاد 
گیـری بـی نیـاز از معلم گردد و خـود مسـوولیت یادگیری 
را بـه دوش گیـرد. در این مقاله، دربـارۀ یاددهی- یادگیری 
و عوامـل مؤثـر بر آن اطاعاتی ارایه می شـود. اسـتفاده از 
رویکردهـا و مـواد گوناگـون بـه جلب عاقـۀ دانش آموزان 
بـه پیشـرفت یادگیـری کمـک می کند؛ لـذا توجه بـه چند 

نکتـۀ اساسـی زیـر می توانـد مفیـد واقع شـود:

1. معلم باید زمینه های تجربۀ فردی دانش آموزان 
را فراهم کند

بایـد  معلمـان  کـه  اسـت  معتقـد   )1380( رئـوف 
درس را از جایـی شـروع کننـد کـه دانش آمـوزان در مـورد 
آن دانـش قبلـی دارنـد )موضـع دانسـته های آنـان(؛ یعنی 
 آن را تجربـه 

ً
از نقطـه ای کـه دانش آمـوزان می داننـد قبـا

گسـترش  بـرای  قبلـی  و  آشـنا  آموخته هـای  از  کرده انـد. 
اطاعـات آنان اسـتفاده نماینـد. ایـن کار، دانش آموزان را 
ترغیـب می کند تا شـناخت بهتـری از موضوع پیـدا کنند، 
با آن احسـاس همدلی داشـــته باشـند و موضوع جدید را 

بـه آسـانی بفهمند.

2. معلم باید توجه دانش آموزان را جلب کند
جلـب توجـه دانش آمـوزان در هـر سـن و سـالی کـه 
بـا  کار  ایـن  دارد.  بسـیار  اهمیـت  باشـند، در هـر درس 
اسـتفاده از سـبک های متفـاوت تدریـس و بهره گیـری از 
منابـع میسـر می شـود. اگـر بـرای تدریـس همـۀ درس ها 
شـیوه ها و روش هـای واحـد بـه کار بگیریـم، دانش آموزان 
انگیـزۀ خـود  بـه زودی از درس خسـته خواهنـد شـد و 
را بـرای ادامـۀ درس و یادگیـری از دسـت خواهنـد داد؛ 
بنابرایـن، اسـتفاده از شـیوه ها و روش های فعـال یادگیری، 
متوجـه  و  یادگیـری  در  ترغیـب  بیش تـر  را  دانش آمـوزان 
محتـرم  معلمـان  بنابرایـن،  می کنـد؛  یادگیـری  موضـوع 
بایـد بداننـد که میتـود تدریس واحـد نمی تواند آنـان را در 
تدریـس کمـک کنـد؛ بناًء آنـان بایـد روش های زیـادی را 

بفهمنـد کـه نظـر بـه موضـوع از آن اسـتفاده نماینـد.
تدریـس خـود یـک نـوع فـن و مهـارت اسـت کـه 
معلمـان بایـد تـا حـد امـکان کوشـش کنند تـا شـیوه ها و 
راه هـای تدریـس مناسـب و همه جانبه را پیـدا نمایند؛ بناًء 
معلمـان احتیـاج دارنـد که از تمـام طریقه هـا و میتودهای 
گاهی حاصـل کنند  تدریـس تا حـد ممکـن معلومـات وآ
و ایـن نکتـه را بفهمنـد که چـرا بـاالی میتـود و میتودهای 

کیـد صـورت می گیـرد. مختلـف تدریـس تأ
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فعالیت هـای  در  را  دانش آمـوزان  بایـد  معلـم   .3
یک سـازد یادگیـری شـر

ایجـاد یـک رابطـۀ دوسـتانه بـر اسـاس اعتمـاد بیـن 
مهـم  عوامـل  از  یکـی  می توانـد  دانش آمـوزش  و  معلـم 
یادگیـری باشـد. ایـن کار، بـا گوناگـون کـردن فعالیت هـا 
بـرون )2005(، معلمـان  بـه عقیـدۀ  امکان پذیـر اسـت. 
بایـد بـه شـاگردان اجـازه بدهند تـا در فعالیت هـای صنفی 

سهیم شـده و حس همکاری 
را در آن هـا تقویـت بخشـند 
درس  بـه  دانش آمـوزان  تـا 
عاقه منـد شـده و در پروسـۀ 
یادگیری احسـاس مسؤولیت 
نماینـد. این کار باعث رشـد 
در  مسـؤولیت پذیری  حـس 
تعهـد  و  شـده  دانش آمـوزان 
آنـان را در قسـمت یادگیـری 
همچنـان  می سـازد.  بیش تـر 
درک  را  ایـن  بایـد  معلمـان 
یادگیـری  توانایـی  کـه  کننـد 
دانش آمـوزان بـا یکدیگر فرق 
آنـان  سهیم سـازی  و  داشـته 
توانایی های شـان  اسـاس  بـر 

باشـد. گماشـتن هرکدام آن ها بـه انجام وظایـف گوناگون، 
رویـه ای خـاص دارد؛ بنابرایـن، سـرعت یادگیری نیـز باید 
در حالـت انجـام وظایـف کوچـک و بزرگ متفاوت باشـد.

سـاختار  و  سـازمان  پیشــاپیش  بایـد  معلـم   .4
بشناسـد را  درسـی  صنـف 

معلـم یـک رهبـر و مدیـر اسـت. مدیریـت یعنـی هنر 
انجـام دادن کار به واسـطۀ دیگـران. معلم مسـؤول هدایت 
گاه بـوده  دانش آمـوزان اسـت و بایـد از دانـش قبلـی آنـان آ
و بایـد در صنـف درسـی انضبـاط داشـته باشـد. همچنـان 
آن هـا  دانش آمـوزان،  در  انگیـزه  ایجـاد  بـا  بایـد  معلمـان 
نمایـد.  ترغیـب  یادگیـری  هـدف  سـوی  بـه  و  تشـویق  را 

بـر عـاوه، آنـان مسـؤول فراینـدی اسـت کـه در آن منابـع 
را بـه محصـول تبدیـل می کننـد. قدیـم خانـی )1390(، 
مدیریـت صنفـی را مجموعـه ای از فنـون و مهارت هایـی 
تعریـف می کنـد کـه بـه معلـم ایـن امـکان را می دهـد تـا 
دانش آمـوزان را بـه طـور اثربخـش کنترل نماید تـا محیطی 

مثبـت و مؤثـر بـرای یادگیـری فراهـم گـردد.

از شـاگردان  مـداوم  بـه صـورت  بایـد  معلـم   .5
باشـد داشـته  یابـی  ارز

در قسـمت شـناخت دانش آموزان، معلمـان قبل از هر 
چیـز بایـد از آن هـا ارزیابـی داشـته باشـند تـا بتوانند درس 
را بـه طریقـه مناسـب کـه در برگیرنـدۀ همـۀ دانش آمـوزان 
باشـد، عیـار کننـد. به طـور نمونـه معلمـان قبل از شـروع 
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اولیـن درس سـال تعلیمـی بایـد یـک ارزیابـی تشـخیصی 
داشـته باشـند. ارزیابـی تشـخیصی بـه معلـم ایـن امـکان 
را می دهـد تـا دریابـد کـه دانش آموزانـش آمـادۀ فراگیـری 
عـاوه  بـر  نـه.  یـا  اسـت  جدیـد  مهارت هـای  و  دانـش 
ارزیابـی تکوینـی بـه معلمـان ایـن امـکان را می دهـد تـا 
دانش آموزانـی که ضعیف هسـتند را شناسـایی و در تقویت 
و رشـد اسـتعدادهای آن هـا بکوشـند و یا این که بـه معلمان 
ایـن معلومـات را می دهـد کـه بـرای تحقـق اهـداف درس 
کـدام نـوع سـازمانی بهتـر و مفیدتـر اسـت )کار انفـرادی، 
به کارگیـری  یـا  کوچـک  گروه هـای  بـا  کار  دونفـری،  کار 

تمامـی شـاگردان در صنـف(.
عـاوه بـر آن، معلمـان بایـد بـا روش هـای انضباطـی 

بـرای دانش آمـوزان بلدیـت کامـل داشـته باشـند تـا بتوانند 
در مواقـع ضـروری از آن هـا بـرای دانش آمـوزان کـه اخال 
در فراینـد تدریـس می نماینـد، اسـتفاده کننـد. رفتارهـای 
می شـوند:  مقولـه  دو  شـامل  دانش آمـوزان  اخال گرانـۀ 
رفتارهای بسـیار نامطلـوب و رفتارهـای نامطلوب ضعیف.
بـرای این که معلمـان بتواننـد دانش آمـوزان را از انجام 

کارهـای نامطلـوب منـع کنند، بایـد موارد ذیـل را بدانند:
- به جای تنبیه، دانش آموزان را تشویق نمایند؛

- به ندرت آن ها را تنبیه کنند؛
- به دانش آموزان بفهمانند برای چی تنبیه می شوند؛

- آن دسـته از رفتـار دانش آمـوزان را کـه نقطـه مقابـل 
اعمـال ناپسـند آن هاسـت، تقویـت کنند؛

- در اعمـال تنبیـه از روش هـای مختلـف ماننـد جـدا 
وظیفـۀ  دادن  دانش آمـوزان،  سـایر  از  دانش آمـوز  نشـاندن 

خانه گـی بیش تـر و غیـره اسـتفاده کننـد؛
 خودداری کنند؛

ً
- از تنبیه فیزیکی جدا

تنبیـه  را  دانش آمـوزان  هسـتند،  عصبانـی  هـرگاه   -
؛ نکننـد

اعمـال  کـه  را  دانش آموزانـی  کـه  کننـد  کوشـش   -
نامطلـوب انجـام می دهنـد، در حیـن ارتـکاب جـرم تنبیـه 

کننـد نـه پـس از گذشـت زمـان.
کاری  فضـای  درسـی  صنـف  در  بایـد  معلـم   .6

آورد وجـود  بـه  مناسـب 
گـروه  تأثیرپذیرتریـن  و  حسـاس ترین  دانش آمـوزان 
حسـاس ترین  در  و  می دهنـد  تشـکیل  را  جامعـه  سـنی 
کـه  زمانـی  یعنـی  زندگی شـان  سـال های  مهم تریـن  و 
پایه هـای رشـد شـخصیتی، ذهنـی، جسـمی و اجتماعـی 
آن هـا شـکل می گیـرد تـا زمانـی کـه وارد شـهر می شـوند، 
نیازمنـد ایـن هسـتند تـا زندگـی اجتماعـی را در مقیـاس 
خـود تجربـه کننـد و ایـن امـر مسـتلزم فراهم بـودن فضای 
از  بـه دور  فضایـی  اسـت؛  صمیمانـه  و  خـوب  آمـوزش 
هیاهـوی دنیـای بزرگتـر، دنیایـی پر از شـادی بـا رنگ های 
زیبـا کـه در آن، آن هـا فرصـت بیـان افـکار تـازه و پـرورش 
کـه  فضایـی  باشـند،  داشـته  را  استعدادهای شـان  رشـد  و 
زمینـه ای مناسـب بـرای خاقیـت دانش آمـوزان فراهم آورد 

)حسـین پوریـان.
ایجـاد یـک فضای مناسـب بـرای دانش آمـوزان، آن ها 
را در یادگیـری کمـک کرده و باعث تشـویق آن هـا در آمدن 
بـه مکتـب و صنف درسـی می شـود. مطالعات نشـان داده 
بـزرگ،  درسـی  صنف هـای  در  کـه  دانش آموزانـی  اسـت 
روشـن و مجهـز بـه فنـاوری معلوماتـی درس می خواننـد، 
کـه  دارنـد  دانش آموزانـی  بـه  نسـبت  چشـم گیری  رشـد 
فراگیری انـد  مشـغول  کوچـک  و  تاریـک  صنف هـای  در 
)موسـوی، 1393(. همچنان آشـنایی معلمان با روش های 
درسـی  صنف هـای  در  آن هـا  کـردن  پیـاده  و  آموزشـی 
سـازد؛  پرتحـرک  و  جـذاب  را  درسـی  فضـای  می توانـد 
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 مولـد و پرتحـرک اسـت و 
ً
به گونـۀ مثـال: کار گروهـی دقیقـا

نیـاز بـه فضـای بیشـتر دارد؛ به ویـژه اگـر دانش آمـوزان در آن 
شـرکت فعال داشـته باشـند.

ین های عملی بیندیشد 7. معلم باید به تمر
یادگیـری بسـیاری از موضوع هـای درسـی، مسـتلزم کار 
عملـی اسـت؛ زیـرا ارزش یادگیـری از طریـق عمـل ثابـت 
شـده اسـت؛ بنابرایـن، معلمـان تـا می تواننـد بـرای افـراد و 
گروه هـای دونفـری یـا بیش تر فعالیت هـای عملـی پیش بینی 
انگیـزۀ دانش آمـوزان  ایـن راه، بـه جلـب توجـه و  از  کننـد. 
بـرای پیشـرفت کمـک کـرده ان. و هـرگاه احسـاس نمودنـد 
دانش آمـوزان نیـاز دارنـد بـه تنهایـی کار کنند، به آن هـا اجازه 
دهنـد. گاهـی بایـد بخشـی از فضـای مکتب را کـه خلوت و 
آرام اسـت، بـه برخـی فعالیت هـای دانش آمـوزان اختصاص 
داد؛ زیـرا آن هـا بـه فضایـی نیـاز دارنـد کـه در آن جـا تمرکـز 

کنند. حـواس 

8. معلـم بایـد تمـام دانش آمـوزان را بـه طـور کامل 
در فعالیت هـا شـرکت دهد

فعالیت هـای  در  دانش آمـوزان  کامـل  نکـردن  شـرکت 
آن هـا درگیـر  آن اسـت کـه  بـه معنـای  یادگیـری  یاددهـی- 
یادگیـری نشـده انـد. بـرای این کـه معلمـان بتواننـد تمامـی 
بایسـت  سـازند،  شـریک  فعالیـت  در  را  دانش آمـوزان 
فعالیت هـای درسـی را طـوری عیـار سـازند کـه دربرگیرنـدۀ 
بنابرایـن، معلمـان  باشـد؛  تفاوت هـای فـردی دانش آمـوزان 
بایـد مطمئـن شـوند کـه فعالیت هـا بـا سـن و توانایی هـای 
دانش آمـوزان  چنانچـه  می باشـد.  هماهنـگ  دانش آمـوزان 
خسـته  باشـند،  نداشـته  کامـل  کشـش  کار  انجـام  بـرای 
می شـوند و بـه طـور کامـل درگیـر فعالیـت نمی شـوند. بـر 
بـه یـک چشـم  بایـد تمامـی شـاگردان را  عـاوه، معلمـان 
ببیننـد. ایـن بدیـن معناسـت که معلمـان باید از سـوگیری در 
مقابـل دانش آمـوزان و تبعیـض به طـور کلی اجتنـاب نمایند 
و قسـمی نشـان دهنـد کـه همـۀ آنـان برای شـان یکسـان و به 

عاقه مندنـد. سرنوشت شـان 

بـه گونـۀ دوامـدار  را  بایـد دانش آمـوزان  9. معلـم 
یابـی کنـد ارز

ارزیابی به سـه نوع انجام می شـود: ارزیابی تشـخیصی، 
تکوینـی و پایانـی. ارزیابی به خاطـر این که معلمـان دریابند 
کـه آیـا دانش آمـوزان بـه هدفـی کـه بـرای یادگیـری سـاخته 
شـده اسـت، رسـیده اند یـا نه. مـا در ایـن بخش بـه موضوع 

ارزیابـی تکوینـی می پردازیم.
ارزیابـی تکوینـی، آن طـور کـه از اسـم آن پیداسـت، 
زمانـی بـه اجـرا درمی آیـد کـه فعالیت هـای آموزشـی هنـوز 
یـا  تکویـن  در حـال  دانش آمـوزان  یادگیـری  و  دارد  جریـان 
آموزشـی  هدف هـای  تحقـق   

ً
معمـوال اسـت.  شـکل گیری 

و پرورشـی یـا تغییـر رفتـار شـاگردان، بـه تدریـج و بـه مرور 
ناگزیـر  معلـم  دلیـل،  ایـن  بـه  امکان پذیـر می شـود.  زمـان 
اسـت تحقـق هدف هـای آموزشـی هـر بخـش را در فاصلـٔه 
زمانـی معینـی، متناسـب بـا توانایـی و امکانـات شـاگردان، 
از  آن کـه  بـرای  او   .)1375 )سـیف  باشـد  داشـته  انتظـار 
چگونگـی تحقـق هدف هـای آموزشـی هر بخـش از مطالب 
پایـان هـر بخـش،  گاه شـود، الزم اسـت در  تدریس شـده آ
آموخته هـای شـاگردان را مـورد ارزشـیابی قرار دهـد. این نوع 
ارزشـیابی کـه به طور مسـتمر در پایـان هر بخـش از مطالب 
تدریـس شـده و در طـول سـال تحصیلـی انجـام می گیـرد، 
نامیـده می شـود.  ارزیابـی مرحلـه ای  یـا  تکوینـی  ارزیابـی 
 
ً
بدیهـی اسـت محتـوای سـؤاالت ارزیابـی تکوینی مسـتقیما

ناظـر بـه اندازه گیـری آن دسـته از هدف های آموزشـی اسـت 
کـه بـرای هریـک از بخش های مختلـف و در فواصـل زمانی 
معیـن پیش بینی شـده اسـت. به ایـن ترتیب، معلوم می شـود 
کـه شـاگردان در رسـیدن به حـد مـاک تسـلط، در یادگیری 
وضعـی  چـه  آموزشـی،  هدف هـای  از  معینـی  بخش هـای 
دارنـد تـا در صـورت لـزوم، از طریق آمـوزش ترمیمـی برای 
رفـع اشـکاالت یادگیـری آنـان اقـدام شـود. بـرای بهره گیری 
کامـل از نتایـج ارزشـیابی تکوینـی، بیـان دقیـق و رفتـاری 
بـرای  معلـم  دارد.  حتمـی  ضـرورت  آموزشـی  هدف هـای 
مشـخص،  هدف هـای  یادگیـری  جریـان  در  بتوانـد  این کـه 
واحدهـای متوالـی درسـی را اندازه گیـری و ارزشـیابی کنـد، 
اگـر  تـا  کنـد  بیـان  صریـح  و  دقیـق  به طـور  را  آن هـا  بایـد 
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دانش آمـوزان با اشـکال مواجه شـدند، بتوانند به سـادگی آن 
اشـکاالت را تشـخیص دهنـد و در رفـع آن ها بکوشـند .این 
کار بـرای آن اسـت کـه شـما از درک درسـت دانش آمـوزان 
نسـبت بـه آنچـه از آن هـا خواسـته اید، مطمئـن شـوید. این 
روش بهتریـن راه بـرای ارزیابـی میـزان درگیـری و توجـه و 

اسـت. دانش آمـوزان صنـف  ادراک 

معلم باید انعطاف پذیر باشد  .10
معلمـان باید خـود را بیـش از حد در چارچـوب برنامۀ 
کار محـدود نکنند. برای هر درسـی یک طرح داشـته باشـند 
و آمـاده باشـند در مواقعـی کـه کارهـا برابـر انتظـارات پیش 
نمـی رود، آن را تغییـر دهنـد. زمانـی را برای کشـف راه های 
مـورد عاقـۀ دانش آمـوزان در نظـر بگیرنـد؛ حتـی اگـر این 

راه هـا در برنامۀ درسـی ذکر نشـده باشـد.
در  را  دانش آمـوزان  نظـرات  بایـد  معلمـان  همچنـان 
کار  ایـن  بپرسـند.  یادگیـری  فعالیت هـای  و  قسـمت درس 
خوبـی  تمریـن  ضعیـف  و  خجالتـی  دانش آمـوزان  بـرای 
اسـت تـا بتواننـد اعتمـاد بـه نفس خـود را بلنـد ببرنـد. آنان 
می تواننـد بـه طـور خصوصـی و مکتـوب بـا معلـم خـود 
در  تکالیفـی  می توانـد  هم چنیـن  معلـم  کننـد.  گفت وگـو 
زمینـۀ کار تعییـن کنـد )از جملـه، تکالیفی برای اکتشـاف یا 

درس(. قسـمت های  از  بعضـی  مـرور 

نتیجه گیری
در خاتمـه بـه ایـن نتیجه میرسـیم کـه فراینـد یاددهی- 
یادگیـری عبـارت از تغییـری اسـت کـه فـرد را از موقعیـت 
نامناسـب بـه موقعیـت مطلـوب برسـاند و این تغییـر چیزی 
نیسـت جـز این کـه معلمـان بایـد نکاتـی کـه در متـن بیـان 
شـده اسـت را در نظـر بگیرنـد و بایـد در فراینـد تدریـس 
را  یادگیـری  نحـوۀ  دانش آمـوزان  تـا  کننـد  ایجـاد  فرصتـی 
تمریـن کننـد و روش یادگیـری را یـاد بگیرنـد. بـر عـاوه، 
و شـریک سـاختن  دانش آمـوزان  بـه  بخشـیدن  شـخصیت 
آنـان  تـا  می شـود  باعـث  یادگیـری  فعالیت هـای  در  آن هـا 
احسـاس مسـؤولیت نمـوده، در یادگیـری خـودی بکوشـند 
ارتبـاط  در  فراشـناخت  نظریـۀ  بـا  یادگیـری  نـوع  ایـن  کـه 

گاهـی، کنتـرل و هدایـت سازمان شـناختی خـود  اسـت. آ
خودرهبـری،  خودآغازگـری،  می گوینـد.  فراشـناخت  را 
خوداندیشـی،  خودیادگیـری،  خودانگیـزی،  خودتنظیمـی، 
خودبـاوری، اعتمـاد بـه نفـس، خودارزیابی، تفکـر انتقادی 
و تفکـر خـاق، نقطـۀ عطـف نگـرش یادگیـری بـر اسـاس 

نظریـۀ فراشـناخت اسـت.
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classroom management. Journal of Education 
strategies, 79 )1(, 12-15.
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ـه رب العالمین والصاة والسـام علی سـیداالنبیاء 
ّ
الحمدالل

و المرسـلین و علـی آله و اصحابـه اجمعین و بعد
   محیـط زیسـت، از دو کلمـه ترکیـب یافته اسـت، یکی 
»محیـط« کـه واژه ای  عربـی اسـت، و دیگـری » زیسـت« 
کـه واژه ای فارسـی اسـت، » محیـط « بـه معنـای مـکان و 
اوضـاع و احـوال آمـده اسـت و آنچـه که شـخص یـا چیزی 
را احاطـه کـرده و منشـأ تغییـر و تحـول مـی باشـد، بـه عباره 
دیگـر: محیـط فراگیرنـده و جـای زندگـی آدمـی اسـت.)1(  
واژه » زیسـت« بـه معنـای زندگـی و حیـات و زیسـتن آمـده 
اسـت.)2(   شـورای اقتصـادی اروپـا محیـط زیسـت را این 
گونـه تعریـف کـرده اسـت: »محیـط زیسـت  شـامل آب، 
هـوا، خـاک و عوامـل درونـی و بیرونـی مربوط بـه حیات هر 

موجـود زنده مـی گـردد.«)3(                                         

یست                                                                                                   اهمیت محیط ز
 محیـط زیسـت طبیعـی تأثیـر بسـزایی بـر روح و روان 
آدمـی دارد، محیـط پاک و آراسـته و خـّرم، زندگی را شـاداب 
و معطـر مـی سـازد، شـنیدن آواز روح بخـش پرنـدگان، ترنم 
لطیـف، جویبـاران، آهنـگ دلربـای چشـمه سـاران، صفـای 
سـبز سـبزه زاران، نسـیم لطیـف کوهسـتان، رقـص دلنشـین 
درختـان و زیبایـی شـهر و دیـار، همـه و همـه تأثیـر اعجاب 
انگیـزی بـر زندگـی و حیـات انسـان دارنـد، هـر کسـی از 
تماشـای چنیـن منظره های زیبایی احسـاس آرامش و نشـاط 
کـرده و امنیـت و آسـایش را در حیـات خویـش لمـس مـی 
کنـد، بر عکس، آسـیب رسـاندن بـه محیط زیسـت و نابودی 
جبـران  زیانهـای  و  صدمـات  آمـدن  وارد  باعـث  طبیعـت 

ناپذیـری بـه بشـریت می شـود.                                                                

زندگی  یست در  اهمیت محیــط ز
انســـان از دیدگـــــاه اســـالم

معاون رسمحقق عبدالرؤف»هجرت«
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افسـردگی و افزایـش بیماریهای روحی و روانی انسـان 
امـروز بـدون ارتبـاط به آسـیب رسـاندن به محیط زیسـت 
نیسـت، هیـچ کـس نمـی توانـد منکـر شـود کـه تخریـب 
محیـط زیسـت تأثیـر منفـی بر شـیوه رفتـار آدمیـان دارد، و 
اثـرات ویرانگـری بر اخاق فـردی و جمعی جامعه بشـری 

بر جـای می گـذارد.
 

ُ
د

َ
َبل

ْ
قـرآن کریـم دربارٔه اثـر طبیعـت مـی فرمایـد: ﴿َوال

 
َّ
ـُرُج ِإال

ْ
 َیخ

َ
 ال

َ
ُبث

َ
ـِذي خ

َّ
ـِه َوال ِن َربِّ

ْ
ـُه ِبِإذ

ُ
ـُرُج َنَبات

ْ
ـُب َیخ یِّ

َّ
الط

ُروَن﴾)4(و زمین 
ُ
ـک

ْ
ـْوٍم َیش

َ
 اآلَیـاِت ِلق

ُ
ف  ُنَصـرِّ

َ
ِلـك

َ
ذ

َ
ا ک

ً
َنِکـد

پـاك ]و آمـاده[ گیاهـش بـه اذن پـروردگارش برمی آیـد و 
آن ]زمینـی[ کـه ناپـاك ]و نامناسـب[ اسـت ]گیاهش[ جز 
انـدك و بی فایـده برنمی آیـد این گونـه آیات ]خـود[ را برای 

گروهـی کـه شـکر می گزارنـد گونا گـون بیـان می کنیـم.                                  
سـرزمین پاکیـزه، گیاهـش بـه فرمـان پـروردگار مـی 
رویـد، امـا سـرزمینهای بـد طینـت ]و شـوره زار[ جـز گیاه 

ناچیـز و بـی ارزش، از آن نمـی رویـد.                                                                                 
از ایـن آیـٔه مبـارک اسـتنباد مـی شـود همـان طـور که 
طبیعـت و سـرزمین پاک در رشـد و پـرورش گیاهـان مؤثر 
اسـت، در رشـد و تکامـل انسـان نیـز مؤثـر مـی باشـد، و 
همـان گونـه کـه از زمینهـای شـوره زار جـز گیاهـان بـی 
ارزش نمـی رویـد، محیـط آلـوده نیز تأثیـر منفـی و اثرات 

زیانبـاری بـر تربیـت انسـان دارد.
امـروزه هیـچ کس نمـی تواند نقـش زیانبـار جنگهای 
بیـن المللـی و منطقـه ای را در تخریـب محیـط زیسـت و 
اثرات سـوء آنهـا را بر زندگی انسـانها منکر شـود، جوامعی 
کـه محیـط زندگـی آنهـا در اثـر جنـگ، تخریـب و نابـوده 
شـده اسـت، سـاکنان آنها دچـار انـواع بحرانهـای روانی و 
جسـمی شـده انـد، افغانسـتان یکـی از جوامعی اسـت که 
جنـگ، تأثیـرات عمیقـی بـر زندگی مردم گذاشـته اسـت، 
چنانکـه پژوهشـگران مرکز کنتـرول و جلوگیـری از بیماری 
آتانتـای  در  مسـتقر  پزشـکی  تحقیقاتـی  سـازمان  یـک 
آمریـکا در گـزارش خـود گفتـه انـد: »از هـر سـه شـهروند 
افغانسـتان کـه پانـزده سـال یـا بیشـتر سـن دارنـد دو نفـر 
نشـانه هـای افسـردگی و سـایر ناراحتـی هـای روانـی را از 

خـود بـروز مـی دهند.«
باربـارا لوپـز کاردوزو، از نویسـندگان ایـن گـزارش، 

گفته اسـت: »در میان شـهروندان افغانسـتانی میزان باالیی 
از افسـردگی، اضطـراب و نگرانی ناشـی از ضربـات روانی 

مشـاهده می شـود.«)5(                     
ایـن گـزارش بـه خوبی اثـرات سـوء تخریـب طبیعت 
و تأثیـر نابسـامانی هـای اجتماعـی را کـه بـر اثـر جنگ در 
ایـن کشـور به وجـود آمده اسـت، نشـان می دهـد و اثرات 
سـوء و زیانبـار جنگ را که یکـی از عوامـل تخریب محیط 

زندگی انسـان اسـت را بیان مـی دارد.

نقـش اسـالم در حمایـت از منابـع طبیعـی و 
یسـت                                                         ز محیط 

انسـان، اشـرف مخلوقـات و خلیفـٔه خداونـد)ج( در 
زمیـن اسـت و تمـام پدیـده هـای طبیعـی بـرای او آفریـده 

است.                                                                                                                     شـده 
خداونـد متعـال نظـر ویژه ای به انسـان دارد، آسـمان، 
زمیـن، دریـا و کوهها را در تسـخیر بشـر قرار داده تـا از آنها 
بـه شـیوه صحیح و مناسـب بهره ببـرد، چنان کـه آیات ذیل 
َبْحـَر ِلَتْجِرَي 

ْ
ُم ال

ُ
ک

َ
َر ل

َّ
ِذي سـخ

َّ
ـُه ال

َّ
بـر آن داللـت دارد: ﴿ الل

ُروَن ﴾
ُ
ـک

ْ
ش

َ
ْم ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ِلـِه َول

ْ
ض

َ
ـوا ِمـن ف

ُ
ْمـِرِه َوِلَتْبَتغ

َ
 ِفیـِه ِبأ

ُ
ـك

ْ
ل

ُ
ف

ْ
ال

ْرِض َجِمیًعا 
َ ْ
ـَماَواِت َوَمـا ِفـي األ ـا ِفـي السَّ ـم مَّ

ُ
ک

َ
َر ل

َّ
﴿َوَسـخ

ـُروَن ﴾)6( خداونـد 
َّ
ک

َ
َیَتف ـْوٍم 

َ
ق

َّ
ل  آلََیـاٍت 

َ
ِلـك

َ
ذ ِفـي  ِإنَّ  ْنـُه  مِّ

همـان کسـی اسـت که دریا را مسـخر شـما کرد تا کشـتیها 
او  از فضـل  بتوانیـد  و   کننـد  آن حرکـت  در  فرمانـش  بـه 
بهـره گیریـد، و باشـد کـه سـپاس گـذار باشـید، او آنچه در 
آسـمانها و آنچـه در زمیـن اسـت به سـود شـما رام کرد، در 
ایـن نشـانه هـای مهم اسـت بـرای کسـانی که اندیشـه می 

                                              . کنند
ـا  ـم مَّ

ُ
ک

َ
ـَق ل

َ
ل

َ
ـِذي خ

َّ
ـه متعـال مـی فرماید:﴿ُهـَو ال

ّ
الل

اُهنَّ َسـْبَع  َسـوَّ
َ
ـَماء ف ی السَّ

َ
مَّ اْسـَتَوی ِإل

ُ
ْرِض َجِمیًعـا ث

َ
ِفـي األ

ـْيٍء َعِلیـٌم ﴾)7( او خدایی اسـت که 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
َسـَماَواٍت َوُهـَو ِبک

همـه آنچـه را ]از نعمتهـا[ درزمین وجـود دارد، برای شـما 
آفریـد؛ سـپس بـه آسـمان پرداخـت؛ و آنهـا را بـه صـورت 
گاه اسـت.                                                            ـب نمـود؛ و او بـه هـر چیز آ

ّ
هفـت آسـمان مرت

ِفـي  ـوا 
ُ

اْمش
َ
ف  

ً
ـوال

ُ
ل
َ
ذ  

َ
ْرض

َ ْ
األ ـُم 

ُ
ک

َ
ل  

َ
َجَعـل ـِذي 

َّ
ال ﴿ُهـَو 

ـوُر ﴾)8(  او کسـی اسـت 
ُ

ش ْیِه النُّ
َ
ِإل ْزِقِه َو وا ِمن رِّ

ُ
ل

ُ
َمَناِکِبَهـا َوک

کـه زمیـن را برای شـما رام کرد، بر شـانه هـای آن راه بروید 
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و از روزیهـای خداوند بخورید؛ و بازگشـت و اجتماع همه 
ـَراٍت 

ِّ
َیـاَح ُمَبش  الرِّ

َ
ن ُیْرِسـل

َ
بـه سـوی اوسـت ﴿ َوِمـْن آَیاِتـِه أ
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ُ
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ایـن اسـت که بادهـا را بـه عنـوان بشـارتگرانی می فرسـتد 
تـا بخشـی از رحمتـش را بـه شـما بچشـاند و کشـتی ها به 
فرمانـش حرکـت کننـد و از فضـل او بهـره گیریـد؛ و امیـد 
ْرِض 

َ
ـَماَواِت َواأل ـِق السَّ

ْ
ل
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َّ
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ِّ
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ـوَن ﴾)10( در آفرینـش آسـمانها و زمین، و آمد و 
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َ
ق
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شـد شـب و روز، و کشـتیهایی که در دریا به سـود مردم در 
حرکـت انـد، و آبـی کـه خداوند از آسـمان نازل کـرده، و با 
آن، زمیـن را پـس از مـرگ، زنده نموده، و انـوع جنبندگان را 
در آن گسـترده، و ]همچنیـن[ در تغییـر مسـیر بادها و ابری 
کـه میان زمین و آسـمان آرمیده اسـت، نشـانه هایی اسـت 
]از ذات پــاک خــدا و یگانگــی او[ بـرای مـــردمی کــه 

می اندیشـند.                                                          
بـا توجـه بـه آیاتـی کـه ذکر شـد، طبیعـت در تسـخیر 
دارد،  قـرار  او  اختیـار  در  بـرداری  بهـره  بـرای  و  انسـان 
انسـان مـی توانـد بـا اسـتفاده از تواناییهـا و خاقیتهایـی 
کـه خداونـد)ج( در سرشـت او قـرار داده بهتریـن بهـره را 
از طبیعـت ببـرد، و بـا خـرد ورزی دنیـا را مزرعـه آخرت و 

سـرمایه زندگـی اخـروی خویـش قـرار دهـد.
متـون مختلـف تعالیـم اسـامی بـه انحـای گوناگـون 
بـه طبیعـت و عناصـر آن و همچنیـن بـه فوایـد و اثرهای آن 
اشـاره نمـوده انـد و در کنـار این اشـارات به لـزوم حفاظت 
از آن نیـز پرداختـه انـد  این در حالی اسـت که قـرآن کریم 
بـه بسـیاری از اصـول و قوانینـی کـه ضامـن بقـا و تـداوم 
حیـات عالـم هسـتی و حرکـت آن بـه سـوی کمال اسـت، 
اشـاره مـی فرماید کـه مراعات ایـن قوانین خـود مرحله ای 

از حفاظـت از محیط زیسـت اسـت.                                                                                                                 
بـرای مثـال مـی تـوان به مـوزون بـودن عالم هسـتی و 

ْدَناَها 
َ
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نَبْتَنـا ِفیَهـا ِمـن ک

َ
ْیَنـا ِفیَهـا َرَواِسـَي َوأ

َ
ق

ْ
ل
َ
َوأ

اسـتوار  کوههـای  آن  در  و  گسـترانیدیم  را  زمیـن  و   )11(
افگندیـم و از هـر چیـز سـنجیده  ای در آن رویانیدیـم. 

بـه ایـن معنـا که انسـان نبایـد عملـی را مرتکب شـود 
کـه سـبب بر هـم خـوردن ایـن تـوازن و تعادل گـردد .

موضـوع کـه تجـاوز بـه آن سـبب بر هـم خـوردن این 
ـه 

ّ
تعـادل محیـط مـی گـردد، انـدازه و قـدر اسـت کـه الل

ـی َوَمـا 
َ
نث

ُ
 أ

ُّ
ل

ُ
 ک

ُ
ْحِمـل

َ
ـُم َمـا ت

َ
ـُه َیْعل

ّ
متعـال مـی فرمایـد: ﴿الل

اٍر ﴾)12(  
َ

ـد
ْ

ُه ِبِمق
َ

ـْيٍء ِعند
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
ْزَداُد َوک

َ
ْرَحاُم َوَمـا ت

َ
ِغیـُض األ

َ
ت

خداونـد)ج( می دانـد آنچـه را کـه هـر مـاده  ای ]در رحم[ 
بـار می گیـرد و ]نیز[ آنچـه را کـه رحمها می کاهنـد و آنچه 
ـِذي 

َّ
را می افزاینـد و هـر چیـزی نـزد او انـدازه  ای دارد ﴿ ال

ُه 
َّ
ن ل

ُ
ـْم َیک

َ
ا َول

ً
د

َ
 َول

ْ
ِخـذ ْم َیتَّ

َ
ْرِض َول

َ ْ
ـَماَواِت َواأل  السَّ

ُ
ـك

ْ
ـُه ُمل

َ
ل

ِدیـًرا ﴾)13(
ْ

ق
َ
َرُه ت

َّ
ـد

َ
ق

َ
ـْيٍء ف

َ
 ش

َّ
ل

ُ
َق ک

َ
ل

َ
ـِك َوخ

ْ
ُمل

ْ
 ِفـي ال

ٌ
ـِریك

َ
ش

همـان کس کـه فرمانروایـی آسـمانها و زمین از آن اوسـت 
و فرزنـدی اختیـار نکرده و بـرای او شـریکی در فرمانروایی 
نبـوده اسـت و هر چیـزی را آفریـده و بدان گونـه که درخور 

آن بـوده اندازه گیـری کرده اسـت.
 بـه بیـان دیگـر، در تمـاس با طبیعـت و بهـره گیری از 
، قـدر و اندازه 

ً
منابـع آن بایـد بـه گونه ای رفتار شـود که اوال

ی 
ّ

مـاک عمل قـرار گیـرد و ثانیا تغییـرات اندازه هـا به حد
نباشـد که سـبب تخریـب محیط زیسـت گردد.

امـروزه هیـچ کس نمـی تواند نقـش زیانبـار جنگهای 
بیـن المللـی و منطقـه ای را در تخریـب محیط

زیسـت و اثـرات سـوء آنها را بـر زندگی انسـانها منکر 
شـود، جوامعـی کـه محیـط زندگـی آنهـا در اثـر جنـگ و 
انـواع  نابـوده شـده اسـت، سـاکنان آنهـا دچـار  تخریـب 

بحرانهـای روانـی و جسـمی شـده انـد.                
بـه  را  دیـن اسـام ضـرر و زیـان و آسـیب رسـاندن 
دیگـران نمـی پذیـرد، که بـدون تردیـد یکی از مـوارد ضرر 
و زیـان، تخریب محیط زیسـت انسـان و دیگـر موجودات 

اسـت.                                                 زنده 
ـَراَر«)14( 

ْ
 ض

َ
ـَرَر َوال

َ
ض

َ
چنانچـه حدیـث شـریف: »ال

نشـان دهنـده ایـن مطلـب اسـت، جـای تردیـد نیسـت که 
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تخریـب محیـط زیسـت، و آلوده کـردن محیـط زندگی، و 
بـی توجهـی بـه آثـار و زیانهـای ناشـی از نابودی بـی رویه 
ایـن تخریـب و آلودگی از مصـداق ضرر و زیان بـه آدمیان 

                                         . ست ا
در احادیـث متعـددی، از قطـع درختـان و از بین بردن 

مـزارع و گیاهـان و آتـش زدن آنها نهی و
کـردن  نابـود  و  بریـدن  از  پرهیـز  و  شـده  نکوهـش 
درختـان بـه عنـوان عامـل افزایـش عمـر بـه حسـاب آمده 
اسـت، کسـانی که درختـان مفید و میـوه دار را نابـود کنند، 

بـه عـذاب الهـی تهدیـد شـده انـد.          
2ـ اهتمام به عمران و آبادانی                                                                                                    
اسـام اهمیـت ویـژه ای بـه عمـران و آبادانـی منابـع 
داده اسـت و سفارشـهایی کـه از پیشـوایان دیـن اسـام در 
خصـوص آبـادی زمیـن، زراعـت و حفاظـت و حمایـت 
از آنهـا وارد شـده بـی شـمار اسـت کـه بـه عنـوان نمونه به 

برخـی اشـاره می شـود:                                                                                         
ـه عنـه در فرمـان معروف 

ّ
1ـ حضـرت علـی رضـی الل

اسـت:      نوشـته  بصـره  فرمانـدار  اشـتر،  مالـک  بـه  خـود 
ـرَِک ِفـی 

َ
ـَغ ِمـْن َنظ

َ
ْبل

َ
ْرِض أ

َْ
ـُرَک فـی ِعمـاَرِة اال

َ
ـْن َنظ

ُ
َیک

ْ
»َول

ِعمـاَرِة، َو َمْن 
ْ
 ِبال

ّ
َرُک ِاال

ْ
 الُید

َ
نَّ ذِلـک

َ
، اِل

ِ
راج

َ
خ

ْ
اْسـِتجاِب ال

ِعباَد« 
ْ
 ال

َ
ـک

َ
ْهل

َ
ِباَد َو ا

ْ
ـَرَب ال

ْ
خ

َ
ْیِر ِعمـاَرٍة أ

َ
ـراَج ِبغ

َ
خ

ْ
ـَب ال

َ
ل

َ
ط

 )  )15(
بایـد توجـه تـو در آبـادی زمیـن بیشـتر از توجـه تـو به 
گرفتـن مالیـات و خـراج از مـردم باشـد،زیرا خـراج بـدون 
توجـه بـه آبادانـی بـه دسـت نمـی آیـد و کسـی کـه بـدون 
آبـاد نمـودن بـه گرفتن مالیـات و خـراج بپردازد، بـه ویرانی 

شـهرها و از بیـن بـردن بنـدگان خـدا دسـت زده اسـت.                                           
 در ایـن فرمـان مـی بینیـم کـه حضـرت علـی رضـی 
ـه عنـه مهـم تریـن امـر حکومتـی را کـه اخـذ مالیات و 

ّ
الل

خـراج باشـد، متوقـف بـر عمـران و آبادانـی مـی کنـد، بـه 
گونـه ای کـه اگـر دسـتگاه حکومتی بـدون توجه بـه عمران 
و آبادانـی بـه اخـذ مالیـات اقـدام کنـد، گویـا به نابـودی و 

هاکـت بنـدگان خـدا دسـت زده اسـت.                                                                                                                                      
   2ـ در حدیـث دیگـری از رسـول خـدا صلـی اللـه 
 

َ
ا َمات

َ
علیـه و آلـه و سـلم روایت اسـت کـه میفرمایـد:» ِإذ

ْو 
َ
ـٍة َجاِرَیـٍة ، أ

َ
ق

َ
ـٍة : َصد

َ
اث

َ
ـُه ِإال ِمـْن ث

ُ
ـَع َعَمل

َ
ط

َ
اإِلْنَسـاُن اْنق

ـُه«.)16(                           
َ
ُعـو ل

ْ
 َید

ٍ
ـٍد َصاِلـح

َ
ْو َول

َ
ـُع ِبـِه ، أ

َ
ـٍم ُیْنَتف

ْ
ِعل

سـه چیـز صدقـه جاریـه اند کـه ثـواب آن پیوسـته در 
نامـه اعمـال انسـان ثبـت مـی شـود و بـرای وی ثوابـش 
باشـد  داده  انجـام  کـه صدقـٔه جاریـه  رسـد: کسـی  مـی 
یعنـی نهالـی غـرس کـرده باشـد، چـاه آبـی حفـر کـرده 
باشد،مسـجدی بـرای خداونـد)ج( سـاخته باشـد، وغیره، 
کسـی کـه علـم نافـع از خـود بجـا گذاشـته باشـد یعنـی 
شـاگردان تربیـه کـرده باشـد ویـا کتـب مفیـد تألیـف کرده 
باشـد، و کسـی که فرزنـد صالحی به یادگارگذاشـته باشـد 

و فرزنـد بـرای وی دعـا نمایـد.                                                                           
و  درخـت  پـرورش  کـه  بینیـم  مـی  سـان  بدیـن 
درختـکاری و جنـگل داری از اهمیـت و جایـگاه خاصـی 

اسـت.                                                                                                                           برخـوردار 
3ـ نهـی از قطـع درختـان و از بیـن بـردن مـزارع و گی

اهان                                                                 
در احادیـث متعـددی، از قطـع درختـان و از بین بردن 
مـزارع و گیاهـان و آتـش زدن آنهـا نهـی و نکوهـش شـده 
کسـانی کـه درختـان مفیـد و میـوه دار را نابـود کننـد، بـه 
ـِه صلی الله 

َّ
 الل

ُ
 َرُسـول

َ
ال

َ
عـذاب الهـی تهدید شـده انـد.  ق

ی 
َ
ُه َعل

َّ
ُهـُم الل َر َیُصبُّ

ْ
ـد ُعوَن السِّ

َ
ط

ْ
ِذیَن َیق

َّ
علیـه وسـلم :» ِإنَّ ال

ـا « )17( رسـول خـداـ  صلـی الله  ـاِر َصبًّ ُرُءوِسـِهْم ِفـی النَّ
کید  علیـه و آله و سـلم ـ بـه مجاهدان اسـام سـفارش و تأ
مـی کـرد کـه از قطـع کـردن درختـان، و سـوزاندن مـزارع 

شـدیدا اجتنـاب نمایند:
 کان رسـول اللـه ـ صلـی اللـه علیـه و آلـه و سـلم ـ 
 دعـا بأمیرهـا فأجلسـه الـی جنبـه و أجلس 

ً
اذا بعـث سـریة

أصحابـه بیـن یدیـه، ثّم قال: سـیروا بسـم اللـه و بالله و فی 
سـبیل اللـه و علـی ملـة رسـول اللـه ـ صلـی اللـه علیـه و 
آلـهـ  التغـدروا و التغلـوا و التمثلـوا و ال تقطعوا شـجرة اال 
أن تضطـروا الیهـا، و التقتلـوا شـیخا فانیـا و ال صبّیـا و ال 
إمـرأًة.« )18( فقهـای شـیعه قطع درختـان و تخریب مزارع 
را حتی در سـرزمین دشـمن که در حال جنگ با مسـلمانان 
باشـند، جایز نشـمرده اند و آن را مکروه و ناپسـند قرار داده 
انـد.)19( بـدون تردیـد تشـویق بـه درختـکاری و هشـدار 



مجلۀ علمی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلمل 1  

65میزان 1398 خورشیدی

و نهـی از نابـودی درختـان، فـوق العـاده بـه حفـظ و بقای 
محیـط زیسـت کمک می کنـد، و حمایت و اهتمام اسـام 

را بـه حمایـت از محیـط زیسـت می رسـاند. 
4ـ حمایت ازحیوانات 

     هـر گونـه آزار و اذیت کـردن حیوان ها، مانند بریدن 
گـوش و ُدم و غیـره کاری زشـت و شـیطانی شـمرده شـده 
اَن 

َ
آذ ـنَّ 

ُ
ک ُیَبتِّ

َ
ل

َ
ف ُهـْم  َوآلُمَرنَّ ُهـْم  َینَّ َمنِّ

ُ
َوأل ُهـْم  نَّ

َّ
ِضل

ُ
َوأل  ﴿ اسـت: 

اَن 
َ

ـْیط
َّ

ِخِذ الش ِه َوَمن َیتَّ
ّ
ـَق الل

ْ
ل

َ
ُرنَّ خ یِّ

َ
ُیغ

َ
ل

َ
ُهـْم ف ْنَعـاِم َوآلُمَرنَّ

َ
األ

ِبیًنـا  ﴾ً)20(و آنان  ْسـَراًنا مُّ
ُ

ِسـَر خ
َ

 خ
ْ

د
َ

ق
َ
ـِه ف

ّ
ـن ُدوِن الل ـا مِّ َوِلیًّ

را گمـراه مـی کنـم، و بـه آرزوهـا سـرگرم مـی سـازم، و بـه 
آنـان دسـتور می دهـم کـه )اعمال خرافـی انجـام دهند و( 
گـوش چارپایـان را بشـکافند و آفرینـِش )پـاِك( خدایـی را 
تغییـر دهنـد )و فطـرت توحیـد را به شـرك بیاالینـد(، و هر 
کـس، شـیطان را بـه جـای خدا ولـّی خـود برگزینـد، زیان 

آشـکاری کرده اسـت.                                
کاری  را،  حیوانـات  اعضـای  بریـدن  و  کـردن  ُمثلـه 
شـیطانی شـمرده اسـت و از آزار و اذیـت حیـوان بـه عنوان 
کاری شـیطانی و وعـده ای ابلیسـی نـام بـرده و از آن بـه 

عنـوان خسـارتی بـزرگ یـاده نمـوده اسـت.                                                                                                                                     
در اسـام تمـام انسـانها در برابر حمایـت از حیوانات 

و جانداران مسـؤول شـناخته شـده اند.              
ِفـی  َسـَعی  ـی 

َّ
َول

َ
ت ا 

َ
ِإذ ﴿َو متعـال می فرمایـد:  خداونـد 

 
َ
ـُه ال

ّ
َوالل  

َ
ْسـل َوالنَّ  

َ
َحـْرث

ْ
ال  

َ
ُیْهِلـک َو ِفِیَهـا   

َ
ِسـد

ْ
ِلُیف ْرِض 

َ
األ

َسـاَد﴾ً)21( و چـون برگـردد ]یـا ریاسـتی یابـد[ 
َ

ُیِحـبُّ الف
کوشـش می  کنـد که در زمین فسـاد نماید و کشـت و نسـل 

را نابـود سـازد و خداونـد تباهـکاری را دوسـت نـدارد.                                                      
می کـرد  نبـرد  اراده  هـرگاه  اسـام)ص(  پیامبـر 
رزمنـدگان را فراخوانـده، پیـش روی خـود می نشـاند و آنان 
را نصیحـت و موعظـه می کـرد کـه از حـد نگذریـد، مثلـه 
نکنیـد، نیرنـگ و حیله بـه کار نبریـد، پیرمردان، کـودکان و 
زنـان را نکشـید، درختـی را قطع نکنیـد، جز این کـه ناچار 
نابـودی  اکـرم)ص(  پیامبـر  دیگـری  توصیـه  در  و  شـوید 
درختـان بـه  ویژه درخـت خرما را بـه هر صورتی که باشـد 
نهـی فرمـوده اسـت و می فرمایـد: درختـان را آتـش نزنید، 
آن هـا را غـرق در آب نکنیـد، درختـان میوه را قطـع نکنید و 

مـزارع را نسـوزانید.                                                                                                                                 

 دکتـر گوسـتاولوبون نوشـته اسـت: در بـاد اسـامی 
جمعیـت حمایـت از حیوانـات الزم نیسـت، ایـن قطعـه 
از دنیـا را مـی تـوان بهشـت حیوانات دانسـت، مسـلمانان 
حقوق سـگ، گربـه و طیور را رعایت مـی کنند، مخصوصا 
در مسـاجد و معابـر، طیـور با کمال آزادی پـرواز می کنند، 
و در منـاره هـا النـه دارنـد، مسـلمانان در ایـن باره بـه گونه 
ای هسـتند کـه بایـد مـا اروپائیـان خیلـی چیزهـا را از آنان 

بیاموزیـم« )22(
ـه عنـه در خطبـه ای کـه در 

ّ
حضـرت علـی رضـی الل

ایـراد کـرد و در آن مسـؤولیت و حقـوق  آغـاز خافتـش 
َه فـی ِعباِدِه 

ّ
وا الل

ُ
ق

َّ
مسـلمانان را یـادآوری نمـود، فرمـود: »ِات

َبهاِئـِم، 
ْ
ال َو   

ِ
ِبقـاع

ْ
ال َعـِن  َحّتـی  وَن 

ُ
َمْسـُؤول ـْم 

ُ
ک ِانَّ

َ
ف ِبـاِدِه  َو 

ْعَصْوه «)23( درباره بندگان و شـهرها از 
َ
ـَه َو ال ت

ّ
طیُعـوا الل

َ
ا

خداونـد بترسـید، )مبـادا بر کسـی سـتم کنید و بـه ویرانی 
و تبهـکاری زمیـن در باد و شـهرها اقدام کنید( همه شـما 
مسـؤولید و مـورد پرسـش قـرار مـی گیریـد، حتـی دربـاره 
زمینهـا و چهارپایـان )کـه بـه چـه دلیـل مـزارع و جنگلهـا 
را از بیـن بردیـد، شـهرها و خانـه هـا را ویـران نمودیـد، و 
حیوانـات زبـان بسـته را مـورد اذیـت و آزار قـرار دادیـد«.      

زیسـت«  »محیـط  از  ای  گونـه  بـه  خطبـه  ایـن  در   
حمایـت شـده کـه هماننـد آن در هیـچ مکتب بشـری دیده 
نشـده اسـت، در اسـام کشـتن و پی کردن حیوانات بدون 
جهت و دلیل ممنوع شـده اسـت. حیوانات حال گوشـت 
را جـز در صـورت احتیـاج به گوشـت آنها، کشـتار نکنید.  
َحَیَواِن« 

ْ
 ِبال

َ
ـل

َّ
ِبـيُّ صلـی اللـه علیه وسـلم َمـْن َمث َعـَن النَّ

َ
» ل

)24(  کسـی کـه حیوانـی را مثله کند نبی کریـم)ص( او را 
لعنـت کرده اسـت. 

بـه النـه جوجه ها حملـه نکنید و در هنگام اسـتراحت 
آنهـا، خـواب و آسـایش آنهـا را از بین نبرید تـا آن که صبح 

کند«                                                                                                                   طلوع 
ولـی در قـرن کنونـی توّحش به جایی رسـیده که بشـر 
ن امـروزی از حملـه بـه خانـه انسـانهای بـی دفـاع 

ّ
متمـد

بـا پیشـرفته تریـن ابزارهـای کشـنده و رعـب آور، هراس و 
نـدارد.                                           ابایی 

اسـام بـه پرنـده گان و حیوانـات و جنبنده هـا آن قدر 
اهمیـت داده کـه در کتابهـای حدیـث بابـی بـه احـکام و 



مجلۀ علمی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلمل 1  

میزان 1398 خورشیدی 66

قوانیـن مربوط بـه حیوانـات و جانداران اختصاص داده شـده 
اسـت کـه با مراجعـه و دقـت در آنها در مـی یابیم که اسـام 
دربـاره محیط زیسـت و رعایـت حقوق جانـداران و حفاظت 

از آنهـا تـا چه اندازه حساسـیت نشـان داده اسـت.                                                                                                         
بـه  اهتمـام  آلودگـی  از  نهـی  بـه نظافـت و  اهتمـام  5ـ 
برجسـته  مصادیـق  از  یکـی  بهداشـت  رعایـت  و  نظافـت 
»حفظ محیط زیسـت« اسـت، در اسـام رعایت بهداشت و 
نظافـت و پرهیـز از آلودگـی از جایگاه برجسـته ای برخوردار 
اسـت، رسـول خـدا صلـی اللـه علیـه و آلـه و سـلم همـواره 
امتـش را بـا بیانهـای مختلف بـه پاکیزگی ترغیب مـی نمود و 
مـی )25(خداونـد طیـب و پاک اسـت و پاکیزگی را دوسـت 
دارد،» فرمـود:»ان اللـه طیـب ال یقبـل اال طیـب و هـر قـدر 
کـه مـی توانیـد نظافـت نماییـد، خداوند متعـال اسـام را بر 

نظافـت و پاکـی بنـا نهاده اسـت. 
در اسـام، قضـای حاجـت در کنـار نهرهـای جـاری و 
زیـر درختـان میوه دار مکروه و ناپسـند شـمرده شـده اسـت.

                                                                                                                           )26(
اهمیـت ویـژه اسـام بـه نظافـت و پرهیـز از آلودگـی، 
حمایت روشـن اسـام را از حفـظ محیط زیسـت، و نیالودن 

آن نشـان مـی دهد.                                                                                                                
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مـادر حامله در دوران بارداری بایـد با تغذیه ی صحیح، 
ورزش و جلوگیـری از افزایـش وزن بیـش از حـد، از خـود و 

طفـل داخـل بطن خـود مواظبـت و مراقبت کند.

مقدمه
دسـتآوردهای علمـی سـالهای اخیرکنجـکاوی انسـانرا 
بیشـترکرده اسـت. انسـان هرچه یادمیگیـرد ومیدانـد باآلخره 
 در مسـایل علوم انسـانی 

ً
پـی میبردکه کـم میداند، مخصوصا

و روانشناسـی. در ایـن قرن انسـان بیشـتر به سرنوشـت آیندۀ 
کـودکان خـود احسـاس توجـه مـی کنـد و بـه همیـن علـت 

نیـز در هیـچ یـک از زمانهـا تـا بـه ایـن حـد معلومـات خود 
را ناقـص نیافتـه اسـت. در زمـان ما دگرگون شـدن پـی درپی 
چهـرۀ جوامـع از یک طـرف و هشـدارهای علم روانشناسـی 
از جانـب دیگـر، والدیـن و مربیان را به شـک ناگزیر سـاخته 
اسـت. امـروز بـا کشـف جـواب هـر سـؤال راجـع بـه رشـد 
و پـرورش کـودک صدهـا سـؤال تـازه تـر فـرا روی محققـان 
گذاشـته مـی شـود و آنهـا را بـه تـاش و کنجـکاوی بیشـتر 
گاهـی  مجبـور مـی سـازد. پـدر و مـادر در عصـر حاضـر، آ
انـدک بـه پاسـخ بسـیاری از سـؤاالت مربـوط بـه پیدایـش 
و تکامـل فرزنـدان خـود دارنـد آنهـا مـی خواهنـد بداننـد تا 
چـه حد مـی تواننـد در ایـن تغییـرات دخالت داشـته باشـند 
آنهـا نگـران مخاطـرات احتمالی رشـد فرزندان خود هسـتند 
و آرزو دارنـد بـا آمادگـی قبلـی عـاج واقعـه را قبـل از وقـوع 
بگیرنـد. بنابرایـن، تمـام ادوار حاملگـی مـادر در ایـن مقالـه 
بـه صـورت فشـرده مورد تحلیل و بررسـی گرفته شـده اسـت 
تـا خواننـدگان محتـرم بـه نفـع مـادران حاملـۀ خانـوادۀ خود 

نمایند.  اسـتفاده 

متن
 در افغانسـتان، دخترها 

ً
در فرهنگ شـرقی هـا مخصوصا

و پسـرها پـس از آشـنایی خانـواده هایشـان و چندبـار رفـت 
و آمـد و توافـق دو خانـواده، بـا یکدیگـر ازدواج مـی کننـد. 

رسمحقق گلباز بنیادی

مواظبت و مراقبت قبل از تولد و 
نقش آن در سالمت طفل و مادر
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متأسـفانه پس از گذشـت مدت کوتاه از مراسـم ازدواج، همه 
دوسـتان در انتظـار خبـر حامله شـدن عروس جوان هسـتند. 
امـا ایـن انتظار چنـدان منطقی به نظر نمی رسـد، زیـرا دختر 
و پسـر بعـد از ازدواج بایـد بیـن خـود باهـم مشـوره و گفتگو 
نماینـد، نظریـات، عایـق و عواطـف خـود را بیـان کننـد، با 
یـک دیگـر محبت نمایند و عاقمند شـوند. پـس از مدتی که 
محبـت پایدار و اسـتوار بین زن و شـوهر به وجـود آمد، آنگاه 
اگرشـرایط جسـمی عـروس و مسـایل مالـی شـوهر مسـاعد 
بـود، تصمیـم بگیرند تـا صاحـب فرزند شـوند و عروس پس 
از 9 مـاه بـارداری نـوزادی بـه دنیـا آورد و محبتـی کـه زن و 
شـوهر بـه یـک دیگـر داشـته انـد، به نـوزادی کـه متولـد می 

شـود هدیـه کنند. 
   در چنیـن شـرایطی اسـت کـه طفـل نـوزاد در دامـان 
پرمهـر ومحبـت مـادر و عاقـۀ مـورد پـدر، رشـد نمـوده و 
دوران کودکـی را بـه راحتـی و بـدون مشـکل مـی گذرانـد و 
بعـد هـم بـه کودکسـتان، مکتـب و پوهنتـون خواهـد رفت و 
از همـۀ مواهـب خداوند)ج( و هسـتی پیرامونـی موجود بهره 
منـد مـی گردد و انسـان متعـادل و مفید بـرای خـود، خانواده 

و جامعـه خواهد شـد. 
   در ایـن بحـث حـرف اصلی در بـارۀ طفِل بدنیـا نیامده 
اسـت. حاالتی کـه مادران باردار احسـاس می کننـد، غذایی 
کـه مـی خورنـد، دواهایـی را که نبایـد در ایـن دوران مصرف 
کننـد، احساسـات و نگرانـی هـای مختلف مـادران در دوران 
حاملگـی مـی باشـد. در واقـع بـرای یـک زن حاملـه بسـیار 
طبیعـی و الزم بـه نظـر مـی رسـد که احسـاس مسـئولیت در 
قبـال موجـودی کـه در بطـن او جـای گرفتـه انجـام بدهـد. 
دلیلـی نـدارد که فکـر کنیم با خون سـردی باید منتظـر بمانیم 
تـا سـیر طبیعـی حاملگـی طـی شـود. در حقیقـت تمـام ماه 
هـای انتظـار باید مرحلـۀ آمادگی  باشـد که مسـئولیت کامل 
خـود و نـوزاد تانـرا احسـاس نماییـد. بایـد کـه آمـادۀ قبـول 
مادرشـدن گردیـد و از مرحلـۀ همسـر بـودن به مرحلـۀ مادر 
شـدن نزدیـک شـوید. مـردم کشـور چیـن، سـن افـراد را، در 
واقـع یک سـال مسـن تر از مـردم بقیه دنیا حسـاب مـی کنند 
و ایـن بـه ایـن دلیل اسـت کـه زمـان حاملگـی تا زمـان تولد 
احساسـات مادر،خصوصیـات الزمـه را بـه طفل مـی دهد و 
روز تولـد را »آغـاز دومیـن سـال تولد« مـی نامنـد. در واقع، 

در ایـن مـدت شـما بایـد آمادگـی روحـی و روانـی و مهارت 
مادر شـدن را کسـب کنید یکـی از چیزهای مهمی که بسـیار 
سـازنده مـی باشـد، آمادگـی هـای قبـل از زایمـان اسـت که 

خدمـت بـزرگ بـرای طفـل قبـل از تولد می باشـد.
اغلـب مـادران وعدۀ زیـادی از پدران، تولـد اولین فرزند 
شـان را بـه عنـوان مهـم ترین تجربـۀ زندگی شـان   بـه عنوان 
مهمتریـن تجربـۀ زندگـی شـان بـه خاطـر دارنـد. امـا فردی 
 حیاتـی اسـت هیـچ یک از 

ً
کـه برایـش چنیـن روزی حقیقتـا

ایـن دونفـر یعنـی پدر ومادر نیسـت بلکه فرد سـومی اسـت. 
فـردی که به وسـیلۀ زحمـات والدین بـه دنیا قدم مـی گذارد.
   جنیـن در زندان ) پرورشـگاه ( گرم، تاریک، دلچسـب 
 راحتـی قـرار گرفتـه اسـت. تمـام چیزهـای دوروبر 

ً
و طبیعًتـا

او از یـک مـادۀ هماهنـگ و بـه میـزان درجـۀ حـرارت وجود 
خودش می باشـند، پوسـت او توسـط مایعی چرب و شـفاف 
آمینوتیـک کـه فضـای خالـی بیـن جسـم او و دیـوارۀ رحم را 
پـر مـی کنـد پوشـانده مـی شـود، هیـچ اصطکاکـی وجـود 
نـدارد، نه حسـی و نـه تغییری، هیـچ چیز برای کـودک وجود 
خارجـی نـدارد چشـم ها شـکل گرفتـه انـد اما چیـزی برای 
دیدن نیسـت و در نتیجـه کاربردی ندارند. او نیـازی به تنفس 
وهضـم غـذا نـدارد. او مـی توانـد صداهـا و حـرکات را درک 
کنـد ولـی اینهـا توسـط آن محیـط ماننـد کـه باعـث جدایـی 
از محیـط خـارج مـی گـردد بـی تأثیرمـی شـوند. او از دنیای 
بیـرون جـدا اسـت و دنیـای خـارج لمـس شـدنی نیسـت. 
زمانی می رسـد کـه جنیـن دیگرمحیط را برای خـود کوچک 
یافتـه و بیـش از حـد رشـد مـی نمایـد، بـه زودی رحـم مادر 
کـه اورا نغذیـه کـرده اسـت بایـد کـودک را بـه دنیـای خـارج 

بدهد.  بـرون 
   محیـط قبـل از تولد کـودکان با یکدیگر متفاوت اسـت 
و فشـارهایی کـه بریـک طفـل داخـل رحـم وارد مـی شـود 
 بـا فشـارهایی کـه طفل داخـل رحـم  در معرض آن 

ً
احتمـاال

قـرار مـی گیـرد فـرق مـی کنـد. تحقیقـات اخیـر نشـان مـی 
دهـد کـه وضعیـت بدنـی و عاطفی مـادر و محیطی کـه مادر 
در نتیجـۀ وضعیـت بدنـی و عاطفـی اش پیـش از تولـد برای 
فرزنـدش مهیـا می کند در دورۀ رشـد جنیـن و متعاقب آن در 

سـامت و سـازگاری کـودک تأثیر مهـم دارد. 
شـورانگیز  و  خـوش  خبـر  از  مـادر  اینکـه  از  بعـد     
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حاملگـی خـود مطلـع شـد، زمـان آن اسـت کـه در صـدد 
برآیـد از خـود و جنیـن داخل رحم خـود مراقبـت و مواظبت 
نمایـد. چـون بیشـتر بانـوان بـه خصـوص آنهایـی کـه بـرای 
نخسـتین بـار حاملـه مـی شـوند، نمی داننـد چگونـه از خود 
مواظبـت کننـد، بنابرایـن اولیـن اقدام آنهـا این اسـت که زیر 
نظـر داکتـر متخصص قرار گیرنـد، هدف مواظبـت و مراقبت 

دوران بـارداری ایـن اسـت کـه:
ــ سامت مادر تأمین گردد.

ــ سامت جنین که در حال رشد است تأمین گردد.
گاه گـردد و خـود  ـــ مـادر از مراحـل بـارداری و تولـد آ
را بـرای پروسـۀ تولـد و تغذیـه طفـل یا شـیرخوار نـوزاد آماده 

. ید نما
ـــ داکتـر یا مرکـز صحـی تـداوی در اختیار باشـد تا در 
صـورت وقـوع حادثـه ی دور از انتظـار، مـادر و جنیـن کمتر 

ببینند. آسـیب 
  اولیـن ماقـات بـا داکتـر باید در حـدود هفتـۀ پنجم تا 
نهـم دوران حاملگـی انجـام گیرد. داکتـر در اولیـن ماقات، 
بـرای خانـم باردار دوسـیه ی تشـکیل می دهـد و از حاملگی 
هـای پیشـین او، سـابقۀ سـقط جنیـن، تاریخچـۀ بیماریهای 
گذشـته، تاریخچـۀ بیماریهایی کـه در خانـوادۀ او وجود دارد 
و شـیوه هـای جلوگیـری از القـاح هـای قبلـی سـؤال خواهد 
کـرد. بعـد او را معاینـه مـی کند)معاینـۀ عمومی، قـد، وزن و 
فشـار خـون(  و حاصـل بررسـی های خـود را در دوسـیۀ وی 
یـاد داشـت مـی نمایـد و در ماقاتهـای بعدی بررسـی های 
تـازه را با بررسـی های قبلی مقایسـه مـی نماید. این مقایسـه 
هـا برای تأمین سـامت مادر بسـیار بـا ارزش اسـت. معاینۀ 
طبـی و گفتگـو با داکتر نسـایی والدی تا هفت مـاه اول دوران 
بـارداری بایـد هـر مـاه و بعـد از آن هـر 15 روز و در انتهـای 

دوران بـارداری هرهفتـه انجـام گیرد.
وزن: در هـر ماقـات، وزن مـادر تعییـن مـی شـود. اگر 
در مـاه هـای اول، وزن مـادر کـم شـده باشـد نبایـد نگـران 
شـود، زیـرا چـه بسـا ایـن کمبـود وزن معلـول اسـتفراغهای 
 خانمهای حاملـه در ماههای 

ً
صبح گاهی اسـت کـه معمـوال

نخسـتین بـارداری بـه آن دچـار می شـوند.
قـد: قـد هر خانـم باردار بایـد انـدازه گیری شـود. اندازۀ 
قـد هـر خانمی بـا اندازۀ لگـن او تناسـب و رابطـه دارد. لگن 

کوچـک ممکـن در جریان تولد مشـکاتی به وجـود آورد. 
معاینـه ی پاهـا و دسـتها: داکتـر در هرنوبـت ماقات با 
مـادر بـاردار، پاهـا و دسـتها را معاینـه مـی کنـد. ورم کوتـاه 
روز  پایـان  در   

ً
مخصوصـا بـارداری  دوران  آخـر  در  مـدت 

طبیعـی اسـت، ولـی اگـر ورم در دوران بـارداری زیاد شـود، 
 Eclampsia می تواند نشـانۀ بیماری مسـمومیت حاملگـی
باشـد. همچنیـن داکتـر سـاق پاهای مـادر را از نظـر پیدایش 

ورم وریـد معاینـه مـی کند.
فشـارخون: فشـار خـون در هـر نوبـت ماقات بـا داکتر 
 در دوران بـارداری 

ً
انـدازه گیـری مـی شـود. فشـار معمـوال

کمتـر از حـد معمـول اسـت، ولـی ممکـن اسـت بـه طـور 
ناگهانـی بـاال رود. فشـار خـون طبیعـی مـادر بـاردار باید در 
حـدود  70| 120 ملـی متر جیوه باشـد. اگر فشـار خون 90| 
140  برسـد، جـای نگرانـی اسـت. در موقـع معلـوم کـردن 
فشـار خون، مـادر بایـد در حالت آرامش باشـد، زیـرا ترس، 
 بـاال 

ً
وحشـت و هیجـان ممکـن اسـت فشـار خـون را موقتـا

. ببرد

آزمایشهای الزم در دوران بارداری  
در دوران تشـکیل جنیـن، داکتـر آزمایشـهای مختلفی را 
درخواسـت میکنـد یـا خـود انجـام مـی دهـد تا از سـامت 
مـادر و جنیـن او مطمئـن گـردد. بنابرایـن مـادران بایـد بـا 
گاه گردنـد تـا بـا رغبـت  چگونگـی آزمایشـها و ارزش آنهـا آ

بیشـتر ایـن آزمایـش هـا را انجـام دهند. 
آزمایـش ادرار: ادرار هـر خانـم بارداربایـد از نظر وجود 
قنـد )بـه منظـور امـکان بیمـاری قنـد( و آلبومیـن بررسـی 
گـردد، زیـرا وجـود آلبومیـن در ادرار نشـانۀ مشـکل در گرده 
هـا مـی باشـد. همچنیـن ادرار بایـد کشـت شـود و از جهت 
وجـود مکـروب و سـلولهای چـرک زا آزمایـش گـردد وجـود 
ایـن عناصـر در ادرار نشـانۀ عفونـت دسـتگاه ادراری مـادر 

بـوده کـه بایـد درمان شـود.
آزمایـش خـون: 1( خـون مـادر بایـد ازنظـر گـروه خون 
و فکتـور Rh آزمایـش گـردد، زیـرا ممکـن اسـت مـادر در 
هنـگام تولـد احتیـاج بـه تزریق خـون داشـته باشـد همچنین 
دانسـتن گروه خون مـادراز نظر امـکان ایجـاد زردی در نوزاد 

و پیشـگیری از آن ضـرورت دارد. 
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2( خـون مـادر از نظـر مقـدار هموگلوبیـن بـه منظـور 
تعییـن کـم خونـی و هـم چنیـن از نظـر امـکان بیماریهـای 

گـردد.  آزمایـش  بایـد  ایـدز(   
ً
مقاربتی)مخصوصـا

3( خـون مـادر از نظـر وجـود ایمونـو گلوبولیـن ضـد 
بیمـاری چیچـک بایـد آزمایش گردد تا مشـخص شـود مادر 
در دوران کودکـی مبتـا بـه بیمـاری چیچـک شـده اسـت یا 
نـه. در حـال حاضـر واکسـین چیچـک توأم بـا سـرخکان به 
کـودکان در سـن 12 ماهـه گـی تزریـق مـی گـردد، بنابرایـن 
اگرایـن آزمایـش انجـام گیـرد و خـون مادر نشـان دهـد که او 
در کودکـی دچـار چیچـک شـده اسـت یـا واکسـین چیچک 
تزریـق کـرده بسـیار کمـک کننـده اسـت و جـای نگرانـی 

 . نیست
اولیـن  در  داکتـر   :B هپاتیـت  نظـر  از  خـون  آزمایـش 
ماقـات بـا مـادر بـاردار، آزمایـش خـون از نظـر ویـروس 
BHepatitis( در خواسـت مـی کند.)یـک  جگر)هپاتیـت 
فیصـد مـادران در امریـکا و دو فیصـد در کانـادا دارای ایـن 
ویـروس هسـتند کـه هنگام زایمـان ویـروس را به نـوزاد خود 

منتقـل مـی کننـد(.
آزمایـش خـون از نظـر سـیفلیس: گرچـه ایـن بیمـاری 
گاهـی خود،  نـادر اسـت، ولـی ممکـن اسـت مـادِر بـدون آ
دچـار ایـن بیمـاری باشـد. بنابرایـن ایـن آزمایش بایـد انجام 

. گیرد
آزمایـش خـون از نظـر دیابـت: یکـی از عـوارض دوران 
حاملگـی، ابتـاء بـه دیابـت دوران حاملگـی می باشـد که با 

آزمایـش هـای اختصاصـی تشـخیص داده می شـود.
شـنیدن صـدای قلب جنیـن: بعـد از چهاردهمیـن هفتۀ 
دوران بـارداری مـادر مـی توانـد صـدای قلـب جنین خـود را 
بـا دسـتگاه الکترونیـک بشـنود. داکتـر بـا گوشـی خـود نیـز 
مـی تواند صـدای قلـب جنیـن را در هجدهمین هفتـۀ دوران 

بشـنود.  حاملگی 
مطلبـی  هـر  والدی،  نسـایی  داکتـر  بـا  هرماقـات  در 
داریـد سـؤال کنیـد: حـق هـر خانـم اسـت کـه هـر وقـت 
نـزد داکتـر مـی رود، هـر مشـکلی کـه دارد از داکتـر بپرسـد 
و پاسـخ الزم را بشـنود.برای مفیدتـر بـودن ماقـات، توصیه 
مـی شـود کـه خانم بـاردار پیـش از حضـور در معاینـۀ داکتر 
متخصـص، پرسـش هـای خـود را به دقـت یاد داشـت کند و 

از روی نوشـته سـؤال نمایـد و وظیفۀ داکتر اسـت کـه با دقت 
و حوصلـه منـدی بـه هریـک از سـواالت وی پاسـخ دهـد.

اولتراسـوند) سـونوگرافی(: داکتر ممکن اسـت در اولین 
دیـدار با خانـم حاملـه، ازجنین و رحـم او اولتراسـوند انجام 
دهد. سـونوگرافی عبارت اسـت از به دسـت آوردن تصاویری 
از جنیـن و رحـم مادر با تولیـد امواج صوتی. ایـن آزمایش را 
داکتـران از روی شـکم و طریـق دیگـر انجـام میدهـد. قبل از 
آزمایـش بـه مادر توصیه می شـود مقداری آب بنوشـد و ادرار 

خـود را نگـه دارد تـا جنین بهتر دیده شـود. 
   اگرسـونوگرافی در سـه مـاه اول بـارداری انجـام گیـرد، 
 از راه واژن)مجـرای ادرار( انجـام مـی دهنـد. بعد از 

ً
معمـوال

 از راه پوسـت 
ً
سـه مـاه اول حاملگـی، سـونوگرافی را معمـوال

شـکم انجـام مـی دهنـد. اولیـن سـونوگرافی را قبـل از 12 
هفتگی)سـه ماهـۀ اول( در مـوارد ذیـل انجـام مـی دهنـد:

اتفاقـی  طـور  بـه  جنیـن)  گرفتـن  قـرار  محـل  *تعییـن 
ممکـن اسـت جنین بـه جای دیـوارۀ رحـم در محـل دیگری 

قـرار گرفتـه باشـد(.
* تعیین زمان دقیق حاملگی

* تعداد جنین)دوگانگی یا بیشتر از آن(
* مشخص کردن وجود غیرنارمل بودن جنین

* مشخص کردن وضع تخمدان ها
 داکترنسـایی و والدی و 

ً
دومیـن سـونوگرافی را معمـوال

نـوزادان در حـدود هفتـه های 16 تـا 20  انجام مـی دهند که 
گاهی از مـوارد زیر می  هـدف آن بـه دسـت آوردن اطـاع و آ
باشـد: تعـداد جنین، سـن حاملگـی، چگونگی رشـد جنین، 
تعـداد ضربـان قلـب جنیـن، مقـدار مایـع آمنیوتیـک، محل 
قـرار گرفتـن جفـت، وجـود ناهنجـاری در جنیـن و باآلخـره 

جنـس جنین)دختـر یا پسـر(.
جنـس  کـردن  مشـخص  بـرای  جنیـن:  جنـس  تعییـن 
تـا 16 هفتگـی  از 15  بعـد  را   سـونوگرافی 

ً
معمـوال جنیـن، 

حاملگـی انجـام مـی دهنـد، ولـی در ایـن زمان هم همیشـه 
جنـس جنیـن مشـخص نحواهد شـد. در مواردی کـه مادر یا 
جنین مشـکل خاصی داشـته باشـند، آزمایش سـونوگرافی به 

دفعـات انجـام مـی گیرد. 
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مشکالت و شکایات شایع دوران القاح
هرخانـم حاملـه ی ممکـن اسـت در دوران القـاح خود 
بـا مشـکاتی روبـرو شـود کـه اغلـب مهـم نیسـت و گـذرا 
مـی باشـد، ولـی اگرایـن مشـکات ادامـه یافـت، بایـد بـه 
دوران  شـایع  مشـکات  نمایـد.  مراجعـه  داکترمتخصـص 
بـارداری عبارت اسـت از: خونریزی از بینی و بیره، خسـتگی 
و بـی حالی، احسـاس سـوزش در پشـت اسـتخوان مسـطح 
پیـش روی سـینه، حالـت اسـتفراغ، نفـس کشـیدن سـریع، 
انقبـاض و گرفتگـی پاها، ورم پاها و انگشـتان پاها، قبضیت، 
بواسـیر، کـم خوابـی و بـی خوابی، حسـاس شـدن پسـتانها، 
تکرر ادرار، ترشـحات مجـرای ادرار، عفونت کفـک یا ُپَپَنک 
و پیدایش خطوط سـفید روی پوسـت شـکم. اینـک در مورد 
هـر کـدام از این مشـکات به صـورت مختصری شـرح داده 

شـود: می 
*خونریـزی از بیـره هـا: در دوران بـارداری بیـره ها نرم و 
متـورم می شـود و مسـتعد خونریـزی می گـردد، بدین جهت 
 در موقع برس یا مسـواک 

ً
خانـم هـای بـاردار باید مخصوصـا

زدن پـس از هـر غـذا بـا احتیـاط کامل بـه ایـن کار بپردازند، 
بنابرایـن به حفـظ الصحۀ دهـان و دندان ضـرورت دارد. 

* خسـتگی و بـی حالـی: بعضـی از مـادران بـاردار از 
کـه  مایلنـد  و  نماینـد  مـی  خسـتگی  احسـاس  روز  طـرف 
بخوابنـد. ایـن نیـاز بـه اسـتراحت، طبیعی اسـت، ولـی مادر 
بـاردار بایـد ورزش های سـبک را بـه هدایت داکتر نسـایی و 

والدی نیـز انجـام دهـد. 
* عـرق کـردن: بعضی از مـادران باردار بعـد از فعالیت، 
احسـاس گرمـی نمـوده، عـرق می کننـد. این حالـت ممکن 
اسـت بـه هنـگام خـواب و در میانـۀ شـب نیـز به آنها دسـت 
دهـد و از خـواب بیـدار شـوند. ایـن وضـع نتیجـۀ تغییـرات 
هورمونـی اسـت کـه موجب زیاد شـدن جریان خون پوسـت 

مـادر و جنیـن می شـود.
* احسـاس سـوزش درعقـب اسـتخوان سـینه: در دوران 
حاملگـی، عضلـه ی کـه در دو دهانـۀ معـده وجـود دارد بـه 
علـت ترشـح هورمـون سسـت مـی شـود، بنابرایـن اسـید از 
معـده بـه طـرف بـاال مـی آیـد و مـادر احسـاس تـرش کردن 
و سـوزش در عقب اسـتخوان سـینه مـی نماید. مـادر باید از 
خـوردن غذاهـای شـور، چرب، تـرش، و سـرخ کـرده پرهیز 

کنـد و بـه دفعـات بیشـتر و باحجم کمتـر غذا بخورد و شـبها 
شـیر بنوشـد. هم مـی تواند برای خـواب، بالش بیشـتری زیر 
سـر و پشـت خـود قـرار دهـد اگـر بـا چنیـن اقداماتـی بهبود 

حاصـل نشـد، باید بـه  داکتـر مراجعـه نماید. 
* حالـت تهـوع یا اسـتفراغ صبحگاهی: حالت اسـتفراغ 
 در سـه مـاه اول بـارداری رخ مـی دهد 

ً
صبحگاهـی معمـوال

و در حـدود نیمـی از مـادران حاملـه دچـار ایـن حالـت مـی 
شـوند. ایـن حالـت تهـوع در بعضـی از خانـم ها محـدود به 
صبـح نیسـت. خوردن نان خشـک یا بسـکویت به ویـژه قبل 
از خـارج شـدن از تخـت خـواب، تهـوع را کـم می کنـد. در 
صورتـی کـه معـدۀ خالـی نباشـد و کمی مـواد جامـد خورده 
شـود، تهـوع کمتر خواهد بـود. مـادر، هیچگاه نبایـد خود را 
تحریـک کنـد که اسـتفراغ نمایـد. بعضـی از مـادران هر روز 
مختصـری اسـتفراغ مـی کننـد. ایـن حالت خـود به خـود از 
 وزن 

ً
بیـن مـی رود. اگر اسـتفراغ ادامه پیـدا کنـد و مخصوصا

مـادر کم شـود باید بـه داکتـر مراجعـه نماید. 
* تنفـس کـردن بـه مشـکل و کوتـاه: هرچـه جنیـن در 
داخـل شـکم مادر بزرگتر میشـود، روی عضلـۀ دیافراگم مادر 
فشـار بیشـتری مـی آورد و مانـع راحـت نفس کشـیدن او می 
گـردد، ولـی در حـدود یک مـاه قبـل از تولد، موقعی که سـر 
جنیـن بـه داخـل لگـن مـادر پائیـن مـی رود، نفس کشـیدن 
مـادر راحـت تـر مـی شـود. در بعضـی از مواقـع نیز سـخت 
نفـس کشـیدن مـادر ممکن اسـت نتیجۀ کـم خونی او باشـد 
کـه باید بـا آزمایش خون مشـخص گردد. اگر مادر احسـاس 
مـی کنـد کـه نفـس کشـیدن او راحـت نیسـت، بایـد بیشـتر 
اسـتراحت نمابـد و در هنـگام خـواب یک بالـش اضافی زیر 
سـرخود قـرار دهـد. اگـر مـادر ناگهـان در هنـگام راه رفتن یا 
بـاال رفتـن از پلـه های زینـه دچار مشـکل نفس کشـیدن می 
شـود، بایـد چنـد دقیقـه روی دو زانـوی خـود بنشـیند. اگـر 
 به 

ً
مـادری دچـار نفـس تنگـی مضمن مـی شـود، باید حتمـا

داکتـر متخصـص مراجعـه نماید. 
* انقبـاض و گرفتگـی عضات پاها: انقبـاض ناگهانی و 
دردنـاک عضات سـاق پـا ممکـن اسـت در دوران حاملگی 
 هنـگام شـب اتفـاق افتـد که علت آن کم شـدن 

ً
و مخصوصـا

جریـان خـون در پاهـا یا نتیجـۀ کمبود کلسـیم اسـت. خانم 
بـاردار بایـد هـر روز غذاهایی که سـر شـار از کلسـیم اسـت 
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ماننـد لبنیـات، میـوه جـات و سـبزیجات مصـرف کنـد. در 
هنـگام انقبـاض و گرفتگـی عضـات پـا، ماسـاژ دادن سـاق 
پـا کمـک مـی کنـد. بـاال بردن نـوک پـا و ماسـاژ دادن سـاق 
پـا، درد را از بیـن می بـرد. همچنیـن راه رفتن به اطـراف اتاق 
باعـث افزایـش جریـان خـون و کاهـش درد مـی شـود. اگـر 
مـادر هنـگام اسـتراحت پاهـای خـود را بـاالی بالشـت و یـا 
چیـزی مناسـب دیگر نگهـدارد، ایـن انقباضـات کاهش می 

بد. یا
* ورم پاهـا: ورم یعنـی اتسـاع وریدهـای سـطحی ران و 
سـاق پا)وریـد هـای سـطحی، رگهـای هسـتند که خـون کم 
اکسـیجن را بـه قلـب بـاز مـی گردانـد(. ورم بـر اثـر فشـار 
 در دومین و سـومین 

ً
جنیـن باالی عـروق لگنی مادر معمـوال

سـه ماهـۀ دوران حاملگـی ظاهـر می شـود. ایسـتادن زیاد به 
وسـیلۀ پاهـا، ورم را تشـدید مـی کنـد و باعث ایجـاد درد در 
سـاق ها و رانها می شـود. درد و ناراحتی ناشـی از ورم را می 
تـوان بـا بـاال نگهداشـتن پاها کم کـرد. مـادر حاملـه باید در 
هنـگام اسـتراحت، پاهـای خـود را باالی بالشـت و یا مشـابه 
آن در هنـگام اسـتراحت قـرار دهـد. پوشـیدن جـوراب هـای 

مخصـوص ورم نیز سـودمند اسـت.
* ورم انگشـتان: ورم کوتاه مدت پاها و انگشـتان دسـت 
 در آخـر روز، طبیعـی اسـت، 

ً
در دوران حاملگـی مخصوصـا

زیـرا آب در بـدن جمع می شـود.
   مـادر بـاردار ممکـن اسـت در هنـگام صبح احسـاس 
سـنگینی و ورمـی در انگشـتان خـود نمایـد بـه طـوری کـه 
نتوانـد انگشـتر خـود را در انگشـت نمایـد. در چنیـن حالتی 
بایـد اسـتراحت کنـد و پاهای خـود را بـاال نگهدارد، دسـت 
هـا را بـاالی سـر نگهـدارد، انگشـتان را خـم و راسـت کنـد 
و بـه ورزش هـای سـبک و آرام بپـردازد. اگـر ورم زیادتـر از 
آنچـه گفته شـد باشـد، نشـانۀ اختـال در عمل گرده هاسـت 
و ممکن اسـت عایم مرض مسـمومیت حاملگی باشـد، در 
ایـن حالـت باید هرچـه زودتـر به داکتـر متخصـص مراجعه 

 . ید نما
* قبضیـت: مـادر حاملـه ممکـن در دوران بـارداری بـه 
علـت ترشـح هورمـون پروژسـترون کـه عضـات روده هـا 
را سسـت مـی کنـد و همچنیـن در اثـر فشـار جنیـن بـه روده 
هـا، دچـار قبضیـت گـردد و مدفـوع او سـخت شـود هرچند 

 هـم قبضیت 
ً
روز یـک بـار مدفـوع دفـع کنـد. اگـر مـادر قبا

داشـته باشـد حاملگـی قبضیت او را شـدیدتر مـی نماید. اگر 
قبضیـت ادامـه یابـد بـه بواسـیر منجـر مـی گـردد. بـه خاطر 
رفـع قبضیـت مـادر نبایـد از تابلتهـای مسـهل اسـتفاده کند، 

بلکـه اقدامـات زیـر را انجـام بدهد:
_ غذاهایـی کـه دارای مواد هضم ناشـدنی هسـتندمانند 

سـبزیجات و میـوه جـات را به مقـدار زیاد مصـرف کند.
_ به تمرین و ورزش بپردازد و تحرک داشته باشد. 

_ مـادر بایـد کوشـش کنـد تا عـادت همیشـگی اجابت 
مـزاج خـود را انجـام دهـد و هیچـگاه بـرای دفـع مدفـوع بـه 
خود فشـار نیـاورد. اگـر تابلت کمبـود آهن مصـرف می کند 
بایـد آن را بـا غـذا و آب فـراوان بخـورد. اگـر قبضیـت مزمن 

شـد هرچـه زودتر بـه داکتـر مراجعـه نماید.
یعنـی  بواسـیر   :)Hemorrhoid بواسـیر)هموروئید   *
اتسـاع عـروق سـیاه رگـی اطـراف مقعـد، بـه ایـن ترتیـب که 
ش آمـدن رگ هـای اطـراف مقعد و 

َ
فشـار سـرجنین سـبب ک

نیـز فشـاری کـه مادر بـاردار هنـگام دفـع مدفوع بـه خود می 
آورد موجـب بـروز بواسـیر مـی گـردد. عایم بواسـیر عبارت 
اسـت از : احسـاس خـارش ، درد و زخـم مقعـد و گاهـی 
بـروز  از  بـرای جلوگیـری  دفـع مدفـوع.  از  بعـد  خونریـزی 
بواسـیر، مـادر باردار بایـد از قبضیت جلوگیـری نماید و برای 
مـدت طوالنـی نباید سـر پـا ایسـتاد بمانـد. اگرمـادر حامله 
دچـاری خـارش و سـوزش مقعـد شـد، گذاشـتن پارچـۀ یخ 
بـه مقعـد از شـدت ناراحتی می کاهـد. در صورت مشـاهدۀ 
خونریـزی از مقعـد، مـادر بایـد بافاصلـه بـه داکتـر مراجعه 

. ید نما
* کـم خوابـی و بـی خوابـی مـادر: مـادر حاملـه ممکن 
اسـت دچـار کم خوابـی یا بی خوابی شـود. در مـاه های اول 
حاملگـی، فکـر و نگرانـی بـه کارهـای مربـوط بـه حاملگـی 
و زایمـان ممکـن اسـت موجـب کـم خوابـی مـادر گـردد.در 
اواخـر دوران حاملگـی نیـز مـادر وضـع و حالتـی مناسـب 
نـدارد کـه بتوانـد به راحتـی بخوابـد، از جانب دیگـر فعالیت 
و حرکـت جنیـن هـم زیـاد اسـت و جنیـن اغلـب لگـد مـی 
زنـد، بنابرایـن باعـث کـم خوابـی و یـا بـی خوابی مـادر می 
گـردد. اکـر مـادر حاملـه علـت کـم خوابـی خـود را بدانـد، 
مـی توانـد وضـع خوابیـدن خـود را طـوری ترتیـب دهـد که 
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مشـکلی پیـش بیاید. حمام گرم بـا آب گرم و گذاشـتن بالش 
اضافـی در اطـراف بـدن در هنـگام خـواب مـی توانـد کمک 
کننـده باشـد. مـادر نبایـد هرگز دواهـای خـواب آور مصرف 
کنـد. بـه مـادران توصیـه می شـود در سـاعات بـی خوابی به 

مطالعـۀ کتابهـای مـورد عاقـۀ خـود بپردازند. 
* بزرگ و حسـاس شـدن پسـتان ها: پسـتان مادر حامله 
در ابتـدای دوران بـارداری حسـاس مـی گردنـد، ماننـد آنچه 
کـه قبـل از عادت ماهانـه اتفاق می افتد. این حسـاس شـدن 
کـه بـا خـارش و سـوزش همـراه اسـت پـس از مدتـی از بین 

رود. می 
 
ً
* احسـاس جنبـش جنیـن در داخل رحم: مـادر معموال

حـرکات جنیـن خود را در حـدود ماه پنجـم دوران بارداری به 
شـکل پرپـرزدن پروانـه در بطـن خود حـس می کنـد. چنین 
احساسـی بـرای مـادر لـذت بخش اسـت. بعضـی از مادران 
ممکـن اسـت حرکـت جنین را بـا حـرکات رودۀ خود اشـتباه 
کننـد، ولـی موقعـی کـه جنین بـا پای خـود لگد می زنـد و یا 
بـا دسـت خـود بـه رحـم مادر مـی زنـد، ایـن حـرکات دیگر 
بـا حـرکات روده شـباهتی ندارد. مادرباید توجه داشـته باشـد 
اگـر جنیـن در خـال 48 سـاعت هیچگونـه حرکتـی از خود 

نشـان نـداد، باید بـه داکتر مراحعه شـود. 
* تکـرار ادرار: فشـار رحـم روی مثانـه سـبب مـی شـود 
کـه درماههـای اول و آخر دوران بارداری، تعـداد دفعات دفع 
ادرار زیـاد مـی شـود ویـا مـادر فقـط حس دفـع ادرار داشـته 
باشـد. موقعـی که جنین تغییـر وضع می دهد، فشـار از رحم 
از بیـن مـی رود و ممکـن اسـت در آخـر دوران حاملگـی، 
موقعـی کـه جنیـن در لگـن مـادر قـرار گرفـت، دوبـاره حس 
تکـرار ادرار ظاهـر شـود. علـت دیگر تکـرار ادرار این اسـت 
کـه گـرده های مـادر در دوران حاملگی افزایش مـی یابد. اگر 
 در بعـد از ظهر 

ً
مـادر حاملـه نوشـیدن مایعـات را مخصوصا

هـا کـم کند، تعـداد دفعاتی کـه الزم اسـت بـرای ادرار کردن 
در شـب بیـدار شـود، کم خواهد شـد. اگـر تکـرار ادرار مادر 
تـوأم با سـوزش یـا تب باشـد، امـکان عفونـت ادراری وجود 

دارد و بایـد بـه داکتـر متخصـص مراجعـه نماید. 
 :Yeast infectionابتـاء بـه عفونـت هـای قارچـی *
دچـار  بـارداری  هنـگام  در  حاملـه  هـای  خانـم  از  بعضـی 
ترشـح سـفید و لختـۀ از دهانـۀ  رحـم تـوأم بـا خـارش مـی 

شـوند و در بعضـی از مواقـع هنـگام ادرار کـردن، احسـاس 
خـارش و سـوزش مـی نماینـد. علـت ایـن ترشـحات وجود 
قـارچ در دسـتگاه تناسـلی اسـت و بـروز قارچ، نتیجۀ ترشـح 
هورمونهاسـت که دسـتگاه تناسـلی مـادر باردار را بـرای ابتا 
بـه قـارچ  مسـتعد مـی کنـد. اگـر مـادر بـاردار دچـار قـارچ 
دسـتگاه تناسـلی گردیـد، بایـد دسـتگاه تناسـلی را همیشـه 
خشـک نگـه دارد. لباسـهای آزاد و نخـی بـه تـن کنـد و از 
پوشـیدن پطلونهـای تنگ خـودداری نماید. همچنیـن باید به 
داکتـر مراجعـه نمایـد تا او شـیاف ضد قـارچ تجویـز نماید، 
 از وجـود قارچ پاک شـود. 

ً
زیـرا دسـتگاه تناسـلی بایـد کاما

* ایجـاد سـرخی و جـوش در زیـر پسـتان و ران: خانـم 
 زیر 

ً
هایـی کـه چـاق هسـتند و زیاد عـرق مـی کنند، معمـوال

پسـتانها و رانهـا سـرخ مـی شـود و در ایـن نواحـی احسـاس 
خـارش مـی نماینـد. بایـد ایـن نواحـی بـدن را بـه دفعـات 
بـا صابونهـای معمولـی بشـویند و یـا کرمهـای سـاده ماننـد 

کاالمیـن چـرب کننـد و لباسـهای آزاد و نخـی بپوشـند. 
* پیـدا شـدن خطـوط ارغوانـی رنـگ در روی پوسـت 
 
ً
مخصوصـا و  جنیـن  شـدن  بـزرگ  رانهـا:  و  پسـتان  شـکم، 

افزایـش وزن زیادتـر از حـد طبیعـی مـادر، موجـب کشـیده 
شـدن پوسـت و بـه وجود آمـدن خطـوط ارغوانی در پوسـت 
شـکم، پسـتان و رانهـای او می شـود. مـادر باید سـعی نماید 
تـا اضـا فـه وزن نداشـته باشـد. مصرف کـرم های نـرم کننده 
از بـروز ایـن خطـوط جلوگیـری نمی کنـد ولی پوسـت را نرم 
مـی نمایـد. اگـر مادر، پوسـت شـکم و پسـتانهای خـود را با 
روغـن بـادام و ویتامیـن E ماسـاژ دهـد، بـروز خطـوط روی 

پوسـت کمتـر مـی شـود.  )49_ 63(
ماهـۀ  نـه  دوران  در  کـودکان  مغـز  تکامـل  و  رشـد   *
حاملگـی: مغـز جنیـن در داخـل رحـم مادر رشـدی سـریع 
 در ماههـای دوم و سـوم دوران حاملگـی، 

ً
دارد، مخصوصـا

رشـد مغـز در دوران داخـل رحـم بیشـتر از سـایر اعضـای 
بـدن مـی باشـد. در ایـن دوران رشـد سـلولهای مغـز جنیـن 
بـه طـور عجیـب و شـگفت آوری زیـاد مـی شـود بـه طوری 
کـه در هـر دقیقـه 250000 سـلول عصبـی بـه وجـود مـی 
آیـد. ایـن سـلولها در ابتـدا در حالـت درهـم ریختگـی و بی 
نظمـی هسـتند، ولـی بـه سـرعت هرکـدام بـه طـرف مقصـد 
و جائـی کـه بـرای آنهـا تعییـن شـده اسـت خواهنـد رفـت و 
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در آنجـا مسـتقر خواهنـد شـد. در حقیقـت بـرای هریـک از 
آنها دسـتورالعمل تعیین شـده اسـت کـه به کجـا بروند و چه 
قسـمتی از مغـز را تشـکیل دهنـد. ایـن دسـتورالعمل در ژنها 

نهفتـه اسـت.  ) : 45(

حفظ سالمت مادر حامله
چـون مادر در دوران بـارداری مسـئولیت موجود دیگری 
را نیـز بـر عهـده دارد و سـامت جنیـن وابسـته بـه سـامت 
مـادر اسـت، بنابرایـن وظیفـۀ اوسـت کـه از لحـاظ حفـظ 
صحـت، تغذیـه، فعالیـت و اسـتراحت و مراقبتهـای طبـی 
توجـه داشـته باشـد. چنیـن اقداماتی نه فقط سـبب سـامت 
مـادر و طفـل داخل رحم می شـود، بلکه پروسـۀ تولـد را نیز 
آسـان مـی سـازد و دوران بعـد از تولـد هـم بدون عـوارض و 

مشـکات خواهـد بود.
 نظافـت پسـتانها: در دوران حاملگـی توجه بـه نظافت 
پسـتانها امـر ضـروری اسـت، زیـرا ممکـن اسـت در اواخـر 
دوران حاملگی ماده کلسـتروم)فیله( از پسـتانها ترشـح گردد 
و بـی توجهـی بـه بهداشـت پسـتانها سـبب شـود کـه بعد از 
تولـد به علت حسـاس شـدن و ترک ترک شـدن نوک پسـتان، 
مـادر نتواند طفل را از شـیر خـود تغذیه کند. شستشـوی باید 
بـه شـکل دایـره ای انجام گیرد یعنـی باید ابتدا از نوک پسـتان 
شـروع شـود و به شـکل دایره دایره تمام پسـتان شسـته شـود. 
اگـر نـوک پسـتان فرو رفتـه باشـد، مادر بایـد از پنـج ماهگی 
دوران بـارداری اطـراف نـوک پسـتان را بـه تدریـج بـه طـرف 
بیـرون برانـد و ایـن عمـل را بایـد منظـم ادامـه دهـد تـا نوک 

 مشـخص شود. 
ً
پسـتان کاما

مواظبت از پوسـت: پوسـت بـدن مادر حاملـه در دوران 
بـارداری بسـیار حسـاس مـی گـردد، بنابرایـن امکان آسـیب 
دیـدن پوسـت توسـط آفتـاب بیشـتر مـی شـود. اگـر مـادر 
حاملـه قصـد بیرون رفتـن از خانه دارد، بایـد 15 دقیقه قبل از 
خـارج شـدن از منـزل، از کرم هـای محافظ پوسـت صورت 
اسـتفاده کنـد و لب های خـود را برای جلوگیـری از ترک ترک 

شـدن بـا کرم هـای مرطـوب کننـده، چـرب نماید. 
مواظبت از موها: افزایش سـوخت و سـاز )میتابولیسم( 
بـدن و افزایـش جریـان خـون در دوران بـارداری سـبب مـی 
شـود که موها بیشـتر رشـد کند و به نظر ضخیم و درخشـنده 

تـر از معمـول گـردد. بعضـی ازمـادران متوجـه می شـوند که 
موهایشـان چـرب و ضخیـم شـده اسـت. اگـر موهـای مادر 
ضخیـم و چرب شـده، باید سـعی کنـد موهای خـود را کمتر 
شـانه بزنـد . ایـن تغییـر موهـا بعـد ازتولـد کـودک بـه حـال 

طبیعـی برمـی گردد. 
  بسـیاری از مـادران از داکتـر سـؤال مـی کننـد کـه آیـا 
مـی تواننـد در دوران حاملگـی موهـای خـود را رنـگ کنند؟ 
فورمالدئیـد  یعنـی  آور  زیـان  مـواد  دارای  مـو  رنـگ  اگـر 
سـرطان  کـه   Cold tar کولدتـار  یامـادۀ   Formalehyde
زاسـت باشـد، مادر بـاردار نبایـد آن را مصرف کنـد و باید از 
مـواد رنگ مـوی گیاهی اسـتفاده نمایـد. در بعضـی از مواقع 
هورمـون حاملگـی در بـدن مـادر بـاردار سـبب می شـود که 
مصـرف رنـگ مـو موجب عکـس العمـل متفاوت نسـبت به 

قبـل از حاملگـی شـود. 
دوران حاملگـی  در  هـا:  بیـره  و  دندانهـا  از  مراقبـت 
وجـود هورمونهـای بـارداری سـبب مـی شـود کـه بیـره هـا 
متـورم گـردد و بـرای عفونـت، آمادگـی پیـدا کنـد، بنابرایـن 
مـادر حاملـه بایـد روزانـه دو نوبت با بـرس نرم وکـرم، دندان 
هـای خـود را پـاک کنـد. اگـر مـادر حاملـه دارای دنداهـای 
ترمیـم شـده با آمالگان Amalganمی باشـد، چـون آمالگان 
دارای جیـوه اسـت، بایـد از دسـتکاری آنهـا خـودداری کند، 
زیـرا امـکان آزاد شـدن جیـوه وجـود دارد کـه موجـب آزار 

جنیـن می گـردد. 
عـرق کـردن: مـادر حاملـه در دوران بـارداری احسـاس 
گرمـای بیشـتر و در نتیجه عرق بیشـتر می کنـد. باید از طرف 
روز حتـی در دو نوبـت حمـام کنـد و آب بسـیار گـرم هـم 
مصـرف نکنـد. زیـرا آب گـرم موجب عرق بیشـتر می شـود. 
حسـاس بـودن نـوک بسـتانها: اگـر مـادر احسـاس مـی 
کنـد کـه نـوک پسـتانهای او حسـاس یـا زخـم شـده اسـت، 
زمانـی کـه در خانـه مـی باشـد بایـد پسـتانهای خـود را در 
معـرض هوا قـرار دهد و از کـرم های مرطوب کننده اسـتفاده 

 . ید نما
ناخـن هـا: مـادر حاملـه ممکـن اسـت حـس کنـد که 
ناخـن هایش شـکننده شـده اسـت، بنابراین بایـد ناخن های 
خـود را کوتـاه نگـه دارد و هنـگام انجـام کارهای خانـه مانند 

شسـتن ظـروف، از دسـتکش اسـتفاده کند. 
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مواظبت مادر از بدن و اندام در دوران حاملگی
   در دوران حاملگـی مرکـز ثقـل بدن تغییر مـی کند و به 
جلـو سـتون فقـرات متمرکز می شـود و مادر حاملـه میل دارد 
کـه شـانه هـای خـود را بـه عقـب بکشـد و در نتیجـه حالت 
فرورفتگـی بیـش از حـد در سـتون فقـرات او ایجاد می شـود 
کـه ایـن حالـت موجـب دردهایـی در کمـر او خواهـد شـد. 
بـرای رفـع این مشـکل، مـادر حاملـه موقعـی که ایسـتاد می 
شـود وضـع مسـتقیم بـدن خـود را حفظ کنـد، بدیـن ترتیب 
کـه دو پای خـود را به مـوازات یکدیگر قرار دهـد و وزن خود 
را بـه طور مسـاوی روی دو پا تقسـیم کند. زانو ها را مسـتقیم 
نگـه دارد و شـکم را به داخل و باال بکشـد و دسـت ها و بازو 
هـا را بـه طـور طبیعـی در پهلو قـرار دهد، سـر باید مسـتقیم 
باشـد و شـانه هـا به طرف عقب کشـیده نشـود. مـادر حامله 
بـه هنـگام ایسـتادن بایـد طـوری بایسـتد کـه گوئی بشـقابی 
روی سـرخود گذاشـته و مواظـب اسـت کـه نیفتـد. بهتریـن 
وضـع این اسـت که سـتون فقـرات مادر مسـتقیم قـرار گیرد. 
بلنـد شـدن از زمیـن و خوابیـدن در دوران حاملگـی: در 
هنگامـی کـه مـی خواهیـد از زمیـن بلنـد شـوید، روی یـک 
طـرف بدن خـود بچرخید و رانهـای خود را مسـتقیم نمائید و 
بعـد بلند شـوید. و هنگام خوابیـدن ابتدا پاهای خود آهسـته 
آهسـته تـا قسـم نیمـه تنـه بـه زمیـن بگذاریـد و بعـد سـر را 

بـاالی بالـش بگذارید. 
بلنـد کردن اشـیاء: موقعی که مـادر حامله مـی خواهد 
اشـیایی را بلنـد کنـد، زانوهـای خـود را پاییـن کنـد و بـاالی 
پنجـه هـای پـای خود بنشـیند و تا حـدی که می تواند سـتون 
فقـرات خـود را مسـتقیم نگهدارد. کوشـش نماید که اشـیای 
سـنگین را بـاال نکنـد، ولـی اگـر ضرورتی داشـته باشـد باید 
پاهـا  تدبیـری اتخـاذ کنـد وزن آن در هـردو طـرف بـدن و 

تقسـیم شـده باشد. 
ـل کـردن عضـات و نفـس کشـیدن در ماههـای آخر 

ُ
ش

حاملگـی: در ماههـای آخر بـارداری ممکن اسـت خوابیدن 
مشـکل باشـد، بنابرایـن اگـر مادر بـه پهلـو بخوابـد و پاهای 
خـود را روی بالـش خـم کنـد، بـه اسـتراحت و خـواب او 
کمـک مـی کنـد. بالـش هـای زیـادی زیـر سـر خـود قـرار 
ندهـد، زیرا بـرای سـتون فقـرات ضـرر دارد. در آخرین هفته 

هـای بـارداری، صـاف بـه پشـت نخوابیـد، زیـرا بـه پشـت 
خوابیـدن ممکـن اسـت مانـع رسـیدن خـون به طفـل داخل 
شـکم و خـود مـادر نیـز احسـاس ضعـف و بـی حالـی کند. 
اگـر مـادر بدانـد که چطـور اسـتراحت کند و عضـات خود 
را شـل نمایـد و بـه آرامـی نفـس بکشـد، بـه سـامتی خود و 
طفـل داخـل بطـن خود کمـک خواهـد کـرد. اگـر در هنگام 
اسـتراحت نیـز عضات خـود را منقبض و بعد شـل کند، در 
هنـگام والدت طفـل بـا انقباضات زایمانـی نیز آشـنا خواهد 

. د بو
توجه در سـه مـاه اول حاملگی: مادر گرامی، شـما در 
سـه مـاه اول حاملگی، بـه هیچگونـه دوای مسـکن یا خواب 
آور ضـرورت نداریـد. تـاش کنیـد از نظر جسـمی، روانی و 
فکـری در حـال آرامـش باشـید. بیشـتر اسـتراحت کنیـد و بر 
حسـب توصیـۀ داکتر نسـایی والدی به فعالیت جسـمی خود 
بپردازیـد و بـه هیـچ چیـز فکـر نکنیـد، بـه جـز بـه خاطرات 
خـوش گذشـته و وقایـع شـیرین و جالـب، توجهـی کـه در 

آینـده در انتظار شماسـت.
ماسـاژ و نرمـش در دوران حاملگـی: ماسـاژ و نرمش 
کردن سـبب میشـود کـه مـادۀ اندورفین)مادۀ ضـد درد درون 
زا( در مغـز ترشـح گردد که باعث از بیـن رفتن حاالت ترس، 
اضطـراب و تنـش هایی کـه ممکن اسـت مادر حامله داشـته 
باشـد، مـی گـردد و مـادر احسـاس رضایـت و خوشـی مـی 
کنـد. مـادر حاملـه باید از ماسـاژ دادن شـکم در سـه ماه اول 
بـارداری خـودداری نمایـد. در زمانهای دیگرنیز مـادر هنگام 
ماسـاژ دادن نباید هیچگونه درد احسـاس نماید. ماسـاژ دادن 
پشـت پاهـا بـه وسـیلۀ شـوهر، نـه تنهـا موجـب لـذت مادر 
حاملـه می گردد، باعث شـلی عضـات و همچنیـن افزایش 
جریـان خـون در عضـات و سیسـتم هاضمـه مـی شـود. 
شـوهر بایـد روش ماسـاژ دادن را مطالعـه و پـس از آشـنایی 
بـا آن به ماسـاژ دادن پشـت و پاهای همسـر خود اقـدام کند. 

تفکر و اندیشۀ روحانی Meditation در دوران 
حاملگی:

* مـادر حاملـه در دوران بـارداری بسـیار حسـاس مـی 
گـردد بـه طـوری کـه ممکن اسـت بـا شـنیدن خبـر جزئی یا 
اتفـاق کوچکـی دچـار غـم و انـدوه گـردد و حتی گریـه کند. 
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مـادر حامله ممکن اسـت به آسـانی خاطـرات دوران کودکی 
و محرومیـت هـای خـود را بـه یـاد آورد و تحـت تأثیـر قـرار 
گیـرد و احسـاس افسـردگی کنـد. اگـر چنیـن حالتـی بـرای 
مـادر حاملـه رخ دهـد، بهتـر اسـت هیـچ داروئـی مصـرف 
نکنـد. و بـه تفکر و اندیشـۀ روحانـی روی آورد. مطالعۀ کتب 
 قـرآن کریـم و حتـی شـنیدن 

ً
علمـی و مذهبـی و خصوصـا

صـوت دلنشـین قـرآن مـی توانـد در آرامـش مادر اثـر خوبی 
باشد.  داشـته 

1ـــ اندیشـۀ روحانـی: اتاقـی را کـه بـدون سـروصدا و 
رفـت و آمد باشـد انتخـاب کنید و بـه آرامی بنشـینید به نفس 
کشـیدن خـود دقـت کنیـد. نفـس عمیـق بکشـید و هنـگام  
بازدم)هوائـی کـه دوباره از شـش ها خـارج می شـود( اجازه 
دهیـد که تمام بدن شـما سـبک و شـل گـردد Relax این کار 
را ادامـه دهیـد تـا جائی کـه احسـاس راحتی و سـبکی کامل 
نمائیـد و تمـام فکـر شـما در جهـت آرامش تان باشـد. شـما 
مـی توانید جماتـی مانند حالـت آرام کردن نـوزاد در هنگام 
بـازدم بـه زبـان بیـاورد و آن را آنقدر تکـرار کنید تـا هیچگونه 

فکـر دیگـری در ذهن شـما وجود نداشـته باشـد. 
2ـــ در نظـرآوردن و تجسـم طفـل داخـل بطـن در فکر 
و اندیشـۀ خـود: در نظـرآوردن و تجسـم کـردن طفـل قبل از 
تولـد درخاطـرۀ خود روش بسـیار خوبی اسـت که مـی تواند 
افـکار درهـم و برهـم را کـه در ذهـن مادر بـاردار وجـود دارد 
پـاک کنـد و افـکار زیبـا و لـذت بخـش را جایگزیـن نماید. 
 در هنـگام بـه دنیـا آوردن نـوزاد مادران 

ً
ایـن روش مخصوصـا

بسـیار مفیـد خواهـد بـود. با تجسـم و تمرکز به شـعلۀ شـمع 
یـا شـاخۀ گل ایـن کار را تمریـن کنیـد.  شـمعی را روی میـز 
قـرار دهیـد و بـا چشـم هـای خود به شـعلۀ شـمع نـگاه کنید 
و بـه آن خیـره شـوید. موقعی که به شـمع خیره شـدید چشـم 
خـود را ببندیـد ولـی دیدن شـمع را در ذهن خـود ادامه دهید 
و طفـل قبـل از تولـد خود را در وسـط شـمع تجسـم کنید که 
اطـراف او روشـنائی اسـت. در ایـن حالـت اجـازه دهیـد که 
افـکار خـوب شـما مغز تـان را مشـغول کنـد. برای بـار دیگر 
ماننـد یـک شـاخۀ گل یـا اسـباب بـازی یا اشـیاء دیگـری که 
مربـوط بـه دوران کودکـی شماسـت در نظـر بگیریـد و بـا آن 

تمریـن کنید تـا آرامـش نمایید. 
3ـــ شـرکت مـادران در کارگاه هایـی آشـنائی بـا مراحل 
 نگراننـد کـه چطـور 

ً
بـاردار معمـوال تولـد کـودک: مـادران 

مـی تواننـد درد بـه دنیـا آوردن کـودک خـود را تحمـل کنند. 
گاه کـردن مـادران از  محققییـن معتقـد انـد آمـوزش دادن و آ
مراحـل پروسـۀ تولـد مـی توانـد نگرانـی و تشـویش مـادر را 
کمتـر کنـد و درد هنـگام تولـد را کاهش دهـد.) : 64ــ 72(
در  کـه  را  مـادران  اگـر  والدی  و  نسـایی  متخصـص 
ورکشـاپهای دسـته جمعـی آمـوزش بدهنـد، در ایـن آموزش 
هـا مـادران بـا نفس کشـیدن عمیـق، شـل کـردن عضات و 
محیـط مناسـب می تواننـد درد هـای زایمانی را کـم کند. در 
یـک مطالعـه، مدت زمـان تولـد در مادرانی که آمـوزش دیده 
بودنـد 13 سـاعت، در صورتـی کـه آنهایی که آمـوزش ندیده 
بودند 18 سـاعت طول کشـیده اسـت. بنابراین مـادران باردار 
 در مـاه های آخـردوران بـارداری خـود باید توجه 

ً
مخصوصـا

کننـد، اگـر امکانات آمـوزش مرتبط به مراحـل تولد در محل 
زندگـی شـان فراهـم باشـد در آن شـرکت نمایند. 

  ازاینکـه مرحلـۀ بـارداری مـادران یـک امر حتمـی بوده 
و در ایـن دوران مـادر و پـدر هریـک بـه نوبـۀ خـود و در هـر 
محلـۀ بـارداری مراقـب حفـظ الصحـۀ مـادر و طفـل داخل 
رحـم باشـند. تمـام مراحـل بـارداری کـه بـه صورت فشـرده 
و مختصـر در ایـن مقالـه روی آن بحث شـد مـادران و پدران 
در رعایـت آن اهتمـام ورزنـد تـا بعـد از تولد محیـط خانواده 
ماننـد قبـل از تولد به یـک فضای صفا و صمیت مبدل شـود.
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