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امسـال؛ سـوم مـاه حمـل به عنـوان روز ملـی معـارف؛ در حکومـت افغانسـتان تصویـب شـد و قرار بـر این شـد ایـن روز در همایش 
 اعـام و بـه صـورت ویـژه از ایـن روز 

ً
آغـاز سـال جدیـد آموزشـی ۱۳۹۹ خورشـیدی، از طـرف رهبـری دولـت افغانسـتان؛ رسـما

گرامی داشـت شـود، امـا بـه صـدا درآمـدن زنـگ خطر شـیوع ویـروس کشـنده و همه گیـر کرونا، همایـش ویـژه زنگ مکتـب و نظام 
آموزشـی را مثـل سـایر عرصه هـای زندگـی برهـم زد و هـزاران کودک و جـوان، از نعمـت رفتن به مکتـب برای یک مدت نامشـخص 

شـدند. محروم 
بـا آن کـه پرداختـن بـه آمـوزش و تربیـت یـک امـر مهـم و حیاتـی اسـت، امـا از ایـن هـم مهم تـر؛ توجـه بـه سـامتی و حیات 
انسـان ها و فرزنـدان ایـن سـرزمین بـود کـه می بایسـت بـرای درامـان مانـدن از شـر و خطـر ویـروس کرونـا، تدابیـر وقایـوی الزم با 
کسـب تجـارب از سـایر کشـورهای دنیـا، مطابـق تجویـز وزارت صحت کشـور، مدنظر گرفته می شـد. این مهم سـبب شـد تا درب 
هـزاران بـاب مکتـب بـه روی دانش آموزان بسـته بماند و تـا رفع تهدیدات ناشـی از ویـروس کویـد ۱۹، خدمات و پروسـه های اداری 

نیـز محـدود گردد.
نامشـخص بـودن پایـان تهدیـد ویـروس کرونـا از لحـاظ زمانـی باعث شـد تا طـرح بدیل خدمـات آموزشـی از طـرف رهبری 
وزارت تعلیـم و تربیـت )معـارف( افغانسـتان تدویـن گردیـده و  بـرای منظوری به رهبری دولت افغانسـتان فرسـتاده شـود. این طرح؛ 
شـامل آمـوزش شـاگردان و مربیـان مکاتـب دولتـی و خصوصـی در افغانسـتان می شـود کـه تحـت رهبـری وزارت معـارف از طریق 
میکانیزم هـای خـاص پیش بینـی شـده با درنظرداشـت امکانات و تسـهیات متفـاوت موجود در واحدهـای اداری مرکـز و والیات به 

پیـش برده می شـود.
خدمـات آموزشـی غیرحضـوری در جوامـع عقب مانـده، در حـال جنـگ و خطـر شـیوع ویـروس کرونـا، بـا آن کـه نمی توانـد 
جایگزیـن آمـوزش حضـوری گـردد، امـا حداقل بـرای عـدم محرومیت کلـی شـاگردان و جوانـان افغانسـتان از حق تعلیـم می تواند 
طـرح مناسـبی باشـد. رهبـری وزارت معـارف تاش هـای وسـیعی را بـه کار بسـت تـا زمینـه آمـوزش از راه دور، روش خودآمـوزی و 
چگونگـی آمـوزش در تجمعـات کوچـک را در این شـرایط خاص فراهم سـازد، به همیـن دلیل در هر سـه عرصه آمادگی هـا و تجویز 
الزم از طـرف وزارت معـارف در هماهنگـی بـا شـرکای کاری اتخـاذ گردید تا بتوانـد نیاز دانش آمـوزان را حتی المقـدور مرفوع نماید.

موضـوع مهـم دیگـر در طـرح بدیـل خدمـات تعلیمـی؛ پرداختـن بـه جایـگاه، نحـوه خدمات و سـهم دولـت بـرای حمایت از 
مکاتـب خصوصـی و به نحـوی از خانواده هایـی اسـت کـه فرزندان شـان شـامل مکاتـب خصوصـی بـوده و نسـبت از دسـت دادن یا 
محـدود شـدن شغل شـان، قـادر بـه پرداخـت فیس مکاتـب در زمـان معین پیش بینی شـده نیسـتند، نهادهـای خصوصـی تعلیمی که 
تـا قبـل از بحـران ویـروس کرونـا، یک بخش بزرگـی از مسـئولیت تعلیم و تربیـت را دوشـادوش وزارت معارف به عهده داشـتند و اگر 
در چنیـن شـرایطی مـورد حمایـت دولـت قـرار نگیرنـد، اکثریت دچـار ورشکسـتگی خواهند شـد و یک بحـران بزرگ دیگـر را روی 

آینـده نظـام تعلیـم و تربیـت در کشـور به وجـود می آورند. 
رهبـری وزارت معـارف کشـور واقف اسـت که اگر کرونـا تهدید بالقوه آموزش حضوری شـاگردان تحت یک سـقف می باشـد، 
طـرح آمـوزش از راه دور همـراه بـا چالش هـای زیادی اسـت: ناامنـی، اقتصاد ضعیـف خانواده ها، کمبـود برق، مشـکات و ظرفیت 
پاییـن انترنت، عدم دسترسـی به گوشـی های هوشـمند یا وسـایل ارتباط جمعـی، محدود بودن خدمات شـبکه های رادیـو و تلویزیون 
گاهـی خانواده هـا از نحوه اسـتفاده از خدمات بدیل آموزشـی، اضطراب و مخشـوش بودن ذهن شـاگردان و  در سـطح افغانسـتان، ناآ

خانواده هـا نسـبت بـه وضعیت موجـود، محدود و متفـاوت بودن پروسـه نظـارت و... از جمله این چالش ها هسـتند. 
رهبـری وزارت معـارف کشـور بـا وجـود ایـن همـه، در یـک حالـت غیرقابـل پیش بینـی، همه گیـر و نابرابـر، خـود را مسـئول 
می دانـد تـا امکانـات و زمینه هـای مختلـف آموزشـی را بـرای فرزنـدان نیازمنـد و مسـتحق بـا درنظرداشـت امکانات موجـود دولت 
جمهـوری اسـامی افغانسـتان، فراهـم سـاخته و نگذارد دانش آموزان و شـاگردان از آمـوزش بی بهره مانـده و با مکتـب بیگانه گردند، 
بـه همیـن منظـور وزارت معـارف بـا راه انـدازی کمپاین )مـا مکتـب را بـه خانه های تان می آوریـم(، تـاش بخـرج داد، در هماهنگی 
بـا خانواده هـای دانش آمـوزان، رسـانه ها و نهادهـای همـکار وزارت معارف، در امـر موفقیت طرح بدیـل خدمات تعلیمی، بیشـترین 

تـاش خویـش را به خـرج داده و ایـن طـرح بـزرگ ملی را بـه موفقیت برسـاند.
ویـروس کرونـا )کویـد ۱۹( بـه عنوان یـک چالش بـزرگ جهانـی و پیامدهای منفـی آن، می تواند در امـر پرداختن به شـیوه های 
مختلـف آمـوزش، زمینـه و فرصـت جدیـد نیـز ایجـاد کنـد، امیـد اسـت در پایان آفـت جهان سـوز کرونـا، مـا دارای تجـارب متنوع 
مدیریـت برخـورد بـا بحـران و اسـتفاده از درس هـای آموخته شـده خدمات بدیـل تعلیمی در کشـور باشـیم و از آن در امر پیشـرفت، 

اصـاح و مدرنیزه سـازی نظـام آموزشـی در دهـه معارف بیشـترین اسـتفاده را ببریم. 

آموزشی در کشور بدیل خدمات  و طرح  کرونا، چالش ها 
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يف د ډله  يیز بحث د میتود تعر
هغـه منظمـې، مرتبـې او سـنجول شـوې خبـرې دي 
چـې پـه ډله ییـزو بحثونـو کـې د یوځانګړي هـدف او 
موضـوع پـه اړه د ګـډون کوونکـو ترمنـځ پـرې بحـث 

. ي کیږ
پـه  بـل عبـارت: د ډلـه ییـز بحـث میتـود هغـه 
میتـود تـه وایـي چـې زده کوونکـو تـه وخـت ورکـول 
کیـږي، ترڅـو خپلـې تجربـې، معلومـات، نظرونه او 
وړاندیزونـه هغـه کـه مثبـت وي یـا هـم منفي لـه نورو 
سـره شـریک کړي او خپـل نظریـات د منطـق، دالیلو  

او مسـتنداتو پربنسـټ وړانـدې کـړي.
دا میتـود پـه هغـو ټولګیـو کـې د عملي کېـدو  وړ 
دی چـې د زده کوونکـو شـمېر یـې لـه شـپږو څخه تر 
شـلو تنـو پـورې رسـیږي، کـه چېرته پـه ټولګـي کې د 

زده کوونکـو شـمېر ډېـر وي، نـو بیـا الزمـه ده چـې په 
وړو ډلـو یـې ووېشـو. پـه دې میتـود کې ښـوونکی یوه 
ځانګـړې موضـوع یا هـم یوه مسـله مطرح کـوي. زده 
کوونکـي پـه اړونـد موضـوع او یـا هـم مسـله بانـدې 
فکـر کولـو، لوسـتلو، نظـر ورکولـو او بحـث کولـو تـه 

رابولـي او  نتیجـه تـرې اخلي.
 د اسـتاد محـورۍ د میتـود پر خاف پـدې میتود 
کـې زده کوونکـي پـه  درسـي فعالیتونـو کـې فعاالنـه 
ونـډه اخلـي. د زده کـړې مسـوولیت پـر خپلـه غـاړه 
او  دالیلـو  مسـتندو  د  ترڅنـګ  مباحثـې  د  او  اخلـي 
علمـي اصولو پر بنسـټ لـه خپلـو نظرونـو او مفاهمو 
څخـه دفـاع کـوي. زده کوونکـي د ډلـه ییـزو بحثونـو 
د سـمون پـه موخـه د نـورو نظرونـه، مثاهـدې، مثبت 
او  اندېښـنې  نیوکـې،  وړاندیزونـه،  اړخونـه،  منفـي  او 

د ډلـــه يیــز بحــث میتــود
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پوښـتنو تـه په ډېر وریـن تندي او پـه پور ه چمتووالي سـره 
سـم ځوابونـه وایـي او ارزونـه لـه ځـان سـره لري.

د ډلـه يیـز بحـث پـه  میتـود کـې د درس او 
ځانګړتیـاوې محتـوا 

د ډلـه ییـز بحـث میتـود ډېـر د مسـلې په حـل باندې 
راڅرخـي چـې د ښـوونکي او یـا هـم د زده کوونکـو لـه 
لـوري طرحـه کیـږي. د ډله ییز بحـث میتود  مکاشـفه یي 
میتـود ته ورتـه دی، پـه دې میتود کې زده کوونکي نسـبت 

ښـوونکي او کتـاب تـه ډېـره هڅه داسـې کـوي چې:
دالیـل  تـه  معلوماتـو  بحثونـو،  نظرونـو،  خپلـو  ۱ـ 
او مسـلې تـه د حـل الرې پیـدا کـوي، ځانګـړې نتیجـه 
ترالسـه کـوي، دا کار دومـره اسـانه هم نه دی، خـو دومره 
ده کـه چېرتـه زده کوونکـي د اړوندې  موضوع او مسـلې د 
پوښـتنو پـه اړه ځوابونـو تـه لېوالـه وي بیـا کومه سـتونزه نه 

کیږي. پیـدا 
پـوره  کـې  موضـوع  اړونـده  پـه  کوونکـي  زده  ۲ـ 
معلومـات ولـري، یـا یـې هـم ترالسـه کـړای شـي، کـه 
چېرتـه ډلـه ییـزو ډلـو تـه پـوره معلومـات ورنه کړل شـي، 
معلومـات هـم ونـه لـري او یـا هـم د پوهـې، مهارتونو او 
قابلیتونـو اسـانتیاوې هـم ورتـه نـه وي، فکـر نه کـوم چې 
زده کوونکـو تـه د فعالیت متن او ارزښـت کومـه ځانګړې 
معنـا ولـري او ان تـردې چـې دغسـې بحثونـو ته بـه هېڅ 

زړه ښـه نـه کړي.
۳ـ پـه هغـه څه چې تاسـو پوهېږئ کوالی شـئ  چې 

بېابېل او پرتلیـز نظرونه ورکړئ:
پـه بېابېلـو مضمونونـو او درسـونو کې ځینې داسـې 
علمـي، پـه زړه پـورې موضوعګانـې او بحثونـه شـته چې 
د پوهانـو د هوکـړې پـه لـوړه درجه کـې ځای لـري دا هغه 
میتودونـه، اصـول او مفاهیـم دي چـې هېڅـوک د هغـه 
پـه اړه شـک نـه شـي کـوالی، لکـه: ریاضیات، ساینسـي 
او فنونـو کـې چـې  او د انجینیـرۍ علوم.پـه دې علومـو 
کـوم شـیان  مهـم دي، کـوم اصـول حاکـم دي،څـه ډول  
معیارونه،مفاهیـم پـه کـې ارزښـتمن دي، څنګـه پـان او 
پروګـرام شـوي دي. پـه دې اړه ټـول پوهان په یـوه نظر دي 

او ددې پرخـاف ټولنیـز علـوم، تاریـخ، اقتصاد، فلسـفه، 
سیاسـي علـوم، ارواپوهنـه او ټولنپوهنـه کې بیا داسـې کوم 
ټولیـزه هوکـړه نشـته، نـه شـو کـوالی چـې ددې علومـو د 
اصولـو، د مفهومونـو د ښـه والـي، مهـم والي، کـره توب، 
مدللتـوب او ښـکا پـه اړه پـه لویه کچـه یوې منل شـوې 
هوکـړې تـه ورسـیږو چـې ووایو: دغـه تعریـف، اصطاح 
او مفهـوم د ټولـو متخصصینـو لـه لـوري منـل شـوی او 
لومـړۍ  د  اسـاس  پـه همـدې  نـو  تصویـب شـوی دی، 
شـمېرې درسـونو غونـدې چـې موخـه یـې د معلوماتـو 
پېژندنـه او پـه اړه یـې پوهـاوی دی او دا بایـد د ښـوونکي 
لـه لـوري تدریـس شـي. دغـه ډول درسـونه د ډلـه ییـزو 
بحثونـو لپاره مناسـب نـه دي. دا ډول بحثونـه ډېر په عملي 
تجربـو پـورې اړه لـري، دا به ومنـو چې کله ناکلـه د دویم 
او درېـم کـس مرسـتې تـه بـه هـم اړتیا پیـدا شـي، خو له 
دویمـې ډلې سـره ډېر فـرق لري. په داسـې حـال کې چې 
د دویمـې ډلـې پـه درسـونو کـې چـې پـه اړه یـې پـه لوړه 
کچـه واحـده هوکـړه شـتون نـه لري، کـوالی شـئ چې په 
اړه یـې بېـا بېـل نظرونـه ورکـړئ ډېـر بحـث وکـړئ، نقد 
وکـړئ لکه: ژبـه او ادبیـات، تاریـخ، جغرافیـه، مدني زده 
کـړې، ارواپوهنـه، ټولنپوهنـه او هنـر. دا ډول مضمونونه د 

ډلـه ییـزو بحثونو لپـاره مناسـب دي.

د ډله يیز بحث د میتود اهداف
ـ پـه ځانګـړو وختونـو کـې د ګـډ پوهـاوي د لېوالتیـا 

رامنـځ تـه کول،
ـ د انتقادي تفکر رامنځ ته کول او روزل،

ـ پـه ټولګـو کـې د نظـر ورکولـو د وړتیـاوو رامنـځ تـه 
، ل کو

ـ د انتقاد منلو د وړتیاوو پیاوړي کول،
د  وړتیـاوو  د  مدیریـت  او  رهبـرۍ  د  کـې  ډلـو  پـه  ـ 

پیاوړتیـا، کولـو  تـه  رامنځـه 
ـ د بیان او استدالل د وړتیاوو پیاوړي کول،

ـ د تصمیم نیولو او تحلیلي وړتیاوو پیاوړي کول،
ـ د مسـلې د حـل او د معلوماتـو د ترالسـه کولـو لـه 

بلدتیا، میتـود سـره 
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ـ د ټولنیزو او مطلوبه اړیکو رامنځ ته کول،
ـ د ګټورو او اغېزمنو ټولنیزو اړیکو رامنځته کول،

د ډلـه ییـزو بحثونـو د میتـود د مطلوبـه کړنـو  لپـاره 
النـدې پړاوونـه اړیـن دي.

چمتووالی او پالن جوړونه
ـ د ګډو کارونو د رامنځته کولو الرې چارې.

ـ د موضوع ټاکنه.
ـ د اړیکو نیولو د شبکو د څرنګوالي ټاکنه.

ـ د افـرادو ټـاکل او پـه ډله ییزو بحثونو کـې یې د رول 
او دنـدو ځانګړي کول.

د ډله ییزو بحثونو د اجرا میتود
ـ د ډله ییزو بحثونو په میتود کې د ښوونکي دندې.

ـ د ډلـه ییـزو بحثونـو پـه میتـود کـې د زده کوونکـو 
دنـدې.

يح چمتووالی او د پالن جوړونې میتود تشر
پـه دې میتـود کـې مخکـې لـه دې چـې ښـوونکی 
بحـث پیـل کـړي، پـان  جوړونـې او طرحـې جوړونـې 
تـه اړتیـا لـري، مګـر ددې میتـود د پـان جوړونې شـکل 
لـه هغـه بـل میتود سـره توپیـر لـري. دا میتـود بایـد د زده 
کوونکـو  زده  د  کچـه،  معلوماتـو  د  ړتیـاوې،  ا  کوونکـو 
مخکینـۍ تجربـه او هغـه پوهـه چـې پـه  دې میتـود کـې 
بنسـټیز رول لـري په اساسـي توګه یې ښـوونکی تر څېړنې 
النـدې ونیسـي او ددې پـر اسـاس هغـه اهداف چـې زده 
کوونکـي یـې لـه دې میتـود څخـه وروسـته ترسـره کـوي 
مشـخص کـړي ښـوونکی دهـدف لـه مشـخص کولـو او 
ټاکلـو څخـه وروسـته د موضـوع د څنګـه ټاکلـو، د ګـډو 
همکاریـو او د ډلـو ترمنـځ د مناسـبو او اغېزمنـو اړیکـو 
جوړولـو پروسـه مختـه بیایـي، که چېرتـه د ډلـه ییز بحث 
میتـود لـه علمـي اصولـو او معیارونو سـره سـم ترسـره نه 
شـي، پـه فرضیـو، خیالـي تمرینونـو، لـه حقیقـت څخـه 
لـرې چې نـه مدلـل وي، نه مسـتند وي، نـه موازینه ولري 
او نـه هـم کـوم علمـي معقولیـت ولـري  هېڅ ارزښـت به 

لري. ونـه 

زمینـه  تـه  چـارو  الرو  فعالیتونـو  ګـډو  د 
برابـرول

د ډلـه ییـز بحـث څخـه مخکـې پـکار ده چـې پـه 
ټولګـي کـې د موضـوع پـه اړه د زده کوونکـو د معلوماتـو 
کچـه یـو شـان شـي. موضـوع ورتـه ښـه تشـریح شـي، 
اهـداف یـې مشـخص شـي، میتـود ورتـه روښـانه شـي. 
داسـې ګډ بحثونـه او فعالیتونه د زده کوونکـو په معلوماتو، 
ذهنـي ودې، پوهـې او اطاعاتـو کـې ډېـره مرسـته کـوي 
دا اطاعـات کـوالی شـئ چـې لـه فلمونـو، ټلوېزیونونو، 
کتابتونونـو، نندارتونونو، لوحو، علمي سـیاحتونو، منظرو، 
کرنیـزو ځایونـو او باغونـو څخـه هـم ترالسـه کـړئ. زده 
کوونکـي نـه یواځـې دا چـې پـه داسـې  ډلـه ییـزو بحثونو 
کـې  خپلـو تجربـو، مشـاهدې، اورېدلو او نظـر ورکولو ته 
اړتیـا لـري، بلکـې نـورو سـمو او علمـي معلوماتـو ته هم 
اړتیـا لـري دوی بایـد په دې پوه شـي چې څنګـه او د کوم 
اطاعاتـي میتـود پـر بنسـټ لـه بېابېلـو سـرچینو څخـه 

اړیـن او مسـتند معلومـات ترالسـه کړي.

امکاناتـو  ينـو  اړ د  يیـز بحـث کـې  پـه ډلـه 
برابـرول

ښـوونکی چـې معمـوال د ډلـو د رهبرۍ دنـده پرغاړه 
النـدې  بایـد  څخـه  بحـث  ییـز  ډلـه  لـه  مخکـې  لـري 

فعالیتونـه ترسـره کـړي:
۱ـ د مرسـتندویه توکـو ، د ډلـه ییزو بحثونـو د ځایونو 
پـه ګوته کـول، د اړینو درسـي توکـو، وسـایلو او تجهیزاتو 

چـې فعالیتونـو کې مرسـته کوي چمتـو کول.
۲ـ د بحثونـو د ښـه اغېزمنتیـا پـه موخـه کوالی شـئ 
چـې یـو بـل داسـې څـوک هـم راوغـواړئ چې ستاسـو د 

موضـوع پـه اړه پـوره تجربـه او تخصـص هـم ولري.
۲ـ پـه بحـث کـې د موضـوع پـه اړه مهمـې برخې، د 
مطالعـې وړ ځایونـه او کلیـدي ټکي هم یادداشـت کړئ.
۳ـ هغـه پوښـتنې چې د بحـث د پیـل او ارزونې لپاره 

اړینـې دي مخکـې له مخکې یـې تنظیـم او چمتو کړئ.
۴ـ پـه ډلـو کـې د نـورو غـړو دنـدې او مسـوولیت په 

نښـه او پـرې پـوه یـې کړئ.
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۵ـ مسـوولین داسـې اشـخاص پـه نښـه کـړي چـې 
نسـبت نـورو تـه ښـه تجربـه، حوصلـه او جـرات ولـري.
۶ـ د بحـث پـه وخـت کـې اړینې سـرچینې پـه ګوته 

. کړئ
څخـه  ګډونکوونکـو  ټولـو  لـه  کـې  بحـث  پـه  ۷ـ 
وغـواړئ چـې د خپلـې موضوع پـه اړه مطالعه وکـړي او د 
پخوانیـو تجربـو څخـه په ګټې اخیسـتنې سـره د ډلـه ییزو 

بحثونـو غونـډو او ناسـتو تـه حاضـر شـي.
په ډله ییز بحث کې د زده کوونکو دندې

۱ـ د بحث د موضوع  په اړه فکر او مطالعه کول.
او  تجربـې  خپلـې  کـې  غونـډو  او  ناسـتو  پـه  ۲ـ 

کـړي. مطـرح  معلومـات 
۳ـ په ځیرتیا سره د بحث خبرو ته غوږ ونیسي.

۴ـ کـه چېرتـه پـه موضوع پوه نه شـو دویـم ځلي دې 
لـه نـورو ملګـرو مرسـته وغـواړي، ترڅـو په موضوع ښـه 

پوه شـي. 
۵ـ د ډلـه ییـز بحـث پـه بهیـر کـې دې یو له بل سـره 

خصوصـي خبـرې نه کـوي، بلکـې غوږ دې ونیسـي.
۶ـ دې تـه دې منتظـر نـه وي چې دده نظـر دې حتما 

ومنل شـي.
۷ـ کـه چېرتـه کـوم نظـر او وړاندیـز لـري پـه واضـح 

ډول پـه جـرات سـره دې وړانـدې کـړي.
۸ـ مخکـې لـه دې چـې بحـث  پـای تـه ورسـیږي د 

راتلونکـي موضـوع پـه اړه دې تصمیـم ونیسـي.

پـه بحـث کـې د مشـارکت اصـل په پـام کې 
ل نیو

ښـوونکی دنـده لـري چـې د بحـث پـه پیل کـې زده 
کوونکـو تـه د موضـوع مقدمـه، هـدف او هغـه څـه چـې 
پـه ډلـه ییر بحـث حاکمیت لـري تشـریح یې کـړي او یو 
ځـل بیـا په ډلـو کې د اشـخاصو دنـدې په ګوته کـړي، که 
چېرتـه پـه بحث کـې معلم ډېـرې خبرې وکړي ډېـر لږ زده 
کوونکـي بـه پـه خبـرو، بحـث او نظـر ورکولـو کـې برخه 
واخیسـتای شـي او لـږ شـمېر بـه یـې د ډلـه ییـز بحـث 
لـه ګټـو څخـه برخمن شـي. ښـوونکي تـه پـه کار ده چې 

بحـث کې د مشـارکت اصل پـه پام کې ونیسـي.  نوموړی 
بایـد خپـل رول داسـې عیـار کـړي چـې وکـړای شـي زده 
کوونکـي پـه فعالیتونـو، مشـورو، بحثونـو کې وڅـاري او 
د یـوه ښـه اورېدونکـي، غږ کوونکـي، هڅوونکي، اشـاره 
کوونکي، سـر خوځونکي او د افرادو نوم اخیستونکی وي. 
سـتونزې راکمـې کـړي، حاکم فشـار لـه منځه یوسـي، یو 
تـود علمـي، مطلوبـه او کاري چاپیریـال رامنځتـه کړي.د 
موضـوع پـه اړه پایلـه هغه وخت ترالسـه کوالی شـو چې 
ښـوونکی خپلـه ټوله انرژي یواځـې د یوه ښـه اورېدونکي 
حـد تـه راټیټـه کـړي، ترڅـو زده کوونکـي وکـوالی شـي 
چـې پـه بحث کـې فعاله ګـډون وکړي او د مسـایلو د حل 
پـه اړه شـته پوښـتنو تـه ځوابونـه، فرضیـې روښـانه کړي، 
د مثالونـو اړیکـه لـه موضوعګانـو سـره ورکـړي او بیـا یې 
وارزوي. د ښـوونکي ډېـر کار بایـد څارنـه، تحلیـل او د 

بحـث ارزونـه وي، نـه پـه بحـث کې لـه حـده ډېرګډون.
ارزونـه پـه دې معنا چـې ایا دا بحث د موضـوع په اړه 
منطقي او سـم ترسـره کیږي که نه؟په رښـتیا هم د موضوع 
اړونـد دی کـه نه؟پـه بحـث کـې الزم اړخونـه په پـام کې 
نیـول شـوي دي کـه نـه؟ د موضـوع پـه اړه ټـاکل شـوي 
اهـداف پـه الس راکـوي کـه نـه؟ ډلـه ییـز بحـث نـه باید 
د شـخصي نیوکـو ښـکار شـي یا هـم ددې ډلـو ډېر وخت 
چـې دوی بایـد خپلـه کار وکړي، فکـر وکـړي، خپل منځ 

کـې مشـورې وکـړي، اویو بل سـره نظـر شـریک کړي .

د بحث په اړه الرښوونې او کنټرول
د ډلـه ییـز بحـث پـه بهیر کـې د ښـوونکي بلـه دنده  
ُالرښـوونې او کنټرول دی. ښـوونکی بایـد دې ته ځیر وي 
چـې د بحـث لـه موضوع ونـه وځي کـه چېرته داسـې کار 
وشـو، نـو پـه دې پـوه شـئ چـې تاسـو به پـه بحـث کې د 
ګډوډیـو، ننګونو او بې نظمیو شـاهدان واوسـئ. په داسـې 
وخـت کـې تاسـو بایـد بـې لـه کـوم ځنـډ او خنـډ څخـه 

وکړئ. مداخلـه 
 هڅـه وکـړئ چـې پـه ځانګړو کلمو، اشـارو، کیسـه 
ګیـو او ټوکـو خپـل ګروپونـه کنټـرول کـې راولـئ. داسـې 
کارونـه ډېـر شـوي  او زمـوږ پـه مـخ کې شـوي  چې ښـه 
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پایلـه یـې نـه ده ورکـړې پـه ۱۳۹۸لمریـزکال کابـل کې د 
ټیـکا لـه لـوري د نصـاب او مفرداتـو د سـمون پـه اړه لس 
ورځنـی روزنیز ورکشـاپ و، اسـتاده مـو یـوه ترکۍمېرمن 
ټولګـي  ټـول  د  یـې  ناسـنجول شـوې خبـره  یـوې  پـه  وه 
وکـړه  هڅـه  ډېـره  اسـتادې  دې  راوپـارول،  احساسـات 
چـې وضعیـت ترخپـل کنټـرول النـدې راولـي خـو وې 
نشـو کـړای چې پـه وضعیـت حاکمه شـي او ټول ناسـت 

ګډونـوال لـه ټولګـي څخـه د احتجـاج پـه توګـه ووتـل.

د ډله يیز بحث د میتود ښیګڼې
۱ـ پـه ډلـه ییـزو بحثونـو کـې ماشـومان کوالی شـي 
چـې خپـل معلومـات او تجربـې یـو له بل سـره شـریکې 

. کړي
۲ـ پـه ډلـه ییـزو بحثونـو کـې د ماشـومانو ترمنـځ د 

همـکارۍ او دوسـتۍ حـس پیـاوړی کیـږي.
۳ـ د ډلـه ییـزو بحثونـو پـه بهیـر کـې ماشـومان خپل 

ځانونـه ارزوي.
۴ـ د ډلـه ییـزو بحثونـو په بهیـر کې په ماشـومانو کې 
د نفـس اعتمـاد پیـاوړی کیـږي او د نقـد روحیـه پـه کـې 

رامنـځ تـه کیږي.
ییـزو بحثونـو کـې د ماشـومانو ترمنـځ  پـه ډلـه  ۵ـ 
جـرات ډېریـږي. د وېرې او شـرم حس یې لـه منځه ځي.
۶ـ د ډلـه ییـز بحـث میتـود پـه زده کوونکـو کـې د 

کـوي. پیـاوړې  ځانګړتیـاوې  مدیریـت  او  رهبـرۍ 
۷ـ د ډلـه ییـز بحـث میتـود د فکرونـو د نظـم او د 

ګټـور دی. ډېـر  لپـاره  پیاوړتیـا  د  اسـتدالل 

د ډله يیز بحث د میتود محدوديتونه
۱ـ دغـه میتـود هغـه ټولګیو لـه پاره چـې زده کوونکي 

په کـې ډېـر وي د پلي کېـدو وړ ندی.
۲ـ د ابتدایي دورې له پاره ډېر مناسب نه دی.

۱ـ د ډله ییز کار ګټې
زده کوونکـي لـه خپلـې انـدازې څخـه ډېرفعالیت او 
ورځنیـو کارونـو تـه لېوالتیـا ښـیي،خو پـه دې برخـه کـې 

مدیریـت کـول یـو مهم اصـل دی.
۲ـ د دندو په اړه د خوښۍ ډېروالی

۳ـ د کار د کیفیت ډېروالی
لـه کمیت نـه د کیفیـت په لور میـان پیدا کـوو، کله 
چـې کیفیـت خپـل حاکمیت پیدا کـوي په هـره برخه کې 
غـوره والـی، پرمختـګ او خوښـي ترالسـه کـوو، دا ددې 
المـل کیـږي چـې ښـوونکی لـه خپـل تدریـس څخـه او 
زده کوونکـي لـه خپلـې زده کـړې څخه رضایت وښـیي، 
همدارنګـه پـه مدیریتـي چـارو کـې د زده کوونکـو تعهـد 
او مهارتونـه ډېریـږي. د تعهـد د پلـي کولـو لـه پـاره ډېرې 
هڅـې کـوي او د سـتونزو پـه رامنځـه تـه کېـدو کـې زده 
کوونکـي لـه یو بـل سـره مرسـته او همـکاري هـم کوي، 

ترڅـو د فعالیتونـو نتیجـه پـه الس ور شـي.
۴ـ تغیر منل

پـه ډلـه ییـزو بحثونـو کـې زده کوونکـي ددې باعـث 
اړه  پـه  تغیراتـو  راتلونکونکـو  د  او  شـته  لـه  چـې  کیـږي 
چمتووالـی ولـري او هـر ډول سـختو، سـتونزو او ننګوونو 
تـه سـترګې پـه الره وي او په اړه یـې حـل الرې ورته خپله 

کړي. پیـدا 
۵ـ د اهدافو د پلي کولو لپاره تعهد

د هغـه فعالیـت پـه اړه چـې دوی پـه کې ښـکېل دي 
تعهـد هـم ورتـه لـري او ددې فعالیتونـو د پلي کولـو لپاره 

هڅـې هـم کوي.
۶ـ د دندو پرېښودلو کموالی

کلـه چـې زده کوونکـي په ډلـه ییـزه توګه پـه تصمیم 
نیولـو کـې برخـه واخلـي، هر څـه د تفاهـم په ژبـه مخته 
بوځـي پـه خپـل نفـس یـې اعتمـاد ډېریـږي. د مالکیـت 
احسـاس وکـړي دا ددې المـل کیـږي چـې پـه درسـونو 
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او ښـوونځیو کـې د تېښـتې کچـه راټیټـه یـا هـم بیخـي له 
یوسـي. منځه 

۷ـ دوستانه اړیکې
زده کوونکـي بایـد د یـو او بـل پـه مقابـل کـې ونـه 
دریـږي. پـه فعالیتونو کـې د یو بـل خبرو ته غوږ ونیسـي. 
د امـکان تـر بدیده یو بل سـره نږدې اړیکې جـوړې کړي، 
بحثونـو کـې د یـو بـل نظر ته ډېـر درنـاوی ولري، ښـه یې  
واوري او پـه ډېـر وریـن تنـدي یو بل تـه ځوابونـه ورکړي. 
دا کار د ډلـه ییـزو بحثونـو یـو لـه مهمـو فعالیتونـو څخـه 

کیږي. شـمېرل 
۸ـ د روحېې پیاوړتیا

د ډلـه ییـزو بحثونـو د بېابېلـو سـبکي مدیریتونـو په 
برخـه کـې زده کوونکـي د نظـر ورکولـو حـق لـري. ویـې 
وایـي، وایـې وري او د اهدافـو پـه ترالسـه کولـو کـې موږ 
تـه اسـانتیاوې برابـروي کله مو چـې اهداف ترالسـه کړل 
د زده کوونکـو روحیـه نـوره هـم پیـاوړې کیږي او یوه ښـه 

پایلـه پـه السـه راکوي.
د ډلـه ییـز بحث پـه میتود کـې زده کړه او پـه تعلیمي 

مرکزونـو کـې یې عملـي الرې چارې
د  اړه  پـه  موضـوع  ځانګـړې  یـوې  د  تعریـف: 
ګډونکوونکـو ترمنـځ هغـه سـنجول شـوي او منظمـي په 
زړه پـورې خبـرې دي چـې د فعالیتونـو د تنظیـم لپـاره پـه 

کیـږي. اچـول  الره 
کړییـزو  زده  پـه  کوونکـي  زده  کـې  میتـود  دغـه  پـه 
زده  د  او  اخلـي  برخـه  توګـه  فعاالنـه  پـه  کـې  فعالیتونـو 
کـړې مسـوولیت په خپلـه غاړه اخلـي. هغـوی د مباحثې 
ترڅنـګ لـه علمـي اصولـو او مفاهیمـو څخـه پـه قـوي 
دالیلـو دفـاع کـوي. هـر څـه پـه عملـي او رښـتیني توګـه 
مختـه تـه بیایـي. دغـه میتـود د زده کوونکـو د نوښـت، د 
اسـتعدادونو د غوړېـدا، د رهبرۍ د پنځونې، د اسـتدالل د 
پیاوړتیـا، د خبـرو د جذابیـت المل ګرځي. دغـه میتود په 
زده کـړه کـې یو له غـوره، منل شـویو او اغېزمنـو میتودونو 
څخـه شـمېرل کیـږي او ډېـرو لـږو امکاناتو ته اړتیـا لري.

د ډله يیز بحث د میتود ګټې
۱ـ د معلوماتو شریکول

اغېزمنـه  او  ګټـوره  هغـه  او خبـرې  بحـث  ییـز  ډلـه 
وسـیله ده چـې د معلوماتـو د شـریکولو او د معلوماتـو د 
ترالسـه کولـو لپـاره ترې ګټـه اخیسـتل کیـږي. ځکه چې 
هـر یـو لـه زده کوونکـو څخـه د خپل  لیـد، انـد او د هغه 
څـه پـه اړه چې معلومـات او مهارتونـه لري له یو بل سـره 
یـې شـریکو ي او پـه ډېره لوړه کچـه د یو بل لـه معلوماتو، 
قابلیتونـو او مهارتونو سـره مرسـته کوي. د بېلګـې په توګه: 
کـه چېرتـه د ډله ییـز بحث موضـوع د ماشـومانو له لوري  
لـه ګډونکوونکـو څخـه  او عوامـل څېړنـه وي،  د علـل 
یـو د کورنیـو سـتونزو د راپیـدا کېـدو پـه عواملـو، دوهـم 
یـې د ارواپوهنـې پـه عواملـو، درېـم یـې د ټولنپېژندنـې 
او چاپریـال سـاتنې پـه عواملـو او څلـورم یـې د مذهبـي 
سـتونزو پـه عواملـو بحـث وکـړي، مـوږ کوالی شـو چې 
د هـرې موضـوع پـه اړه پـه ډېـر لـږ وخـت کـې ډېـر  قوي 
معلومـات او پوهـه پـه الس راوړو او د ټولـو زده کوونکو د 

پـام وړ بـه هـم وګرځي.
۲ـ د سختو مسایلو د پوهې وړتیاوې

سـختو  او  پېچلـو  د  سـره  کوونکـو  زده  میتـود  دغـه 
مرسـته  کـې  کولـو  حـل  او  کولـو  اسـانه  پـه  مفهومونـو 
کـوي.زده کوونکـي د متقابلـو همکاریـو او د معلوماتـو 
د شـریکولو لـه الرې د فکـر کولـو، یـو بـل سـره د مثبتـې 
سـیالۍ، د بېابېلـو وړاندیزونـو، ارزونې او د پوهـې په اړه 

قابلیتونـه غنـي کـوي.
۳ـ د ارزښتونو او استداللي وړتیاوو پیاوړي کول

بېابېلـو  او  نقـد  بحـث،  ییـز  ډلـه  د  کوونکـي  زده 
مفکـورو پـر بنسـټ کـوالی شـي چـې د خپلـې پوهې او 
درک کچـه پـه الس راوړي. نـورو ملګـرو سـره د چلنـد، 

صبـر او زغـم ځانګړتیـاوې هـم تمرینـوي.
۴ـ د مطلبونـو د بیانولـو لپـاره لـه ژبـې څخـه ګټـه 

خیسـتنه ا
ییـز بحـث میتـود زده کوونکـو سـره مرسـته  د ډلـه 
کـوي، ترڅـو له ژبـې څخه پـه ګټې اخیسـتنې سـره خپل 
لیـد او معلومـات بیـان کـړي او لـه نورو سـره یې شـریک 
کـړي په دې شـرط چـې نـور ملګري هم پـه یوه نـه په یوه 

شـکل لـه ځان سـره یـو ځـای کړي.
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۵ـ مناسب تصمیمونه نیول
 ډلـه ییـزې خبـرې او مرکـې د د زده کوونکـو د فکـر 
پراخوالـی او د یـوې موضوع منـځ ته د ننوتلـو  مهارتونه او 
قابلیتونـه ډېـروي. پـه پایلـه کې یې هـره پرېکـړه د واقعیت 
پربنسـټ ترسـره کیږي. پښـېمانتیا یـا بیخي په کـې نه وي 
او کـه وي کچـه به یـې ډېره ټیټـه وي او په پای کې یوه ښـه 

پایلـه هم پـه الس راکوي.  

د ډله يیز بحث پايلې
ـ بحـث تـه پـه کتـو سـره د اطاعاتـو ډېروالـی او د زده 
کوونکـو پـه منځ کـې د زده کوونکـو له لـوري د معلوماتو 

شـریکول.
ـ د زده کـړې اجتماعـي کېـدل او غـوره ټولنیـز ژونـد تـه د 

رسـېدو پـه موخـه یـې تمرینول.
ـ د زده کوونکـو هڅونـه او ترمنـځ یـې  تفاهـم  رامنځتـه 

. کول
ـ د زده کوونکـو د ډلـو پـه منځ کې د مثبتې سـیالۍ روحیه 

کول. رامنځته 
ـ د علم او ښـوونځي پـر وړاندې د مثبـت ذهنیت رامنځته 

کول.
ـ د عاطفي تعامل قوي کول.

ـ په زده کوونکو کې د خبرو کولو مهارت پیاوړي کول.
ـ د مطلبونو د وړاندې کولو او بیان مهارت پیاوړي کول.

ـ پـه ډلـو کـې د فعالیتونـو د وېـش لـه پـاره د انګیـزې او 
پلټنـې رامنځتـه کـول.

ـ زده کوونکـي پـه ډلـو کـې د هغـو پـروژو د ترسـره کولـو 
وړتیـا لـري چـې پخـوا بـه یـې پـه فـردي ډول نـه شـوې 

ترسـره کـوالی.
ـ پـه ډلـه ییـز فعالیـت کې ګـډون کـول  زده کوونکـو ته دا 
ورښـیي چـې صابـر واوسـي او خپـل فعالیتونـه پـه ټاکلي 
وخـت  ترسـره کـړي او کـوالی شـي چـې مخکـې لـه 

مخکـې پـه  پـان شـوو کارونـو کـې برخـه واخلـي.
ـ حجالتـي هېـروي او دوی اړ دي  ترڅـو پـه خپـل منـځ 

کـې سـره بحـث او خبـرې وکړي.
ـ پـه لـږ وخـت کـې ډېـر څـه زده کـوي، ځکـه چـې د 

فعالیتونـو پـه بهیر کې ښـکېل دی او د زده کـړې د کیفیت 
کچـه هـم مـخ پورتـه ځي.

په ډله ايیر بحث کې د ټولګي قوانین
۱ـ ټول باید د نظر ورکولو حق ولري.
۲ـ په مساوي توګه د فعالیتونو وېش.

۳ـ هـر څـوک په خپـل ټاکلي وخـت خپـل فعالیتونه 
سـرته ورسوي.

۴ـ پـه منظـم شـکل او پـه نښـه شـوو ځایونـو کې په 
ډلـه ییـز بحـث کـې برخه اخیسـتل.

۵ـ په ډله کې د خپلو کړنو منظم راپور ورکول.
۶ـ په چلند او بیان کې له تبعیض څخه ډډه کول.

۷ـ ټـول ګډونـوال بایـد د ډلـه ییـز بحـث لـه قوانینـو 
څخـه خبرتیـا ولـري.

اخځلیکونه
Motamen.org •

https:// HYPERLINK «https://ravesh� • 
 tadris.com/»raveshtadris. HYPERLINK

 «https://raveshtadris.com/»com, 2015 year,
.hafezinezad

mathplus�mds.ir فعالیت های گروهی کاس •
 https:// کار گروهی در کاس های انگلیسی زبان ها •

HYPERLINK «https://funglish/»funglish team.
ir

https:// HYPERLINK «https://gamer� • 
 tegha.blogsky.com/»gamertegha. HYPERLINK

 «https://gamertegha.blogsky.com/»blogsky.
HYPERLINK «https://gamertegha.blogsky.

 com/»com
http:// HYPERLINK «http://www.lboro. •

 ac.uk/library/skills/»www. HYPERLINK
 «http://www.lboro.ac.uk/library/skills/»lboro.

HYPERLINK «http://www.lboro.ac.uk/li�
brary/skills/»ac. HYPERLINK «http://www.

 lboro.ac.uk/library/skills/»uk/ HYPERLINK
 «http://www.lboro.ac.uk/library/skills/»library/
HYPERLINK «http://www.lboro.ac.uk/library/

 +skills/»skills
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مایل آقا متقی

مقدمه
 صلـح و امنیـت از جملـه نیازهـای فطـری بشـر اسـت و تنها در سـایه ایـن موهبت الهی می تـوان به رشـد و تعالی 
در جامعـه دسـت یافـت. در طـول سـال ها جنـگ در کشـور، دسـت یابی بـه صلـح و امنیـت را بـه آرزویی دسـت 

نیافتنـی مبـدل کـرده اسـت و ضـرورت صلح در کشـور بـه خوبی نمایان اسـت. 
صرف نظـر از بسـیاری از عوامـل خارجـی در عـدم دسـت یابی بـه صلـح در کشـور، شـناخت ایـن اصـل بـر 
اسـاس مبانی اسـامی و دسـتورات قرآنی با توجه به اوضاع کنونی در افغانسـتان قابل بررسـی اسـت.  دین اسـام 
کـه خـود منـادی صلـح در جهـان اسـت در آموزه هـای خـود بـه خوبـی اهمیت ایـن اصل را مشـخص می سـازد. 
امیـد اسـت بـا نگاهی بـه زندگـی پیامبر گرامـی اسـام و خلفای راشـدین به عنـوان بزرگان دیـن اسـام و تأمل در 

شـیوه آنـان در مـورد صلـح و امنیـت، به اجـرای صلـح و امنیت در افغانسـتان کمک شـود.  
جنـگ و ناآرامـی متمادی در افغانسـتان صدمات و خسـارات جبران ناپذیری برای کشـور ملت ما وارد سـاخته 
اسـت. بی گمـان در ایـن تـراژدی غم بـار مـردم ما قربانـی اصلـی ناامنی ها هسـتند، چه آنانـی که در کشـور ماندند 
و متحمـل سـخت ترین رنج هـا شـدند و چه بسـا آنانـی که به کشـورهای هم جـوار پناهنده شـدند و رنـج آوارگی را 
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بـه جـان خریدند و هـر دم آن را حـس می کنند. 
از آن جـا کـه صلـح از اصـول دیـن اسـام اسـت و 
پای بنـدی بـه آن از وظایف شـرعی هر مسـلمان اسـت، 
بایـد همـه مـا دسـت بـه دسـت هـم داده بکوشـیم  تـا با 
شـناخت آموزه های اسـامی و سـیره الگو های اسـامی 
ایـن جنگ هـا و اختافات نابه سـامان  را از ریشـه برکنیم 
و جـای آن را بـه صلـح و بـرادری و هم دلـی بـدل نماییم  
تـا باشـد در فضای صلـح و امنیت و آرامش به سـر بریم. 

يف صلح تعر
صلـح در لغـت بـه معنـای سـازش و ضـد فسـاد و 
از بیـن بـردن نفـرت و اختافـات ذات البینـی اسـت. در 
اصطـاح سیاسـت دسـت کشـیدن از جنـگ بـا عقـد 
قـرارداد اسـت و این واژه معنای آرامـش و امنیت عمومی 
را در یـک کشـور نیـز افـاده می کنـد و در اصطـاح فقـه 
نوعی از عقود اسـت و آن اسـت که کسـی ملکـی یا مالی 
و یـا حقـی از خـود را برای  دیگـری واگذارد و ببخشـد و 
یـا دو گـروه و یـا دو شـخص دعوای را بـا عقد قـرارداد و 
یـا پیمانـی بیـن خـود حـل و فصـل کننـد و یا بـه عبارت 
دیگـر توافـق نمـودن بـر قـراردادی اسـت کـه میـان دو  
شـخص و یـا دو گـروه که بـا هم اختـاف دارنـد، انجام 
می پذیـرد. در قرآن کریـم ایـن واژه بـه معنـای سـلم نیـز 
بـه کار رفته اسـت.چنانچه خداوند کریم بـرای پیامبرش 
فرمـوده اسـت: ترجمـه: }و اگـر بـه صلـح گراییدنـد تـو 
)نیـز( بـدان گـرای و بـر خـدا تـوکل نمـا کـه او شـنوای 
داناسـت{. انفـال – 61 صاحب تفسـیر معـارف قرآن در 
مـورد تفسـیر آیت فوق چنین نگاشـته اسـت: اگـر زمانی 
کفـار بـه صلح مایل شـوند شـما نیز بـه آن مایل شـوید، 
در این جـا صیغـۀ امـر بـرای تخییـر اسـت یعنـی این که 
هـرگاه کفـار بـه صلـح روی آوردنـد در آن صورت شـما 
اختیـار داریـد اگر صاح مسـلمانان در صلح باشـد پس 
صلـح کنیـد و از قیـد )ان جنحـوا( معلـوم شـده زمانـی 
می تـوان صلح کـرد که صلـح از طرف کفار درخواسـت 
شـود؛ زیرا بـدون خواهـش آنان اگـر مسـلمانان صلح را 
پیشـنهاد نماینـد ایـن دلیـل بـرای ضعـف آن هـا خواهـد 

بود.
بی گمـان صلـح و امنیـت و زندگی مسـالمت آمیز از 
نیازهـای فطری بشـریت اسـت، اسـام  صلـح  و امنیت 
را مـورد توجـه قـرار داده اسـت و عمـل بـه دسـتورات 
اسـامی در رابطـه بـه صلـح  و راه کارهـای آن از وظایف 

مهم شـرعی مسـلمانان اسـت. 
امنیـت در لغـت بـه معنای در امـان بـودن، ایمنی و 
آسـودگی اسـت. ایمـان نیـز از همیـن مـاده و بـه معنای 
قـرار دادن خـود و دیگـران در امن و آسـایش اسـت؛ زیرا 
مؤمـن بـا پذیـرش ایمـان، خـود را از عـذاب الهی حفظ 
حالـت  بـه  حقوقـی  و  سیاسـی  اصطـاح  در  می کنـد. 
فراغـت از هـر گونه تهدید و یـا حمله و نیـز آمادگی برای 
رویارویـی بـا هـر تهدیـد و حملـه ای را امنیـت گوینـد. 
امنیـت کاربـرد فـردی، اجتماعـی، ملـی و بین المللـی 

دارد. 

رابطه صلح و امنیت 
کـه  تنهـا جامعـه ای  اسـت.  مولـود صلـح  امنیـت 
بـر صلـح اسـتوار اسـت و مـردم در آن بـا هـم زندگـی 
مسـالمت آمیزی دارنـد امـکان برقـراری امنیـت وجـود 
دارد، پـس ایـن دو اصل در کنار یک دیگـر معنای حقیقی 
می تـوان  امنیـت  و  صلـح  سـایه  در  می یابنـد.  را  خـود 
کرامـت انسـانی را حفـظ نمـود و هـم کاری و هم دلـی 
میـان انسـان ها پدیـد آورد و زندگی مسـالمت آمیز را رقم 
زد و جامعـه و مردم را به سـوی پیشـرفت و ترقی رهنمون 

 . کرد
اسام دین صلح و برادری است 

تمـام  میـان  دوسـتی  و  صلـح  منـادی  اسـام 
انسان هاسـت، دیـدگاه اسـام در مورد روابـط اجتماعی 
انسـان ها در زندگـی بـر پایـه صلـح و امنیـت و هم کاری 
نیکوکارانه بشـری اسـتوار اسـت و پیروانـش را همواره به 
صلـح و آشـتی بـه خصـوص در میان مسـلمانان دسـتور 
می فرمایـد:  قرآن کریـم  در  خداونـد  چنان چـه  داده؛ 

ترجمـه:
}و اگـر دو گـروه از مؤمنان با هـم جنگیدند میان آن 
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دو اصـاح کنیـد و اگـر )باز( یکـی از آن دو، بـر دیگری 
تعـدی کرد بـا آن )طایفه ای( کـه تعدی می کنـد بجنگید 
تـا به فرمـان خدا بازگـردد، پس اگر بازگشـت میـان آن ها 
را دادگرانـه سـازش دهید و عدالت کنید کـه خدا دادگران 
را دوسـت  دارد، در حقیقـت مؤمنـان بـا هـم برادرند پس 
میـان برادران تـان صلـح کنیـد و از خـدا بترسـید امید که 

مورد رحمت قـرار گیریـد{ الحجرات –10. 
نـزول آیات فوق بر اسـاس روایـت صحیحین راجع 
بـه هنگامه عارضـی بین دو گروه انصـار )اوس و خزرج( 
بـه عمـل آمـده اسـت، چنان چـه آن حضـرت )ص( بـه 
تأسـی از ایـن آیـات در میان آن هـا صلح و آشـتی را قائم 
نمـود، لیکـن از شـان نـزول آیـات بـر می آیـد کـه ایـن 
حکـم تمام مناقشـات و مشـاجرات جماعتی مسـلمانان 
را در بـر می گیرد. حضرت سـید قطب رحمـت الله علیه 
در تفسـیر آیـات فـوق گفته اسـت : قـرآن به هـر دو گروه 
هم چـون مؤمنانـی صفـت ایمـان داده اسـت هـر چند با 
هـم دیگـر جنگیده انـد و هـر چنـد هـم احتمـال داشـته 
باشـد گروهـی از آنـان بر گـروه دیگری سـر کشـی کرده 
اسـت و بـه ناحـق جنگیده اسـت، بلکه چه بسـا احتمال 
دارد هـر دو گـروه در مقابـل یک دیگـر سرکشـی کرده اند 
و جنگیده انـد، قـرآن مؤمنـان را در مـورد ایـن دو گـروه 
مکلـف می سـازد کـه میـان آن هـا بـه اصـاح بپردازند و 
صلـح و صفـا برقـرار نماینـد و اگـر یکـی از آن دو گـروه 
از اصـاح و صلح سرکشـی کـرد و حـق را نپذیرفت و به 
حکـم خداونـد گـردن ننهـاد در این صـورت بـر مؤمنان 
باغیـان  و  سرکشـان  گـروه  آن  بـا  اسـت  واجـب  دیگـر 
بجنگنـد تـا وقتی کـه آن ها تسـلیم حق شـوند و به صلح 
لبیـک گوینـد و نیـز خداوند در آیت 128 سـورۀ النسـاء 

ْیـٌر ( صلح بهتر اسـت.  
َ

ـُح خ
ْ
ل فرمـوده اسـت: )َوالصُّ

 از ایـن لحـاظ اصـاح ذات البیـن بـر مسـلمانان به 
وظیفـه شـرعی مبدل شـده اسـت و اجـرای آن بـرای هر 
مسـلمانی بـه حـد توانـش واجب اسـت و اجـر و پاداش 
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از حضـرت ابـو دردا روایـت اسـت : رسـول اللـه 
)ص( فرمـود: آیـا شـما را به عملـی کـه از روی فضیلت 
نسـبت بـه روزۀ نفلـی، صدقـۀ نفلـی و نمـاز نفـل بهتـر 
اسـت خبـر ندهم حضـرت ابـو دردا گفـت: گفتیـم بلی 
یـا رسـول الله مـا را خبـر دهید فرمودنـد: آن عمـل بهتر، 
اصـاح اختافـات ذات البینـی اسـت و نیـز فرمودنـد: 

فسـاد ذات البینـی باعـث تباهـی می باشـد.
 به طـور مثـال در آموزه های اسـام بر هر مسـلمانی 
توصیه شـده هنگامـی که به مسـلمان دیگر برخـورد کند 
بـه یک دیگـر سـام بگویند. سـام ثنـای بنـدگان صالح 
خداونـد اسـت. سـام هدیـه مومنـان بـه یك دیگـر نیـز 
هسـت کـه باعـث نزدیکـی قلـوب و الفـت و دوسـتی 
در جامعـه شـده و بـه نحـوی بـرای صلـح زمینه سـازی 

می کنـد.
مسـلمانان  بـه  تنهـا  را  آشـتی  و  صلـح  اسـام 
مسـلمانان  جنـگ  زمـان  بلکـه  در  نـداده،  اختصـاص 
می تواننـد بـا در نظرداشـت شـرایط و مصالـح اسـام با 
مشـرکان صلـح نماینـد. ایـن آیـت کـه در زیـر نیـز ذکـر 
گردیـده }و ان جنحـوا للسـلم فاجنـح لهـا و تـوکل علی 
اللـه انـه هـو السـمیع العلیـم{ ترجمـه : و اگر دشـمنان 
بـه صلـح و مسـالمت تمایـل داشـتند تـو نیـز مایـل بـه 
صلـح بـاش و کار خـود را بـه خـدا واگـذار کـه خـدا 
شـنوا و داناسـت. مسـلمانان می تواننـد با دشـمنان خود 
بـه  باشـند و چـاره ای  اندیشـه ای کـه  از هـر مذهـب و 
غیـر از آن نداشـته باشـند و مصلحتـی را بـرای آن هـا در 
بـر نداشـته باشـد، یعنـی صلـح بـرای کفـار مفیـد واقـع 
نشـود، پیمـان صلـح آشـتی را امضـاء کنند؛ زیرا رسـول 
خـدا در حدیبیـه بـا سـران قریـش و بـا اهـل نجـران و 
بحریـن در مقابـل اموالـی کـه پرداخـت نماینـد و جزیه 
بپردازنـد پیمـان صلـح را امضاء کـرد.  صلـح حدیبیه که 
از شـهرت خاصـی برخوردار اسـت، مثال زنـده در مورد 
می باشـد: بعد از شکسـت احزاب و یک سـره شـدن کار 
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یهودیـان مدینه در سـال ششـم هجـری شـرایط و اوضاع 
جزیرةالعـرب تـا حـدی بـه نفـع مسـلمانان تغییـر کـرد، 
نشـانه های فتـح و پیـروزی دعوت اسـامی انـدک اندک 
ماحظـه می شـد، رسـول اکـرم )ص( در خـواب دید که 
بـا یارانش وارد مسـجدالحرام شـده، کلید کعبـه را گرفته، 
خانـه خـدا را طـواف کـرده، عمـره بـه جـای مـی آورد. 
پیامبـر)ص( اصحابـش را از ایـن رؤیـا باخبـر کـرد، آنان 
شـادمان شـدند و پنداشـتند کـه همیـن سـال وارد مکـه 

شـد. خواهند 
پیامبـر)ص(  بـرای یارانـش اعـان کـرد کـه قصـد 
عمـره دارد، تعـداد زیادی از آنان آمادۀ سـفر شـدند، روز 
دوشـنبه اول ذی القعدۀ سـال ششـم هجـری پیامبر )ص( 
بـه همـراه همسـرش ام سـلمه رضی الله عنهـا و بـا یـک 
هـزار و پنـج صـد تـن از اصحـاب کـرام در حالـی که بر 
مـاده شـترش )قصـوا( سـوار بـود بـه سـوی مکـه حرکت 
کـرد، رسـول خـدا راه خویـش را پیـش گرفـت، هنگامی 
کـه بـه ذوالحلیفه رسـید قربانی خود را نشـانه نمـوده و به 

نیـت عمـره احرام بسـت. 
گاه شـدند،  قریشـیان از ایـن حرکـت پیامبـر)ص( آ
بعـد از مشـوره بـه این فیصله رسـیدند کـه نبایـد پیامبر و 
مسـلمانان وارد بیت اللـه شـوند، هنگامـی رسـول خدا از 
فیصلـه آن هـا اطـاع حاصـل کـرد در منطقۀ به نـام )ذی 
ـوی( فـرود آمـد، خالـد بـن ولیـد کـه هنـوز مسـلمان 

ُ
ط

نشـده بـود بـا دو صـد اسـب سـوار راه اصلـی مکـه را به 
مسـلمانان مسـدود کـرد و خواسـت در حیـن ادای نماز؛ 
بـر آن هـا یـورش َبـرد، همیـن بـود کـه خداونـد متعـال 
حکـم نماز خـوف را نازل فرمود، رسـول خـدا از راه های 
دیگـر اصحـاب خود را بـه حدیبیه که در پاییـن مکه واقع 

اسـت رسـاند و در آن جـا از مرکـب اش فـرود آمد. 

يش به صلح تمايل قر
نیـت رسـول خـدا خبـر  از  بـزرگان قریـش  زمانـی 
شـدند بـه اسـاس شـروط دل خواه شـان تمایـل بـه صلح 
نشـان دادنـد و از ایـن لحـاظ عـروه بـن مسـعود ثقفی را 
نـزد پیامبـر)ص( فرسـتادند، او بعد از گفت وگو با رسـول 

خـدا بـه سـوی اصحـاب بزرگـوار به دقـت می دیـد وقتی 
نـزد مشـرکین قریش برگشـت بـرای آن ها گفـت: ای قوم! 
بـه خدا سـوگند بـه عنـوان نماینـده به دربـار پادشـاهان: 
قیصر روم، خسـرو ایران و نجاشـی رفته ام؛ اما پادشـاهی 
را ندیـده ام کـه یارانـش وی را چنـان بـزرگ بدارنـد مثـل 
ایـن که یـاران محمـد وی را بـزرگ می دارند: آب شسـتن 
رویـش را بـه سـر و روی خـود می مالنـد، هنگامـی آن ها 
از یک دیگـر  انجامـش  بـه کاری دسـتور می دهـد در  را 
کنـد همـه  آغـاز  بـه سـخن  و چـون  سـبقت می گیرنـد 

خامـوش شـده بـه سـخنانش گـوش فـرا می دهند.

يش سفیر رسول خدا به سوی قر
خـدا  رسـول  قریـش  نـزد  عـروه  برگشـت  از  بعـد 
عثمـان بـن عفـان )رض (را بـه عنـوان سـفیر بـه سـوی 
قریـش فرسـتاد تـا بـا آن هـا در مـورد هدفش از این سـفر 
گفت وگـو نمایـد، پیامبـر)ص(  بـرای سـفیرش فرمـود: 
گاه بسـاز کـه مـا بـه جنـگ نیامده ایـم بلکه به  قریـش را آ
عمـره آمدیـم و آن هـا را بـه اسـام فرا بخـوان و بـا مردان 
و زنـان مؤمنـی کـه در آن جـا بـه سـر می برند، مـژدۀ فتح 
و پیـروزی اسـام را بشـارت داده، برایشـان بگـو خداوند 
متعـال دینـش را در مکـه نصـرت خواهد کـرد، حضرت 
عثمـان)رض( پیام رسـول خـدا را به قریش رسـاند، آن ها 
برایـش اجـازه دادنـد تا خانـه کعبه را طـواف کنـد؛ اما او 

نپذیرفـت کـه قبـل از رسـول خـدا خانـه را طـواف کند.
 بـه خاطـر این کـه قریشـیان بتوانند در مـورد اوضاع 
جـاری و پیـام رسـول خـدا بـا هـم بـه صـورت درسـت 
بحـث و تبـادل نظـر نماینـد، حضـرت عثمـان )رض( را 

نـزد خود نـگاه داشـتند.

مواد صلح نامه
قریـش بـا درک حسـاس بـودن موقعیـت و زمـان، 
سـهیل بـن عمـرو را به خاطـر عقد عهـد پیمـان صلح به 
کیـد  نـزد پیامبـر )ص( فرسـتادند و بـر ماده هـای ذیـل تأ

کردند:
� پیامبر و مسـلمانان امسـال وارد مکه نشـوند، بلکه 
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سـال آینده وارد مکه شـوند و سـه شـبانه روز اقامت کنند.
� تـا مـدت ده سـال بیـن طرفیـن جنـگ صـورت 

نگیـرد تـا مـردم در صلـح و امنیـت بـه سـر برنـد.
� هـر کـه بخواهد می تواند بـا محمد پیمـان ببندد و 

هرکـه بخواهـد می تواند بـا قریش هم پیمان شـود.
پرسـتش  سـر  اذن  بـدون  کـه  قریشـی  فـرد  هـر   �
فـرار کنـد و بـه محمـد بپیونـدد باید بـاز گردانده شـود و 
اگـر فـردی از مسـلمانان فـرار کـرده نـزد قریـش آمـد باز 

نمی شـود. گردانـده 
 رسـول خدا بـرای حضـرت علی)رض( دسـتور داد 
تـا ماده هـای عهدنامـه را بنویسـد و او نوشـت، ماده های 
عهدنامـه بـر مسـلمانان بـه خصـوص بـر عمـر )رض ( 
بسـیار گران تمام شـد؛ امـا ابوبکـر)رض (  وی را به صبر 
و طاعـت از رسـول خـدا توصیه می کـرد تا این که سـورۀ 
فتـح نـازل شـد، رسـول خـدا در پـی عمر )رض ( کسـی 
را فرسـتاد و او را فـرا خوانـد و بعـد برایـش آیـه نخسـت 
سـورۀ فتح را تـاوت کرد، بعد از شـنیدن آیه هـای متبرکه 

حضـرت عمـر )رض ( شـادمان گردید.
تاریـخ اسـام نشـان می دهـد کـه سـیره پیامبـر نیـز 
بـر مبنـای صلح و مسـالمت اسـت و آن حضـرت )ص( 
هرگـز آغازگـر جنـگ نبودنـد و در تمـام سـال های بعثت 
بـرای  را  الهـی  پیـام  کـه  بـود  ایـن  تاش شـان  و  سـعی 
بشـریت برسـانند و اگـر شـخصی و یـا گروهی مانـع راه 
رسـالت  واقع می شـد بعـد با آنان بـه خاطر گشـایش راه 
دعـوت مقابلـه و جهـاد صـورت می گرفت و اکثـر اوقات 
آن حضـرت )ص(  بـه  خاطر دفاع از اسـام و مسـلمین 
بـه طبـق امر پـروردگارش دسـت به شمشـیر می بـرد، در 
سـال های نخسـت حکومـت اش در مدینـه منـوره بـرای 
ایجـاد فضـای صلـح و امـن و از بیـن بـردن اختافات از 
میـان مسـلمانان مدینه پیمـان اخوت را میـان مهاجرین و 
انصـار مطـرح و اجـراء نمـود و از برکت وجودشـان آتش 
جنگ هـای صدسـاله قـوم اوس و خزرج خامـوش گردید 
و یکـی دیگـر را از طی دل پذیرفتنـد و  پس از آن در اولین 
اسـاس نامه قوانیـن اسـام، یهودیـان مدینـه را در دیـن و 
دارایی شـان آزاد گذاشـتند و آنـان را در انسـانیت و حقوق 

شـهروندی با مسـلمانان شـریک دانسـتند، بدیـن ترتیب 
از اولیـن اقدامـات رسـول خـدا در حکومـت اسـامی 
ایجـاد صلـح و دوسـتی میـان همـه اقشـار جامعـه بـود 
.نمـود دیگـری از سـیره مصلحت جویـی پیامبـر زمانـی 
اسـت که شـهر مکه فتح شـد. پیامبر دسـتور داد سـپاه او 
به چهار قسـمت تقسـیم شـده و از چهار دروازه شهر وارد 
شـوند. آن حضـرت بـه صراحـت دسـتور داد کـه جـز به 
هنـگام اضطـرار به کسـی تعـرض نکنند و خون کسـی را 
نریزنـد و بـه احدی تجـاوز نکننـد، باالخره بـدون جنگ 
و خونریـزی شـهر مکـه توسـط سـپاه اسـام فتـح شـد و 
لشـکر پیامبـر وارد مکـه شـده و در کنـار خانـه خـدا دور 
هـم جمـع شـدند، ناگهـان فرمانـده سـپاه پیامبـر)ص ( 

بـاالی بلنـدی رفـت و بـا صـدای بلند فریـاد زد: 
«الیـوم یـوم الملحمـه « امروز روز انتقام اسـت، این 
نعره هـای پی درپـی ترس و وحشـت عجیبـی در دل مردم 
مکـه و سـران آن هـا انداخـت تـا حـدی کـه قریـش مرگ 
خـود را بـه چشـم می دیدنـد. پیامبر خـدا در ایـن هنگام 
کـه بـه آرزوی دیرینـه خویش دسـت یافتـه بـود و پس از 
تحمـل رنـج سـالیان زیـاد ایـن شـهر را فتح کرده اسـت، 
زمانـی کـه چنیـن سـخنانی به گـوش پیامبر)ص(  رسـید 
آن حضـرت بسـیار آشـفته شـد و حضرت علـی )رض ( 
را فرسـتاد تـا پرچـم را از آن فرمانـده بگیـرد و اعـام دارد 
که«الیـوم یـوم المرحمـه» امـروز روز رحمـت و محبـت 

است. 
در آن موقـع حسـاس سـخن آغـاز کـرد و قسـمتی 
از تعالیـم عالیـه اسـام را بیـان نمـود. سـپس خطـاب به 
قریـش فرمـود«ای گـروه قریـش فکـر می کنیـد کـه چـه 
رفتـاری بـا شـما خواهم کـرد؟ گفتند ای رسـول خـدا از 
تـو جـز نیکـی و خـوش رفتـاری انتظـار نداریم تـو برادر 

کریـم و فرزنـد بـرادری کریـم هسـتی». 
پیامبـر)ص( با خوش رویـی فرمود: بروید شـما آزاد 
هسـتید و کسـی مزاحـم شـما نخواهـد شـد، ایـن جمله 
را فرمـود و عفـو عمومـی را دربـاره قریـش و مـردم مکـه 
کـه همـه سـوابق دشـمنی بـا وی داشـتند، صـادر کـرد. 
پیامبـر)ص( در اوج پیـروزی انتقـام نگرفـت، دشـمنان 
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کینه تـوز خود را شکسـت داد، ولی از آن ها اسـیر نگرفت 
و کسـی را بـه قتـل نرسـاند و امـوال آن هـا را غـارت نکرد 
بلکـه بـا کمـال مهربانـی و مسـالمت شـهر را فتـح کرد. 

نظری به اوضاع فعلی کشور 
افغانسـتان متشـکل از اقوامـی چون پشـتون، هزاره، 
تاجیـک، ازبک، ترکمن، نورسـتانی و ... اسـت . اکثریت 
99 درصـد آنـان مسـلمان هسـتند. مردمـی کـه سـال ها 
طعـم تلـخ تجـاوز قشـون سـرخ را بـا تمـام وجـود حس 
کرده انـد؛ امـا ایـن ملـت مجاهـد بـه یـاری خداونـد و 
بـا جهـاد مقدس شـان قشـون متجـاوز را بـه شکسـت و 
رسـوایی مواجـه کردنـد، شـوروی ها عـاوه از ایـن که به 
آب هـای گـرم نرسـیدند، آب هـای سـرد را نیـز از دسـت 

دادند. 

پـس از خروج نیروهای روس در سـال)1989�م( و 
سـقوط رژیم کمونسـتی، مـردم امیدوار بودند تا در سـایه 
صلـح و آرامـش زندگـی را از سـر بگیرنـد، اما متأسـفانه 
بنـا بـر توطئه هـای دشـمنان بیرونـی جنگ هـای داخلـی 
در کشـور بـه راه افتـاد و بـار دیگر ایـن ملت مظلـوم را به 

خـاک و خون کشـاند .

ضرورت به صلح 
صلـح و امنیـت ضـرورت و زندگـی حیـات بشـری 
از  بسـیاری  موجبـات  بـدان  دسـت یابی  عـدم  و  اسـت 
صدمـات خواهـد بـود. بسـیاری از جنایـات و قتل هـا، 
کـه در کشـور سـتم دیده ما رخ داده اسـت از عـدم وجود 

صلـح و امنیـت بهـره می گیـرد.
نـس، الفـت و اخوت 

ُ
عـدم صلـح در یک اجتمـاع ا
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را از  میـان مـردم بـر مـی دارد و اتحادملی هرگـز به وجود 
نخواهـد آمـد بلکـه بـه اختافـات دامن گیر جامعه شـده  
و بـه همـگان صدمـه می زنـد، امری کـه در افغانسـتان به 
وضـوح نمایان اسـت. برقـراری عدالت و حـق در جامعه 
اسـامی نیـز نیازمند صلح و امنیت اسـت. بـدون صلح 
و امنیـت کرامـت انسـانی نادیـده گرفتـه خواهـد شـد و 

حقـوق اولیـه بشـری محقق نخواهد شـد. 

مفهوم صلح
صلـح بـه مفهـوم واقعـی، ارزشـمندترین پدیدهـی 
زندگـی  اساسـی  اولویتهـای  از  کـه  اسـت  انسـانی 
خوش بخـت و تـداوم حیـات سـالم و بـا همی توسـعهی 
سیاسـی � اجتماعـی جوامـع بشـری بـه حسـاب میآید؛ 
زیـرا تأمیـن صلح و ثبـات در یک جامعه باعث سـعادت 
و خوش بختـی آن شـده و همیـن نظـم باعـث آن میشـود 
کـه جامعـه بـه سـوی ترقی و پیشـرفت سـوق داده شـود. 
خشـونت  فاقـد  کـه  میشـود  گفتـه  شـرایطی  بـه  صلـح 
باشـد. تعریـف و تعییـن حـدود صلـح، ماننـد تعریـف 
و تعییـن حـدود جنـگ، از عهـد باسـتان تاکنـون چون و 
چراهای متعددی را سـبب شـده اسـت. ستیزهشناسـانی 
مانند گاسـتون بوتـول، تـاش کردهاند تعریفـی از صلح 
بـه دسـت دهنـد کـه اسـاس آن بـر ماکهـای غیرقابـل 
انـکار، یعنـی معیارهـای آمـاری، قـرار داشـته باشـد. در 
ورای کلیهـی بحثهـای کیفـی کـه در آنها هرکـس میتواند 
سیاسـی،  فلسـفی،  اخاقـی،  شـخصی،  ترجیحـات 
مذهبـی و... خـود را دخالـت دهـد، صلح عبارت اسـت 
از حالـت جامعهـای کـه در آن آمارهـای مرگومیـر بـرای 
در  رقمـی  دسـتهجمعی،  و  سـازمانیافته  نفسـهای  قتـل 
حـدود صفر یـا بسـیار ناچیـز باشـد)2ص 410�411(.
بـه دلیـل اینکـه صلح نسـبت بـه هـر ارزش دیگری 
در معـرض تهدید و مخاطره بوده اسـت، انسـانها همواره 
تـاش کردهاند تا شـیوهها و راههای رسـیدن بـه این امر 
مهـم را جسـتوجو و ایجـاد سـازوکارهای مؤثـری جهـت 
 کلمهـی صلـح 

ً
حفـظ و بقـای آن ایجـاد کننـد. اساسـا

بـرای تمـام مـردم آشـنا و دل نشـین اسـت. هیچ فـردی را 

در جامعه سـراغ نداریـم تا در مقابل ایـن کلمهی مقدس 
و دوستداشـتنی عکسـالعمل منفی نشـان دهند؛ زیرا تمام 
مـردم مـا دیگر از جنگ خسـته شـدهاند و یگانـه آرزوی 
پیـر، جـوان، زن، مـرد و همهـی مـردم مـا همانـا صلـح 

اسـت و بس.

صلح چیست؟
در فرهنـگ سیاسـی، صلح به معنـای حالت آرامش 
در روابـط عـادی بـا کشـورهای دیگـر و فقـدان جنـگ و 
نظـام تهدیـد اسـت. هم زیسـتی مسـالمتآمیز در روابـط 
میـان کشـورها بـا نظامهـای مختلف، بـه معنـای رعایت 
مصونیـت،  حقـوق،  برابـری  حاکمیـت،  حـق  اصـول 
تمامیـت ارضی کشـورها، عـدم مداخله در امـور داخلی 
سـایر کشـورها و فیصله دادن به مسـایل بینالمللی است.
در فرهنـگ لغـات انگلیسـی کالنز، معانـی زیر برای 

صلح لحاظ شـده اسـت:
1�حالتی که در نبود جنگ حکم فرما باشد؛

2�پیمان پس از جنگ؛
3�وضعیت هماهنگی و تناسب؛

4�وضیعت آرامش و سکوت.
صلح بـه مفهوم متعارف و متداول بـه معنای متارکه، 
حسـن تفاهـم، دوسـتی، هماهنگـی و آرامش اسـت. اما 
آزادی،  از جملـه  تمـام شـرایط مقدماتـی  تعریـف  ایـن 
حقـوق بشـر، عدالـت و اسـتراتیژیهای فعـال مانند: حل 
بنیـادی منازعـه، عـدم تشـدد، اعمـار جامعـه و ادارهـی 
دولـت را بـر مبنـای دموکراتیـک کـه جهـت اسـتحکام و 

پایـدار سـاختن ضـروری میباشـند، در برنمیگیرد.
صلـح پدیدهـای اسـت دارای دو بعـد؛ در بعد اول، 
متضـاد آن جنـگ، خشـونت و منازعـه میباشـد، کـه در 
صـورت غیـاب آنهـا، دیگـر فرصـت میشـود کـه صلـح 
وجـود دارد. در بعـد دوم، متضـاد صلـح ناسـازگاری و 
اعمـال متقابـل خصمانه ایانـد کـه سـیطرهخواهی و مفاد 
متفـاوت را هـدف قـرار میدهنـد. در این بعد، اگـر روابط 
 مفیـد و عادالنه باشـد، فرض میشـود که 

ً
مثبـت، متقابـا

دارد. وجـود  صلح 
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صلـح، قلهی کوه یا سـرمنزل نیسـت که راه به سـوی 
آن بسـپاریم و بـا رسـیدن بـه آن خـود را در مقصـد بیابیم 
و بیاسـاییم. صلـح، راه یـا وضعـی اسـت کـه در آن مردم 
بـا یک دیگـر بـه سـوی هدفـی یکسـان گام برمیدارنـد، 
برقـراری و  پیشـرونده در کار  فراینـدی اسـت جـاری و 
تداومبخشـیدن بـه توافقهـا و اتفـاق نظرهـا، درکی اسـت 
مشـترک از هدفهایـی که بایـد بدین منظور بهکار بسـت. 
انسـانی حکایـت میکننـد کـه آن  ایـن همـه از جنبـش 
می خوانیـم.  صلحآمیـز  روش  و  راه  یـا  صلح جویـی  را 
 نبـود درگیـری و نزاع 

ً
صلحجویـی بـه نوبهـی خـود صرفا

نیسـت، بلکـه متضـاد فعالـی اسـت در برابـر جنگ.
اینکـه اجتنـاب از درگیـری  صلحجویـی، علیرغـم 
مسـلحانه میباشـد، به معنای یافتن راهحلهایی اسـت که 
حـذف علتهـای خشـونت فـردی و جمعـی را امکانپذیـر 
میسـازد؛ علتهایـی چـون بیعدالتـی، ظلـم و سـتم، جهل 
صلحجویـی  تبعیـض.  و  تسـامح  عـدم  تهی دسـتی،  و 
عبـارت از بـر دوش گرفتـن مسـئولیت از سـوی همـگان 
باشـند،  اجتماعـی  شـاخص  چهرههـای  خـواه  اسـت؛ 
خـواه نظامیـان، حکم رانـان یـا شـهروندان. صلحجویی 
یعنـی  دارد،  بسـتگی  همهجانبهگرایـی  و  همـکاری  بـه 
توانایـی کارکـردن و همـراه شـدن بـا چندیـن دیـدگاه بـه 
جـای یک دیـدگاه. بـه ایـن مناسـبت یکـی از مقتضیات 
کارکـردی صلحجویـی این خواهـد بود که بـرای ره پویی 
در صلـح بایـد بتوانیـم قـدری خـود را در جـای دیگـران 

دهیم. قـرار 
یـا  منزویبـودن  و  جدابـودن  راه  از  نمیتوانـد  صلـح 
اعمـار موانـع بیـن طرفهـای درگیـر منازعـه تأمین شـود، 
در حالـی کـه همهـی اینها ممکـن اسـت در کوتاهمدت 
خشـونت را کاهـش دهـد، اما روابطـی را که بـرای صلح 
در درازمـدت ضـروری اسـت، ایجـاد نخواهند کـرد. از 

طـرف دیگـر صلـح یـک رونـد پویاسـت نه ایسـتا.
سـطح صلـح بـا اعمـال طرفهـای مربـوط پیگیرانـه 
افزایـش میپذیـرد یـا کاهش مییابـد. همچنیـن صلح یک 
رونـد فعـال اسـت نـه یـک وضـع غیرفعـال. همزیسـتی 
غیرفعـال یـک مسـیر مهـم و حیاتی بـرای صلح نیسـت.

تحکیـم و حفـظ صلـح شـکل مشـارکت فعـال را به 
خـود میگیـرد. بـه همیـن ترتیب اعمـار ایجـاد صلح کار 
مشـکل بوده و نابودی آن کار آسـان اسـت. سـالها  زمان 
می بـرد کـه صلح باثبـات اعمـار و تحکیم شـود، اما یک 

عمـل میتوانـد آن را نابـود کند.

انواع صلح
صلـح به دو نوع اسـت )صلح منفـی و صلح مثبت( 

 به معرفـی میگیریم:
ً
کـه هر یـک را در زیر مختصرا

صلح مثبت
در صـدد جسـت وجوی شـرایطی میباشـد تـا بتواند 
عوامـل و ریشـههای بیبـاوری و بیاعتمادی میـان جوانب 
درگیـر را کـه باعـث بروز تشـدد میشـود، از میان بـردارد. 
صلـح مثبت بـه نظر بسـیاری از دانشـمندان، نمونهای از 
مناسـبات صلحآمیـز، همـکاری و هم گرایـی فعـال میان 
گروههـای عمدهی انسـانی اسـت که در آن مردم توسـط 
اقتصـادی  و  سیاسـی  اجتماعـی،  مختلـف  سـازمانهای 
ارزشـهای  احیـای  و  منازعـات  سـازندهی  حـل  بـرای 
اجتماعـی ماننـد تحملپذیری و شـکیبایی بـه نفع صلح، 
امنیـت، آزادی و دموکراسـی در کشـور همـکاری می کند 

و شـاخصههای آن عبارتنـد از:
1� قانون و عدالت،

2� نبود خشونت فرهنگی،
3� نبود خشونت ساختاری،

4� مدیریت منازعه از راههای مسالمتآمیز.
بهصـورت عمـوم در هیـچ جامعهـای، فـردی وجود 
نـدارد کـه از کلمهی صلح متنفر باشـد یـا آن را نخواهد.
جـان الک، عقیده دارد که مقصـود از صلح و امنیت 
تنهـا آن نیسـت کـه زنده باشـیم، بلکـه منظور این اسـت 
که واجد رفاه، آسـایش و تسـهیات مشـخص باشـیم که 
حـق طبیعـی ماسـت و وظیفهی مؤسسـات دولتی اسـت 

که آن را تسـهیل و نگـه داری کنند.

صلح منفی
از  شـبکهای  توسـط  کـه  اسـت  آن  منفـی  صلـح 
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نهادهـای اجتماعـی بنیانگـذاری میشـوند تـا امنیـت را 
از طریـق ممانعـت افـراد، گروههـا و ملتهـا از توسـل بـه 
کیـد بـر  تشـدد فیزیکـی تأمیـن کننـد. در ایـن مرحلـه تأ
کنتـرل تشـدد و جنـگ اسـت نـه ریشـهکن کـردن آن. 
عوامـل جنـگ و تشـدد در مرحلهـی صلـح منفی شـامل 
اسـتراتژی و سیاسـت نیسـت، بلکـه هـدف این اسـت تا 
طرفیـن منازعـه را از هـم دور نگه دارنـد. شـاخصههای 

اصلـی صلـح منفـی عبارتنـد از:
1� نبود جنگ،

2� از بین رفتن فشار و تحمیل،
3�فقدان ظلم و تعدی.

راههای به وجود آوردن صلح
سـاختن  در  امـر  مهمتریـن  شـود  پرسـیده  اگـر 
جامعهـای کـه در آن شـهروندان بـا پیشـینههای متنـوع 
و منافـع رقیـب بتواننـد بـه طـور صلحآمیـز در کنارهـم 
زندگی کنند چیسـت؟ بسیاری از سیاسـتدانان، استدالل 
خواهنـد کـرد کـه در چنیـن جامعهـای بایـد نهادهـای 
رفتـار  بـرای  را  کافـی  انگیزهـی  اجتماعـی  و  سیاسـی 
صلحآمیـز شـهروندان حیـن تعقیـب منافعشـان فراهـم 
کنـد. یعنـی نهادهـا و سـاختارهای جامعـه، طـوری بنـا 
شـوند کـه شـهروندان را بـه رفتـار صلحآمیـز ترغیـب و 

کننـد. تشـویق 
عاوهبـر آن راهکارهـا، اعمـال و فعالیتهـای زیـر، 

راههـای مؤثـری بـرای ایجـاد صلـح میباشـند:
1� خلقکـردن نیـت و انگیزهـای مبنی بـر توقفدادن 
گروههـای  دولـت،  بـرای  خشـونت  متفـاوت  اشـکال 

مسـلح و سـازمانهای غیردولتـی.
مدنـی  جامعهـی  اعضـای  بـرای  ظرفیتسـازی   �2
و روی دسـتگرفتن برنامههـای آموزشـی در مـورد حـل 

دادخواهـی. و  منازعـه 
3� خلقکـردن مراکـز مطالعـات صلـح در سراسـر 
سـاحهی تحـت منازعـه و تقویـت تشـریک مسـاعی و 
هماهنگـی بیـن ایـن مراکز از طریـق ایجاد یک شـبکه به 

منظـور تبادلهـی افـکار بیـن ایـن مراکز.
4� خلقکـردن یـک شـبکهی دادخواهـی صلـح از 

جملـه در بیـن نهادهـای جامعـه بـه شـمول دانشـجویان 
و نهادهایـی کـه در سـطح پایین یـا قاعدهـی جامعه قرار 

دارند.
برنامهـی  ایجـاد  و  صلـح  آمـوزش  تقویـت   �5
مشـخص بـرای آمـوزش و همچنیـن تشـکیل گروه هـا و 
مراکـز باشـگاه های صلـح در نهـاد تحصیـات عالـی و 

مکاتـب.
6� افزایـش تحقیقـات در مـورد مسـائل مربـوط بـه 
منازعـه و بررسـی دالیـل و وضیعـت منازعـه بـه منظـور 

پیـدا کـردن راههـای حـل منازعه.
بـرای  محلـی  و  بومـی  راهحلهـای  دریافـت   �7
و  اجتماعیکـردن  بـرای  تـاش  و  منازعـه  مدیریـت 

بومـی. روشـهای  ایـن  نهادینهکـردن 
8� اقدامـات عملی حـل منازعه به منظور دسـتیابی 

به خواسـتههای طرفین درگیـر منازعه.
در  درگیـر  گروههـای  بیـن  در  گفتمـان  ایجـاد   �9
منازعـه و بهخصـوص در بین مقامهای درجه دوم و سـوم 

و ایجـاد کارگاههـای آموزشـی حـل مشـکل.
10� دریافـت و معرفـی الگوهـا و ابزارهـای مؤثـر 
بـه طرفیـن درگیـر در منازعه تـا در فعالیتهایشـان به جای 

الگوهـای خشـونتآمیز از آنهـا کار بگیرنـد.
11� پروژههـای انکشـافی بـه منظور از بینبـردن فقر 

بیکاری. و 
12� توجه به مسائل حقوق بشر.

13� دعـوت از گروههـای بیطرف و ثالـث به منظور 
صلـح  بـه  رسـیدن  و  منازعـه  حـل  در  سـهولت  ایجـاد 

مطلـوب.
14� ایجـاد خبرگزاریهـای صلـح و تولیـد برنامهـی 

مشـخص بـرای آن.
15� کمکخواستن از نهادهای بینالمللی.

بـرای رسـیدن به صلـح و اهداف صلحآمیـز راههای 
مختلفـی وجـود دارد کـه بایـد از آنها اسـتفاده و به هدف 
رسـید همچنیـن صلحسـازی، برنامهـی طویالمـدت را 
نیـاز دارد تـا بنیادهـا و پایههای صلح سـاخته شـود. برای 
موفقشـدن، پیشـرفت و پایداری صلح، وارد معرکهشـدن 
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جامعهـی مدنـی ضرورتـی اسـت کـه میتوانـد بهمثابـه 
عنصـری، تغییـر در وضیعـت منازعهـی مسـتمر عمـل 
ظرفیـت  ایجـاد  بـرای  فرهنگـی  و  محلـی  منابـع  کنـد. 
نیـز  ایجـاد صلـح  برنامه هـای درازمـدت در راسـتای  و 
بسـیار مهم اسـت. سـرانجام ما بایـد کمک کنیـم تا فضا 
بـرای هیـأت یـا رهبـران و پیامـآوران صلح، توسـعه یابد، 
همچنین از قابلیت دگرگونسـازی رسـانهها، نشـرات و... 

اسـتفادهی خـوب کنیم.
عمدهتریـن مشـکل در صلحسـازی سـاختن یـک 
اسـتراتژی مشـخص و مؤثـر بـرای از بین بردن خشـونت 
و رسـیدن بـه صلـح قناعتبخـش اسـت. این مسـأله وقت 
همهجانبـه  اسـتراتژی  یـک  تـا  دربرمیگیـرد  را  زیـادی 
طراحـی شـود کـه در پرتـو آن همهـی گروههـای درحال 
منازعـه زیـر یـک چتـر قـرار داده شـود، بـه خواسـتههای 
 
ً
آنـان از مجراهـای معقـول پاسـخ ارائه شـود و مخصوصا
صدای مردم آسـیبدیده و قربانیان خشـونت شـنیده شـود 

و بـه نیازهای شـان رسـیدگی شـود.
دیگـری  مشـکل  تاریخـی،  تضادهـای  و  پرسشـها 
 پروسـه صلحسـازی و حـل منازعه را 

ً
اسـت کـه معمـوال

به مشـکل مواجـه میکنند، چون منازعات همیشـه ریشـه 
و عوامـل تاریخـی دارنـد کـه از جایـی شـروع میشـوند 
میسـازند.  مشـتعل  را  منازعـه  شـعلهی  آهستهآهسـته  و 
بنابرایـن، زمانـی کـه مسـألهی سـازش و صلـح بـه میان 
میآیـد، همهـی طرفهـای درگیـر مسـائل گذشـته را پیـش 
میکشـند و طـرف مقابل را مقصـر میشـمارند. پس زمان 
زیـادی میخواهـد تـا بـه همهـی واقعـات و جنجالهـای 
همـگان  کـه  بهگونهـای  شـود،  پیـدا  راهحـل  تاریخـی 
گذشـته را فرامـوش و آیندهـی امیدبخـش را آغـاز کننـد.
ارادهـی  یـک  مسـتلزم  همچنیـن  صلـح  پروسـهی 
 در سـطح رهبری گروههای 

ً
سیاسـی میباشـد، مخصوصا

نتیجهبخـش  زمانـی  صلحسـازی  منازعـه.  حـال  در 
خواهـد بـود که رهبـران، تمایـل به مذاکره داشـته باشـند 
و بـرای پیداکـردن راهحـل بـرای منازعه، تـاش ورزند و 
عاقه منـد باشـند. البتـه بهگونهای کـه هرکدام آنهـا قانع 
شـوند کـه بـرای بهدسـتآوردن بعضـی امتیـازات، برخـی 

چیزهـا را بایـد از دسـت دهنـد. اگـر ایـن تصـور وجـود 
داشـته باشـد کـه یـک طـرف همهچیـز را ببـرد و طـرف 
دیگـر همهچیـز را ببـازد، نمیتوان صلـح را به میـان آورد.ّ
گرچه مشـکات و چالشـهای زیادی در کشـورهای 
در حـال منازعـه وجـود دارد کـه پروسـهی صلـح را بـا 
مشـکل و حتـا با ناکامـی مواجـه میکنند، اما بایـد یادآور 
شـد کـه عوامـل و شـرایط در هـر جامعـه فـرق میکنـد و 
نمی تـوان مشـکات یکسـانی را در برابـر صلـح در نظـر 

گرفـت و آن را در تمـام جوامـع تعمیـم داد.
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نثارعلمی نثار

انسـان دوسـتی مهـر، محبـت و نیـک اندیشـی را از آغازیـن روز هـای آمـوزش و یادگیـری کـودک یعنـی زمانیکه 
کـودکان اولین قدم های خود را آهسـته آهسـته و شـمرده شـده برزمین میگذارنـد باید در آنان پـرورش داد. والدین 
عزیـز آمـوز گاران واقعـی واصلی علـم ومعرفت به شـمار میرونـد، کلمات و جماتیکـه از آن بوی سـتیزه جویی، 
جـدال و کشـمکش هـای میانتهی و بیهوده به مشـام میرسـد نبایـد در نزد گوش شـنوا و عقل بینـا و زود رس کودک 
اسـتفاده گـردد. و بـه جـای آن بایـد کلمات و واژه هـای محبـت، مهربانی، صمیمیـت، پاکیزه گـی، خلوص نیت، 
گفتـار و کـردار نیـک را در ذهـن آنـان زرق نمـود، تا اطفـال خانـواده بتواننـد در دوران خورد سـالی بـا روش های 
مثبتـی کـه از والدیـن مـی آموزنـد آینـده خـود را در آئینـه شـفاف آن  آرایـش دهند، تعصبات خشـک و مناقشـات 
غضـب آلـوده در نـزد کـودک نبایـد صـورت گیرد. همـواره تاش گـردد تـا راه کار های ادبـی و سـیرت اخاقی در 
ذهـن و روان آنهـا جـا داده شـود، بارها به مشـاهده رسـیده که لجاجـت اطفال ناشـی از رویه نادرسـت و روابط نا 

روابــط خــــانـــواده گی و اثــــرات آن
بـــــــاالی روح و روان کــــــودکــــــان
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مطلـوب بیـن والدیـن و خانـواده بـوده زیرا اطفـال مقلدین 
رفتـار، کـردار و حـرکات مثبـت و منفـی والدیـن خویـش 
انـد، بـه عبـاره دیگـر اطفـال انعـکاس دهنـده شـخصیت 
والدیـن و محیـط خویـش انـد. پـدر و مـادر و مسـوولین 
خانـواده حتـی المقدور سـعی نمایند، نزاکتهـای اجتماعی 
نماینـد.  رعایـت   

ً
جـدا اسـت  اطفـال  سـاز  آینـده  کـه  را 

تـا باشـد کـودکان بـا پیـروی از سـیرت اخاقـی و ادبـی 
خویشـتن سـاز شـده آراسـته با قبای شریف انسـانی گردد. 
سـفانه در شـرایطی کـه مـا در آن بـه سـر میبریـم بـه اثر 

ٌ
متا

مداخـات فرهنگـی، دینی، سیاسـی، جغرافیایـی، اجانب 
شـیرازه زندگـی اجتماعـی، فرهنگـی، معنـوی و مـادی مـا 
در تمـام عرصـه هـا متضـرر گردیـده و فقـدان معنویـت، 
اختافـات و کشـیده گـی هـای بـی مـورد را میـان اقشـار 
مختلف جامعه سـرزمین آتش دیده و خاکسـتر شـده ما به 
میان آورده اسـت. کشـمکش هـای خانواده گـی و فامیلی، 
عدالـت گریزی، زن سـتیزی زندگی تعلمـی و تربیتی، را به 
گاه و منور کشـور  نوبـه خـود خدشـه دار سـاخته و  قشـر آ
را دچـار تشـویش و نـا امیـدی نمـوده اسـت. بـه مراتـب 
دیـده میشـود کـه خانـواده هـا را تنهـا خشـونت مـرد علیه 
زن نـه بلکـه خشـونت زن علیـه زن متاثـر سـاخته، تهدیـد 
مینمایـد، بـه گونـه مثـال: نـو عروسـی کـه بـه خانـه داماد 
میـرود طبیعیسـت که داماد بـه این بانو صمیمیـت و عاقه 
منـدی خـود را ابـراز مینمایـد تـا ایـن عـروس تازه آمـده را 
بـه خانـه نو بـا زبـان خـاص مزاوجت خیـر مقـدم گوید و 
عـروس نیـز عاقـه نشـان میدهد تـا بـا شـوهر و فامیل آن 
همنـوا بـوده و آهسـته آهسـته او نیز عاقـه بـه دوام زندگی 
را در کنـار ایـن خانـواده پیـدا نمـوده دیگـر خـود را بیگانه 
احسـاس نکنـد، متاسـفانه مـادر پسـر که خشـوی عروس 
اسـت از این رویه و اخاق پسـر در برابر خانمش خشـن، 
بـا تحریـکات مغرضانـه  و  تـوز میشـود.  کینـه  و  حسـود 
و تعصبـات عبوسـانه غیـر مسـتقیم، پسـر را ترعیـب بـه 
خشـونت میکنـد و دختر ایـن خانـواده یعنی خواهـر داماد 
از رویـه زشـت مـادر آمـوزش منفـی و غیـر منطقـی گرفته 
بـر خـورد نامناسـب تـو ام بـا نقدهـای شـخصی و سـلیقه 
وی در برابـر عـروس اختیـار مینمایـد و همـه آرزوهای این 

بانـو را کـه بـرای سـاختار یـک زندگـی نـو در وجـود خود 
مـی پروراند بـه یاس و نا امیدی مبدل میسـازد، اینجاسـت 
که خشـونت زن علیه زن آشـکار را به مشـاهده میرسـد. به 
منظـور مهـار کـردن این پدیده نا پسـند کـه شـیرازه زندگی 
تعلیمـی و تربیتـی اطفـال مارا بـه مخاطره می انـدازد الزم 
اسـت انسـان هـای نخبـه، معلیمیـن و اسـاتید فرهیخته با 
درک رسـالت و مسـوولیت هـای دینـی و انسـانی خویـش 
دسـت به دسـت هـم داده از همیـن اکنـون اوالد معارف را  

بـار روحیـه نـوع دوسـتی تربیـت و آمـوزش دهند 
والدینـی کـه چهـار دهـه جنـگ را در کشـور تجربـه 
 چشـیده انـد باید بـا درک 

ً
نمـوده و تلخـی هـای آنـرا جبـرا

مسـوولیت و رسـالت دینـی و انسـانی خویش برای ریشـه 
کـن نمودن حسـادت هـای خشـک، تعصبات بـی مورد و 
گاهانه خارج  خشـونت های تلخ از مغـز و روان اوالد هـا آ
نماینـد و بدیـل آنـرا از راه هـای صمیمیـت، مسـالمت و 
مایمـت بـا لبخنـدی هـای لطیـف و ظریـف بـه طـرز و 
گونـه خاص در دهن شـان مسـتقر نمایند. از پرخاشـگری 
هـای مخاطـره آمیـز و سـکوت فضـای تـار خانـواده کـه 
محرومیـت را در ذهـن کـودک زنـده مینمانـد و از آمـوزه 
 بایـد خـود داری 

ً
هـای نـا مطلـوب بـه شـمار میـرود جـدا

گـردد. بهتـر اسـت بـرای امتیـاز دهـی بـه کـودک سـعی 
شـود زمینـه بـازی و تفریـح را در حـدود تـوان و امـکان به 
او فراهـم نمایـد و توجـه شـود از کلمـات چون قـوم، نژاد، 
ملیـت، عشـیره و قبیلـه و غیـره کـه باعـث درز و ایجـاد 
شـکاف مدهش و خشـونت میـان آینده سـازان این کشـور 

میشـود جلوگیـری بعمـل آید.
درعـوض مطالـب و مقاصدیکـه جامعـه را از لحـاظ 
فکـری و اخاقـی پیونـد دهـد بـه صراحـت و وضاحـت 
ارج  انسـانیت  واالی  مقـام  بـه  همـواره  و  نماینـد  مطـرح 
گذاشـته شـود. تـا باشـد اطفـال از همیـن حـاال بـه نـوع 
را  شـرافت  و  ادب  از  آمیختـه  وطنیـت  سـیرت  دوسـتی، 
کـه جوهـر نـاب انسـانیت اسـت دریافتـه و بـا ایـن دیهیم 

ملکوتـی مزیـن گردنـد.   
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انجېنېر سوله نسیمي سادات

کمپیوټـر د فزیکـي پـرزه جاتـو )Hardware( نـه پرتـه یـوه بلـه برخـه هـم لـري چـې د کمپیوټـر د پروگـرام 
)Computer Programs ( پـه نـوم یادېـږي. پروگرامونـه د کمپیوټـر د مهمـو برخـو څخه شـمېرل کېـږي، چې د 
کمپیوټـر پـرزو تـه کار ورښـایي، یـو مفهـوم او یـو فکري شـکل لـري. د بېلګې پـه ډول کتـاب د کمپیوټر لپـاره یوه 
ښـه بېلګـه ده، پاڼـي یـې دکمپیوټـر د پرزو لپاره بېلګـه ده او د کتاب متـن د کمپیوټـر دپروگرامونو په څېـر ده یعنې د 
کمپیوټـر پـرزې او پروگرامونـه یـو د بـل سـره الزم او ملـزوم دي چـې د یو پـه نه موجودیـت کې د بـل څخه مطلب 
نـه اخیسـتل کېـږي، همدارنگـه د کمپیوټـر د Hardware او Software ترمنځ یـوه بله برخه هم شـته چې ددوي 
دواړو ترمنـځ یـې د کړنـو د ترسـره کولـو لپـاره اړیکـه جـوړه کـړي ده لـه )Firmware( څخـه عبـارت ده چـې په 

النـدې ډول یـې روښـانه  کوو:

د کمپيــوټــر پــروگـــرامــونه
Computer Software’s
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 )Firmware(
د  چـې  برخـه  درېمـه  کـې  جوړښـت  پـه  دکمپیوټـر 
Hardware او Software ترمنـځ د اړیکـې لپـاره کارول 

. ده  عبـارت  د )Firmware( څخـه  کېـږي 
)Firm Ware( هغـه کوچني خـو ډېر مهم پروگرامونه 
دي چـې هـر کمپیوټـر یـې پـه ځانگـړي ډول له ځان سـره 
لـري پـه دایمـي توگـه د سـلیکان پـه ټوټـو کې ثبت شـوي 
 Firm( وي هـر یـو کمپیوټـر په خپـل ځان کـې ځانگـړي
 ،)Mobile Phone( لـري، لکه گرځنده موبایـل )Ware
ډیجیټـل کمـره )Digital Camera(، د تلویزیون ریموټ 
 Main( اصلـي حافظـه ،)HDD( کنتـرول، دهارډیسـک
 ،)Calculator( دکېبورډ، دحسـاب ماشـین ،)Memory

او داسـې نـور هـم د)Firm Ware( لرونکي دي.
څرنگـه چـې کـوم ځانگـړی تعریـف دپروگرامونـو او 
)Firm Ware( ترمنـځ شـتون نلـري، خـو بیـا هم داسـې 

یـې تعریفولی شـو:
دپروگرامونـو او دکمپیوټـر د پـرزه جاتو ترمنـځ داړیکو  

ټیـټ ترینـه برخه لـه )Firmware(  څخـه عبارت ده.
)Firm Ware( تـه ځکـه )Firm Ware( ویل کېږي 
چـې د هارډویـر په څېـر خپلـه دنـده دنـورو پروگرامونو په 
 Firm( وسـیله ترسـره کـوي، پـه ډېر سـاده او اسـانه توګـه
 ROM: Read(پـه یـو ډول حافظـه کـې چـې د )Ware

Only Memory( پـه نـوم یادېـږي ذخیـره کېږي .
دا ډول )Firm Ware( لـه بدلـون مخکـي او د نویـو 

ځانگړنـو پـه زیاتولوسـره دپـرزې بدلـون ته اړتیـا لري.
 دکمپیوټـر پروگرامونـه د پروگـرم لیکنـي پـه ژبه کې د 

سـافټویر انجنرانـو لخوا لیـکل کېږي.
دکمپیوټـر پروگرامونـه پـه النـدې دوو برخـو وېشـل 

دي: شـوي 
• هغـه Software’s چـې خـاص کوډونـه ولـری 

)Public Software)Open Source
• هغـه Software’s چـې خـاص کوډونـه ونه لري 

)Private Software)Close Source

هغه سافټويرونه چې خالص کوډونه ولری 

)Public Software )Open Source 
خاص کـوډ لرونکـي Software’s هغـه پروګرامونه 
دي چـې هـر پروگـرام لیکونکـي کوالی شـي چـې د هغې 
کـوډ وګـوري او پـه هغـې کې بدلـون رامنـځ ته کـړي او له 

اړتیا سـره سـم یـې برابـر کړي.

هغـه Software’s چـې خـالص کوډونه ونه 
ي لر

)Private Software )Close Source
پروګرامونـه  هغـه   Software’s لرونکـي  کـوډ  بنـد 
دي چـې پروگـرام لیکونکـي نـه شـي کـوالی د هغـې کوډ 
وګـوري او پـه هغې کـې بدلونونـه رامنځ ته کـړي او له اړتیا 

وړ یـې برابـر کړي.
هغـه Software’s چـې خـاص کوډ نه لـري په دوو 

دي: ډوله 
Legal Software’s قانوني پروګرامونه •

Illegal Software’s  غیري قانوني پروګرامونه •

Legal Software’s قانوني پروګرامونه
هغـه Software’s دي چـې د کارولـو پـه موخـه پـه 

بـازار کـې خرڅیـږي او د گټـې اخیسـتني لپـاره تیـاروي
قانوني Software’s په درېو ډولونو وېشل شوي:

System Software د سیستم پروګرامونه •
Language Software د ژبې پروګرامونه •
 Application  پلي کیدونکي پروګرامونه •

Software

 )System Software( د سیستم پروګرامونه
د سیسـتم پروګرامونـه هغـو پروګرامونـو تـه ویل کېږي 
چـې کمپیوټـر Hardware تـه د کړنو د ترسـره کولـو لپاره 
الرښـوونه کوي، همدارنگه د کمپیوټر کړنې کنټرول او اداره 
کـوي. ددې پروګرامونو جـوړول د پرمختللـو پروګرامونو په 
وسـیله صـورت نیسـي، د بېلګـې پـه ډول اسـمبلې ژبـه او 
لیکنـي  پروګرامونـو  د   )++Assembly & C( ژبـه  ++C
لپـاره کارول کېـږي. چې د سیسـتم پروګرامونـو د جوړوني 
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لپـاره مناسـب پروګرامونه ګنل شـوي دي.
Operating System ددې پروګرامونو یوه ښـه بېلګه 
ده چـې د کمپیوټـر د کارولـو په وخت کـې د کاروونکي او 
د کمپیوټـر ترمنـځ د اړیکـې پـه څېـر دنـده ترسـره کوي د 
کمپیوټـر لـه چاالنولـو څخـه وروسـته د هرې بټنـي کلک، 
د مـوس دنښـه کونکې حرکـت، د داخلوونکو پـرزو کړنې، 
د خارجوونکـو پـرزو کړنـې او دلومړنیو معلوماتـو د ذخیره 
کولـو پـرزو کړنـې ددې پروګـرام پـه وسـیله کنټرولیـږي، 
ځینـې د کمپیوټـر کاروونکـي اپریټنـګ سیسـتم تـه خاص 
پاملرنـه نـه کـوي خـو تخنیکې کسـان ورتـه زیاتـه پاملرنه 
پـه طریقـه  اپریټنـګ سیسـتم داخلـې کار  د  کـوي ځکـه 
پوهېـدل دکمپیوټـر دسـتونزو پـه حـل کـې زیاتـه مرسـته 
او  اصلـي  یـو  اپریټنـګ سیسـتم  پـه حقیقـت کـې  کـوي 
مقصـودي پروګـرام دي چـې د نـورو  پروګرامونـو ترسـره 
کولـو او د سیسـتم دمنابعـو اداره کولـو دنـده ترسـره کـوي.

د سیسـتم پروګرامونـه پـه دوو برخـو وېشـل 
ي  شو

.)Operating system(  د سیستم عامل •
 Translator   Language( ژباړن پروګرام •

.)Processor or

)Operating system( يټنګ سیستم اپر
اپریټنګ سیسـتم چې ځینې وخت دسیسـتم سـافټویر 
پـه نـوم هـم یادیـږی داسـې پروګـرام دی چـې د کمپیوټـر 
ټولـې برخـې )Hardware ، Software(  کنټرولـوي او 
پـر هغـې د پروګرامونـو  د ترسـره کولـو او ذخیـره کولـو الر 

اسانوي.
 Low Level( پـه  چـې  دي  پروګرامونـه  هغـه  دا   
پـه  او  شـوي  جـوړ  کـې   Language( Software’s
پـه  پروګرامونـو  ددې  شـوي  انسـټال  بانـدې   Hardware
وسـیله هارډویـر خپلـې کړنـې ترسـره کـوي او ځینـې نور 
پروګرامونـه دي چې په )High Level Language( جوړ 
شـوي د ځانگـړو دنـدو د ترسـره کولـو لپـاره لـه اپریټنـګ 
سیسـتم څخـه وروسـته پـه کمپیوټـر کـې انسـټالیږي چې 

د )Application Software( پـه نـوم یادېـږي اپریټنـګ 
سیسـتم د )OS( پـه تورو ښـودل کېږي د اپریټنګ سیسـتم 
هغـه برخـه چـی کاروونکي ورسـره مخ کېـږي او دهغې په 
مرسـته کمپیوټـر د کارولـو وړ ګرځـي، د یوزر انټـر فیس په 

نـوم یادېـږي چـی پـه النـدې ډول یـې روښـانه کوو:

اپریټنـګ  د   :)User Interface( انټرفیـس  یـوزر 
 ) user interface (سیسـتم یـو له مهمـو کارونـو څخـه د
موجودیـت دي چـې ددې په وسـیله د کمپیوټـر کاروونکي 
کـوالی شـي چـې لـه کمپیوټر سـره یو ځـای شـي او خپل 

معلومـات کمپیوټـر تـه ورکړي.
 پـه عمومـي ډول ) user interface  ( پـه الندې دوو 

ډولونو وېشـل شوي دي: 
.)CLI )Command Line Interface •
.)GUI )Graphical User Interface •

CLI )Command Line Interface(: پـه دې ډول 
)interface(کـې د یو یـو حرف په لیکني سـره کاروونکي 
کمپیوټـر تـه خپلـې الرښـوونې ورکـوالی شـي، پخوانـي 
 )DOS،UNIX & LINUX ( اپریټنـګ سیسـتم لکـه:د

ځینـې ډولونـه دداسـې)Interface(لرونکي و.

ددې   :)GUI )Graphical User Interface
)interface( پـه وسـیله کاروونکـي کـوالی شـي چـې له 
الرښـوونو پرتـه د لیکلـو پـر کمپیوټـر خپـل کارونه ترسـره 
کـړي همدارنگـه  د شـکلونو د پاسـه دموس پـه کلک کولو 
سـره خپلـې الرښـوونې کمپیوټـر تـه ورکـړو، نـن ورځ  پـه 
ډېـرو پروګرامونـو کـې دا )interface( کارول شـوی دی.

يټنګ سیستم د منځته راتللو الملونه د اپر
حافظـې،  اصلـي  لـه  سیسـتم  پـوره  کمپیوټـر  د 
نـورو  داسـې  او  منیتـور  مـوس،  کیبـورډ،  هارډیسـکونو، 
داخلوونکـو او خارجوونکـو پرزو څخه جوړ شـوی چې دا 
ټولـې پـرزې یـو له بـل سـره اړیکه لـري او په مشـترک ډول 
یـوه کړنـه ترسـره کـوي. د کړنـو د ترسـره کولـو لپـاره هرې 
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پـرزې تـه د الرښـوونو لیکل چې په سـمه توگه کړنه ترسـره 
کـړي یـو سـخت کار وو، ځکه چـې د الرښـوونو لیکونکو 
تـه اړتیـا وه، ترڅـو د هـرې پـرزې پـه دنـدو ځان پـوه کړي 
چـې د سـتونزو مخه ونیسـي. نـو پروګـرام جوړونکـو زیار 
ویسـت یـو پروګرام یـې جوړ کړ چـې د کمپیوټر د سیسـتم 
ټولـې برخـې کنټـرول کړي او هـره پـرزه خپله دنده په سـم 
ډول ترسـره کـړي. دا کړنـه د اپریټنـګ سیسـتم د منـځ تـه 

راتلـو المل شـوه .

يټنګ سیستم دندې د اپر
اپریټنګ سیستم دوه اړین کارونه ترسره کوي.

 )Hardware( او پـرزې )Software( پروګرامونـه •
کنټرولـوي او کـه چېـرې پـه کومـه برخـه کـې سـتونزه وي 
کار نـه کـوي، نـو د کمپیوټـر کاروونکـي ته به داسـې پیغام 
)Message( ورکـوي چـې د سـتونزي ټـول جزئیات پکې 

وي.
لـه  دکمپیوټـر  چـې  اسـانوي  یـې  تـه  کاروونکـي   •
کارونـه  اړیـن  خپـل  څخـه   Software او   Hardware
ترسـره کـړي اګـر کـه کاروونکـي د پـرزو پـه ټولـو جزیاتو 

خبـر هـم نـه وي.
پـه عمومـي ډول د اپریټنـګ سیسـتم دندې پـه الندې 

ډول دي:
• د کمپیوټـر ذخیـروي پرزې په پوره توګـه کارول او د 

هغـې د لمنځـه تللو څخـه مخنیوی کول.
• د پروګـرام دترسـره کولو پر وخت دپروګرام د سـاتلو 

لپـاره د کمپیوټـر ذخیرې ټاکل.
• د کمپیوټري سرچینو بندول او خاصول.

 )Deleting(کولـو لـري  او   )Saving(سـاتلو د   •
کړنـې ترسـره کـول.

• د کړنـو ترمنـځ د اړیکـو لپـاره ترتیـب برابـرول او په 
تړلـي ډول د کړنـو ترسـره کول.

• د فایلونو کنټرول او ساتنه.
• د اصلي حافظې او هارډیسکونو کنترولول.

.)Resource Sharing(د ذخیرو شریکول •
• پـه حسـابي کړنـو)Accounting( کـې د کمپیوټر 

لـه منابع څخـه کار اخیسـتل.
 )Starvation( د کړنو په ترسـره کولو کې د کړاوونو •

څخه مخنیوی.
زیـات  کچـه  نړیوالـه  پـه  کـې  وخـت  اوسـني  پـه   
 Windows(وینـډوز د  سیسـتم  اپریټنـګ  کاریدونکـی 
پـه  چـې  دی  سیسـتم  اپریټنـګ   )Operating System
شـخصي کمپیوټرونـو کـې پـه زیاتـه انـدازه کارول کېږي.

 )Operating System(عامـل سیسـتم  د 
پروګرامونـه پـه النـدې برخـو وېشـل شـوي دي
 Types of operating system according to

software using
)Windows Operating system )WOS •

)UNIX Operating System )UOS •
)Linux Operating systems )LOS •

)MAC Operating system )MAC OS •
)IOS Operating system )IOS OS •

 )Android Operating system )AOS •

 Microsoft Windows Operating
System

د  کـې  کال   )1985( پـه  سیسـتم  اپریټنـګ  دا 
مایکروسـافټ کمپنـۍ پـه وسـیله جـوړ شـو، اولیـن ډول 
کـې  کال   )1991( پـه  چـې   و   )1.0  Windows( یـې 
 windows( مارکیـټ تـه وړاندې شـو. وروسـته یـې بیـا دا
ډولونـه   )3.1etc  windows  ,3.0  windows,2.0
مارکیـټ تـه وړاندی کـړل پـه )1995( کال کې یـې د نوي 
 window( د  چـې  سیسـتم  اپریټنـګ  لرونکـي  قابلیـت 
95( پـه نـوم یادیـده مارکیټ تـه وړاندې کـړل. لومړني 32 
بیټـه اپریټنـګ سیسـتم مایکروسـافت کمپنـۍ جـوړ کړي. 
مایکروسـافت کمپنـۍ ددې وینـدوز پـه وسـیله وکـوالی 
شـول چې د شـماري له ډول)Version Number( څخه 
د نـوم ایښـودنې سیسـتم تـه الر پیـدا کـړي، د 95 وینـډوز 
ډېـر   )windows Operating system(د وسـیله  پـه 
زیـات مشـهور شـو چې نـور ډولونه یـې بیا په النـدې ډول 
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مارکیـټ تـه وړانـدې شـول.
 Windows 97,windows 98, windows(
2000 , windows XP, ME, Windows 7, Win�
dows 8( او داسـې نـور. وینـدوز )95( لومړنـي اپریټنګ 
سیسـتم و چـې د )plug�and�play  ( تکنالوژي پکې په 
plug�and�(پـوره توګه وکارول شـوه او هغه پرزې چـې د
play( ځانګړتیـا بـه یـې لرله په چټکتیا سـره بـه د اپریټنګ 

سیسـتم پـه وسـیله کشـف او کار تـه به چمتو شـوې.
)windows 2000( او لـه دې وروسـته ډولونـو پـه 
جوړښـت کـې یـې د)Unicode( لـه سیسـتم څخـه کار 
اخیسـتی چـې د انګلیسـي ژبې د تـورو نه پرتـه د بلي ژبې 

تـوري هـم پکـې لیـکل کېږي.
 د )Unicode( سیسـتم د هر حـرف د لیکلو لپاره دوه 
بایټـه کاروي ددې پـه وسـیله کوالی شـي چـې)65536( 

کـوډ کړي. توري 
نـوی اپریټنـګ سیسـتم د پخوانـي اپریټنـګ سیسـتم 
وکاروي،  پراسیسـرونه  کـوالی شـي چـې څـو  پرتلـه  پـه 
همدارنګـه یـې د فایلونـو لپـاره د)NTFS( فایـل سیسـتم 
کارولـی چـې له امنیتـي پلـوه هـم د زوړ اپریټنګ سیسـتم 

پـه پرتلـه ډېـر سـاتل شـوی دی .

 )Window XP(
د  لخـوا  کمپنـۍ  سـافټ  مایکـرو  د   Window XP
شـخصي کمپیوټرونـو، سـوداگریي کمپیوټرونـو او د هغـه 
کارول  لپـاره  دلیکنـو  کـې  مطبعـو  چـې  لپـاره  کمپیوټـرو 
 )experience( حـروف د )XP( کېـږي، جـوړ شـوي. د
یعنـې تجربـې څخـه اخیسـتل شـوي. پـه لومړیـو وختونو 
کـې دا وینـډوز د )Whistler( پـه نـوم یادیـده سـبب یـې 
دا و چـې د ددې وینـډوز دبشـپړیدو پـر وخـت پروگرامران 
د کانـاډا پـه )Whistler( کـې اسـتوگن وو. دغـه اپریټنـګ 
جـوړ  تعقیـب  پـه   )2000  ,window NT( د  سیسـتم 
شـوی، پـه 2001 میـادی کال کـې بـازار تـه وړاندې شـو 
چـې اوسـني وخـت کـې د )ME ,2000 windows( په 
اپریټنـګ سیسـتم مایکروسـافټ  ځـای کارول کېـږي، دا 
کمپنـۍ ددې لپـاره جـوړ کـړ چـې د مایکروسـافټ د نورو 

نـوې  بدلـون،  بڼـې  اپریټنـګ سیسـتمونو سـره د ظاهـري 
ځانگړتیـاوې زیاتـول، کوډونـه سـره شـریک کـړي ترڅـو 
یـو )Platform( جـوړ کـړي، )XP windows(  د کـور 
پـه کمپیوټـرو کـې همدارنگـه پـه مسـلکي ډول دکارولـو 
لپـاره وړانـدې شـویده چـې یو لـه بل سـره توپیر لـري، یوه 
مهمـه ځانگړتیـا یـې داده چې د فارسـي ژبې ویونکـو لپاره 

لري. فارسـي 

UNIX Operating System
دغـه اپریټنګ سیسـتم په 1971 کال کـې د دوو پوهانو 
پـه    )Denis Richie & Ken Tampon( هریـو چـې 
وسـیله جـوړ شـو او د )Bell( پـه ازمایښـتي ځـای کـې 
وړو او غټـو کمپیوټـرو تـه د کارولـو لپـاره واچـول شـو. دا 
اپریټنـګ سیسـتم پـه یو وخـت کې د څـو کارونو د ترسـره 
کولـو ترڅنـگ دڅـو کارونکـو د گټـې اخسـتني لپـاره هـم 

چمتـو و او یـو ډاډمـن او امـن لرونکـي سیسـتم دی.
 د یونیکـس لومړنـی ډول پـه اسـمبلې ژبـه کـې لیکل 
شـوی و. وروسـته بیـا )1972( میـادی کال کـې څرنګـه 
 C Programming( چـې پورتـه ذکـر شـوي علمائـو د
Language(  دپروګـرام لیکنـي د ژبـې پـه توگـه معرفـي 
همـدې  پـه  هـم  یونیکـس  کـې  کال   )1973( پـه  کـړه، 
نقـل  د  یونیکـس  کړنـې  ولیـکل شـو چـې دې  ژبـه کـې 

وګرځولـو. وړ   )Portable(کولـو

Linux Operating System
د(  کـې  کال   )1991( پـه  سیسـتم  اپریټنـګ  دغـه 
Linus Torvalds  )فنلنـډي عالـم پـه وسـیله جوړ شـو، 
 Open( څرنگـه چـې دغه اپریټنګ سیسـتم دخاص کـوډ
Source ( لرونکـي و نـو ډ یـرو کمپنیـو د ښـه والـي پـه 
موخـه پکـې برخـه واخسـته چـې پـه لـږ وخـت کـې یـې 
زیـات پرمختـگ وکړ اوس مهـال د یو پرمختللـي اپریټنک 
سیسـتم پـه توگـه کارول کېـږي، دغـه اپریټنـګ سیسـتم په 
)Intel, Motorola 68000 , Alpha, Power PC(
پـه)CPU( ګانـو کـې د کړنـو دترسـره کولـو وړتیـا لـري.
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MAC Operating system )MAC OS(
 Macintosh Operating( د  چـې   )Mac OS( د 
System( لنډیـز دی دغه اپریټنګ سیسـتم پـه 1984 کال 
کې د )APPLE( کمپنۍ لخوا د سـاده او سـرور میکنټاش 
کمپیوټـر لپاره جوړ شـو، لومړی نسـخه یـې د )Mach( او 
)BSD( هسـتو په اسـاس پـه )C( پروګرام لیکنـې ژبه کې 

جـوړه کړي وه.
میکانټـاش  هغـه  د  یـې  سیسـتم  اپریټنـګ  لومـړی 
 )Motorola( کمپیوټرونـو لپـاره د کارولـو وړ و، چـې د
تکنالـوژۍ پـه اسـاس جـوړ شـوی و،پـه زیاتـه انـدازه پـه 

کېـږي. کارول  کـې  ټابلیـټ  او  مبایلونـو 

IOS Operating system )IOS OS(
کـې  کال  میـادي   2007 پـه  سیسـتم  اپریټنـګ  دا 
)Apple( کمپنـۍ د )Macworld( پـه نندارتون کې په 9 
د جنـورۍ د میکانټـاش اپریټنګ سیسـتم په اسـاس جوړ او 
ټولنـي تـه یې وړانـدې کړ، چـې د ایفـون مبایلـو او ټابلیت 
لپـاره یې ترې کار اخیسـته، پـه نوي ماډل اپریټنګ سیسـتم 
 )Spotlight Search function( کـې چـپ لـوري تـه
جـوړه کـړای شـوه چـې د کاروونکـو لپـاره د تیلفـون کولو، 

ایمیـل کولـو، د شـیانو لټولـو اسـانتیا یې رامنځتـه کړه.

Android Operating system )AOS(
او  مبایلونـو  د  د ګـوګل کمپنـۍ  اپریټنـګ سیسـتم  دا 
ټابلیـټ لپاره جوړ کـړی، چـی )open source( دي یعنې 
پروگـرام جوړونکي کوالی شـي چـې د خپلي اړتیـا وړ کار 

واخلي. تـرې 
د انډرایـد کلمـه یـوه یونانـي کلیمـه ده چـې د روبات 

)اوسـپنیز انسـان( پـه معنا ده.
دا روبـات داسـې جـوړ شـوی دی چـې انسـان تـه د 

هوښـیار والـي پـه اړه ډېـر ورتـه والـی لـري.
د اندرایـډ اپریټنـګ سیسـټم ټول پـه جـاوا پروګرام کې 
 )Dalvik( لیکل شـوی چـې د کارولو لپـاره دجاوا کوډ پـه
پـه   )Dalvik virtual machine( د  او  بدلیـږي  بانـدې 

وسـیله دکارولـو وړګرځي.

 د اندراید سیستم الندې ځانګړتیا لري:
• پـه اندرایـډ کـې د اړیکـو جوړولـو ټولـې تکنالوژۍ 
 )GSM, EDGE, CDMA , Bluetooth( لکـه: 

دي. وړ  دکارولـو 
• پـه اندرایـډ سیسـتم کـې د مولټـي میډیـا بېابېـل 
 )GIF, JPG, AMR, MP4  ,MP3( لکـه:  فایلونـه 

دي. وړ  دکارولـو 
د  لپـاره  لیکلـو  پیغـام  د  کـې  اندرایـډ سیسـتم  پـه   •
)SMS( څخـه پرتـه )MMS,XMPP( تکنالـوژي هـم 

ده. وړ  دکارولـو 

يټنګ سیستم ډولونه د کار له مخې د اپر
 Types of Operating system according to(

)work
Time sharing Operating system •

Distributed Operating system •
Network Operating system •

Batch Processing Operating system •
Real Time Operating system •

Hard Real Time operating System •
Soft Real Time operating System •

Time Sharing Operating System
دا اپریټنـګ سیسـتم پـه هغـو کمپیوټرونـو کـې کارول 
کېـږي چـې ډیـر خلک یې پـه یو وخـت کـې کاروي یعنې 
پـه یـو کمپیوټر کې یـو پروگرام د ډیـرو خلکو لپاره شـریک 
شـوی وي او پـه یـو وخـت کـې د ډیرو خلکـو غوښـتنو ته 

وایې.  ځوابونـه 

Distributed Operating Systems
هغـه اپریټنګ سیسـتم دی چـې د څو پراسیسـرونو په 
مرسـته د ډیـرو پروګرامونـو )Multi Programming( د 
کارولـو پـه وسـیله ډیـرو کارونکـو)Multiple Users( ته 
خدمـات وړاندې کـوي. د کاروونکـو کړنې د پراسیسـرونو 
ترمنـځ وېشـل کېـږي کوم چـې ډیر اړیـن وي هغـه لومړی 
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او نور ورپسـی ترسـره کـوي، پـه دې اپریټنګ سیسـتم کې 
ټـول پراسیسـرونه د )CL:Communication line( لیـن 

پـه وسـیله یو لـه بل سـره اړیکـه لري.

Network Operating System
بانـدې  پـه سـرور  اپریټنـګ سیسـتم دی چـې  هغـه 
انسـټالېږي او د شـبکې Hardware او Software دواړه 
کنټرولـوي دا اپریټنګ سیسـتم دوه لویې دندې ترسـره کوي 
چـې یـوه یـې )Sharing Software & Hardware( او 

بلـه یـې )Remote Access( ده.

Batch Operating System
ورتـه  کاروونکـي  چـې  دی  سیسـتم  اپریټنـګ  هغـه 
Off�( د  کاروونکـي  هـر  لـري،  نـه  السرسـی  مسـتقیم 
تـه  کمپیوټـر  الرې  لـه   )Punch Card( پـرزې   )Line

داخلـوي. الرښـوونې  خپلـې 

Real Time Operating System
اپریټنـګ  لرونکـي  چټکتیـا  زیاتـې  د  او  وړوکـی  یـو 
 )Embedded Operating System(سیسـتم دی چې د
پـه نـوم هـم یادېـږي، ټولـې کړنـې پـه ټاکلـې وخـت کـې 
ترسـره کـوي، هرکلـه چـې یـوې کړنې تـه اړتیـا وي چې په 
 RTOS: Real( ټاکلـې وخت کې ترسـره شـي، نو هغـه د
Time Operating System( اپریټنګ سیسـتم په وسیله 
 Technical( ترسـره کېـږي، دا اپریټنګ سیسـتم زیاتره پـه
Devices(کـې کارول کېـږي لکـه: )سـیکورټی کېمـري، 
کارول  ماشـینونو کـې  پـه هغـه  اویـا  طبـي البراتوارونـو( 

کېـږي چـې د کنټـرول دنـده ترسـره کوي.
 )Real Time( اپریټنګ سیستم  په دوو ډوله دی:

Hard Real Time Operating System
 هغـه اپریټنـګ سیسـتم ته وایـې چې پـه ټاکلې وخت 

کـې کړنې ترسـره کوي.

Soft Real Time Operating System

هغـه اپریټنـګ سیسـتم تـه وایې چـې د یـوې کړنې له 
اولیـت څخـه دفاع نه شـي کـوالی که چېـرې ددې کړنې د 
ترسـره کولـو وخـت کـې بله مهمـه کړنه منـځ ته راشـی،دا 

پریـدي او پـه  هغـې بلـې کړنې شـروع کوي.
 Translating( ژباړن پروګرامونه

)Programs
لـه هغـو پروګرامونو څخـه عبارت دی چـی معلومات 
د ماشـین ژبـې تـه ژبـاړې یعنـې معلومـات په داسـې ډول 
برابـروي چـی کمپیوټر وکوالی شـي پـه هغې بانـدې کړنه 

ترسـره کـړي پـه دوو ډوله دي:
 Interpreter(یوه یو ه کرښـه ژباړونکـي پروګرامونه •

.)Program
 Compiler(پروګرامونـه ژباړونکـي  کرښـې  څـو   •

.)Program

 Interpreter(یـوه یـوه کرښـه ژباړونکـي پروګرامونـه
Program(: لـه هغـه ژباړونکي پروګرامونـو څخه عبارت 
دی چـې د معلوماتـو یـوه یـوه کرښـه پـه ترتیـب سـره د 

کمپیوټـر د کړنـې د ترسـره کولـو لپـاره برابـروي. 
 Compiler(پروګرامونـه ژباړونکـي  کرښـې  څـو 
Program(: لـه هغـه ژباړونکـي پروګـرام څخـه عبـارت 
دی چـې ټـول معلومـات پـه یـو ځـل د کمپیوټـر د کړنې د 
ترسـره کولـو لپـاره برابـروي او د ماشـین ژبې ته یـې ژباړې 
تـر څـو Hardware وکوالی شـي چـې کړنې پرې ترسـره 

. کړي

د پروګرام لیکلو ژبې 
)Language Software(

څرنګـه چې پوهېـږو کمپیوټر د هغه پروګرام په وسـیله 
چـې ورتـه ورکـول کېـږي په ښـه توګـه کار ترسـره کـوي او 
پرتـه لـه پروګـرام څخـه هیـڅ کار نشـي ترسـره کـوالی د 
کمپیوټـر مهمـه سـتاینه چـې لـه نـورو ماشـینونو څخه یې 
لـري دپروګـرام کولو وړتیـا ده. د پروګرامونو د شـتون له امله 
خلـک کمپیوټـر اخلـي او کارونه پرې ترسـره کوي، تاسـې 
بـه لـس ګونـو او سـل ګونـو داسـې پروګرامونـه پـه بېابېلو 
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برخـو کـې لیدلي وي پـه دې سـره الزمي ستاسـې په ذهن 
کـې داسـوال پیداکېږي چـې پروګرامونـه له کومـه او په څه 

جوړیږي؟ ډول 
پـه ځـواب کې بایـد وویل شـي چـې ټـول پروګرامونه 
دپروګـرام لیکلـو ژبـې پـه وسـیله جوړیـږي او کمپیوټـر ته 
ورکـول کېـږي، څرنګه چې انسـاني ژبـه د انسـانانو ترمنځ 
داړیکـې وسـیله ده پـه همـدې ډول د پروګـرام لیکنـي ژبـه 
د انسـان او کمپیوټـر ترمنـځ د اړیکـو وسـیله ده. برعکـس 
انسـاني ژبـې پروګرامـري ژبـه داسـې ډیزایـن کړیـده چـې 
هیـڅ اشـتباه نـه قبلوي او الرښـوونې یې ښـکاره اوروښـانه 
وي، پروګـرام لیکنـه یـو پیچلـي کړنـه ده چـې ځانګـړې 
تخنیکـې پـرزې تـه اړتیـا لـري، ددې ژبـو د لیکنـي لپـاره 
پروګـرام  د  کېـږي.  کارول  پروګرامونـه  نـور  ځانګـړي 
لیکنـي پـه تخنیکونـو بانـدې پوهـه، د پروګـرام پلـې کیدو 
نیټـي کمـول، پروګـرام لپـاره اړتیا اړونـد حافظې مقـدار او 
پیچلتیـا کمـول او دعمـر زیاتـول د پروګرامونـو پـه سـمولو 

کـې مرسـتې کوي.
یـو تکـړه پروګرامـر)Programmer( باید پـه هر دوو 
برخـو کـې پوهـه ولري، نـو له همـدې امله هـر هغه څوک 
 )Software Engineer(چـې نننې پروګرامونـه تیـاروي د
پـه نـوم یادېـږي د Programming له تخنیکونـو څخه یو 

د الګوریتـم ډیزاین دي. 
دالګوریتـم اصطـاح د الخـوارزم لـه کلیمـې څخـه 
اخیسـتل شـویده چـې محمد بن موسـی ته منسـوبیږي. د 
مسـئلو پـه حـل کولو کـې څو طریقې شـته چـې دا طریقې 
یـو لـه بل سـره توپیـر لري، ښـه طریقـه یـا الګوریتـم هغه 
دی چـې دسیسـتم لـږو منابعو تـه اړتیا ولـري، مهمه ذخیره 
پـه سیسـتم کـې وخـت دی او ښـه الګوریتم هغـه دی چې 
پـه لـږ وخـت کـې یـوه مسـئله حل کـړي، نـو ویای شـو 
چـې الګوریتـم بایـد داسـې ډیزایـن شـي چـې دامـکان تر 
انـدازې یـوه مسـئله په لـږ وخت کې حـل کړي، ټـول هغه 
پروګرامونـه چې تاسـې پـه کمپیوټرونو کې تـرې ګټه اخلي 
دسـافټویر انجنیرانو په وسـیله جوړیـږي، پرته لـه پروګرامه 
هیـڅ کمپیوټـر او کاروونکـي )User( کار نشـي کـوالی، 
پروګرامونـو  جوړشـوو  وړانـدې  لـه  کاروونکـي  کمپیوټـر 

پیښـیږي، ددې  اړتیـا  څخـه گټـه اخلـي اوځینـې وخـت 
گټـه  څخـه  پروگرامونـو  شـوو  جـوړ  لـه  چـې  پرځـای 
واخیسـتل شـي پروګـرام بایـد جوړشـي، دپروګـرام لیکلـو 
بېابېلـې ژبې چـې دځانګـړو عامـو ،قاعدو اوالرښـوونو 
لرونکـي دي او لـه کمپیوټـر سـره اړیکـه پیداکـوي وجـود 
لـري، پـه همـدې ترتیـب سـره د پروګـرام هـره ژبـه د یـوه 
دپروګـرام  چـې  وي  لرونکـي   )Compiler( ژباړونکـي 
لیکنـې ژبـې الرښـوونې د ماشـین ژبـې تـه ژبـاړې هـره 
ژبـه د یـوه ځانګـړې برخـه او ځینـې یې پـه څـو برخو کې 
د کارولـو وړ وي، د پروګـرام لیکلـو ژبـو پرمختـگ هـم 
انسـاني ژبـو پورې تړلـی دی چـې دا کړنـه د پروګرامر او د 
کمپیوټـر کاروونکـي ترمنـځ واټن کموي، نـن ورځ پروګرام 
کمپیوټـر کاروونکـي تـه ورکـول کېـږي اوهغـه یـې کاروي 
څرنګـه چـې مخکې یاده شـوه چـې دپروګـرام لیکنـو ژبې 
د پروګرامونـو برابرولـو لپـاره یـوه وسـیله ده، خـو دا یـوازې 
نشـي کـوالی چـې د پروګرام درامنځ ته کیدو وسـیله شـي، 
د ښـو پروګرامونـو برابرولـو لپـاره بایـد لـه ښـو تخنیکونـو 
څخـه کار واخیسـتل شـي، کمپیوټـر سـاینس عالمانـو د 
پروګرامونـو لپـاره بېابېلـې طریقې وړاندې کـړي دي، چې 
دا طریقـې دپروګسـرام د لیکلـو په ژبه کې د ډېرو اسـانتیاوو 

درامنـځ تـه کیـدو المل شـوي.

اخځلیکونه:
•  پوهاند سـید حسـن عدلیار، کتاب نـوم، د کمپیوټر 

پیژندنه.
• مولـف، جـواد حیدری، کتـاب نوم، امـوزش گام به 

گام کمپیوتـر د چاپ کال، 2001.
• علـی محمـد رجبی، کتاب نـوم، راه اندازی کسـب 

کار در فضـای مجازی.
• مولـف، علـی محمـد رجبـی ، کتـاب نـوم، زمیـن 

امـار کاربـردی.



31 مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 7  

حمل 1399 خورشیدی

بـرای  را  مطالعـه  نویـن  شـیوه های  دانشـمندان  از  برخـی 
موفقیـت مفیـد می دانند. از دیـدگاه این دانشـمندان کاربرد 
ایـن شـیوه ها می توانـد سـبب موفقیـت در آمـوزش شـود. 
البتـه ایـن دانشـمندان شـیوه های نویـن را بـه دو مرحلـه 

تقسـیم می کننـد کـه عبارت انـد از:

الف: مرحله ی قبل از مطالعه که دارای ويژگی های 
ير است:  ز

بنـای  زیـر  می تـوان  را  هـدف  دانسـتن  دانسـتن:  ۱ـ 
هـر عملـی دانسـت، زیـرا هیـچ کاری بـدون هدفـی اجـرا 
هـدف  بایـد  نیـز  مطالعـه  وقـت  در  بنابریـن  نمی شـود ، 

بپردازیـم. مطالعـه  بـه  آن گاه  و  باشـیم  داشـته  مشـخص 
اجـرای هـر کاری مهـم و  اراده در  اراده: داشـتن  ۲ـ 
بـا اهمیـت اسـت، بنابرایـن داشـتن اراده و عـزم راسـخ در 

مطالعـه نیـز سـبب موفقیـت می شـود و بـه عبارتی داشـتن 
اراده بـرای مطالعـه می توانـد دروازه ی موفقیـت را بهسـوی 

بگشـاید. ما 
۳ـ اعتمـاد بـه نفس: داشـتن اعتماد به نفـس هم یکی 
کاری  هـر  انجـام  در  موفقیـت  گام هـای  اساسـی ترین  از 
اسـت. پـس دانش آمـوزان بایـد همـواره سـعی کننـد تـا بر 
خـود مسـلط باشـند و بتواننـد دروس خویـش را بهخوبـی 

گیرند. فـرا 
۴ـ برنامه ریـزی: داشـتن برنامه برای اجـرای هر کاری 
می توانـد سـبب موفقیـت شـود، بنابراین بـرای مطالعه باید 
دانش آمـوز برنامهـا ی منظـم را روی دسـت گیـرد و این امر 

سـبب موفقیت در راسـتای آموزش می شـود. 
۵ـ نظـم و ترتیـب: نظـم و ترتیـب اسـاس موفقیت در 
اجـرای هـر امری اسـت. بـه همیـن دلیل بایـد اتـاق و میز 

شیــوه هـــا ی 
نوین مطـــالعه

مهندس عبدالحلیم باخرد
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مطالعـه منظـم بـوده و عـاری از هـر نـوع وسـایل اضافـی 
می کنیـد  مطالعـه  کـه  را  کتـاب  فقـط  میـز  روی  باشـد، 
کـه  چیزی هایـی  دیگـر  و  قلـم  کاغـذ،  چنـد  بگذاریـد، 
ضـرورت اسـت روی میـز بگذاریـد و سـایر مـواد اضافی 
را از روی میزتـان برداریـد، اتـاق بایـد عـاری از عکـس و 
 آماده به مطالعه سـازید 

ً
پوسـتر باشـد و شـما خود را کاما

و کارهـای اضافـی را ماننـد تلیفـون کـردن و غیـره را کنـار 
گذاریـد، زیـرا باعـث پـرت شـدن حواس تـان می شـود.

۶ـ خون سـردی: اضطـراب و دلهره نخسـتین گام های 
شکسـت در اجـرای هـر امـری اسـت، بنابرایـن بایـد تـا 
را  انـدازه ای کوشـید کـه در هنـگام مطالعـه خون سـردی 
حفـظ کـرد و اضطـراب را بـه خـود راه نـداد و بـا ایـن باور 

مطالعـه کـرد کـه در امتحـان قبـول خواهیـد شـد.
۷ـ عاقـه: داشـتن عاقه و اشـتیاق بـرای مطالعه مهم 
و ضـروری اسـت، پـس سـعی کنیـد کـه بـا شـور و عاقه 

مطالعـه نمائیـد تـا در امتحان موفق شـوید.
۸ـ عـدم اتـاف وقـت: بایـد سـعی کنیـد کـه از هـر 
لحظهـی زندگـی خـود بـرای پیشـرفت تان اسـتفاده کنیـد، 
بـرای مطالعـه کردن هم کوشـش کنیـد تا وقت را از دسـت 
نـداده و مطالعـه خود را ادامه دهید بر همین اسـاس اسـت 

کـه گفته انـد وقـت طا اسـت.
تعییـن  زمـان  در  را  کتابـی  اگـر  به خـود:  پـاداش  ۹ـ 
شـده بـه پایان رسـانیدید خـود را تشـویق کنید کـه این امر 

موفقیت تـان شـود. می توانـد سـبب 
۱۰ـ فهمیدن: فهمیدن اسـاس مطالعه اسـت، کوشش 
کنیـد کـه درس را پـس از خوانـدن حفظ نکنیـد، بلکه آن را 
فهمیـده و تحلیـل کنیـد، زیرا حفظ کردن سـبب خسـتگی 
شـدید مغـزی می شـود و وقـت شـما را تلـف می کنـد و 

نتیجـه مطلوبـی حاصل نخواهیـد کرد.
۱۱ـ اتـاق مطالعـه: اتـاق مطالعـه بایـد در موقعیتـی 
قـرار داشـته باشـد کـه از محوطـه رفـت و آمـد و هم چنان 
عبـور و مـرور وسـایط دور باشـد، زیـرا باعـث پرت شـدن 
حواس تـان شـده و در چنیـن فضایـی نمی تـوان بـه نتایـج 
خوبـی دسـت یافـت، در اتـاق خـواب نباید مطالعـه نمود 

زیـرا باعـث کسـالت و خـواب آلودگی تـان می شـود.

۱۲ـ فاصلـه: فاصلـه کتـاب از چشـم تان بایـد حـدود 
باشـد. ۳۰ـ۴۰ سـانتی متر 

۱۳ـ عدم خسـتگی: در زمانی که شـما خسـته هستید 
بـرای  اسـت کـه  بپردازیـد، پـس الزم  بـه مطالعـه  نبایـد 
مطالعـه رفع خسـتگی نموده و سـپس بـه مطالعـه بپرازید.
۱۴ـ زمـان مطالعـه: هنگام مطالعه بایـد وقت را نیز در 
نظـر گرفت، بسـیاری عـادت دارند کـه بعد از صـرف غذا 
بافاصلـه بـه مطالعـه می پردازنـد کـه ایـن کار نمی توانـد 
نتایـج مثبتـی را در پـی داشـته باشـد، زیـرا در ایـن هنـگام 
مغـز فعالیـت کـم داشـته و نمی توانـد مطلـب را درک کند.
۱۵ـ نـور اتـاق: باید کوشـید که نـور اتاق منظم باشـد 
و اگـر نـور المپ از عقب باشـد بیشـتر مؤثـر خواهد بود.

۱۶ـ تهویـه مناسـب: باید هـوای اتاق اکسـیجن کافی 
داشـته باشـد، زیرا اکسـیجن کافـی نقش مهمـی را بر قلب 

و حافظه دارد.
هنـگام  در  حـواس  داشـتن  حـواس:  تمرکـز  ۱۷ـ 
مطالعـه خیلـی اهمیـت دارد، از ایـن رو بایـد سـعی کنیـد 
تـا حواس تـان هنـگام مطالعـه جمـع باشـد و یـک دفترچه 
آن را  نـکات مهـم  باشـید و  بـا خـود داشـته  را  یادداشـت 

بنوسـید، ایـن کار خیلـی مهـم خواهـد بـود.
۱۸ـ دقـت و توجـه: در هنـگام مطالعـه کـردن بایـد 
دقـت و توجـه الزم را داشـته باشـید تـا بتوانیـد مضمونی را 

کـه می خوانیـد آن را خـوب تحلیـل کنیـد.
۱۹ـ تغذیه مناسـب: مـواد غذایی که اسـتفاده می کنید 
بایـد دارای کلسـیم، فاسـفورس، مگنیزیـم و ویتامین هـای 
جوانـه  شـیر،  در  البتـه  کـه  باشـد   )B12( و   B گـروپ 
سـبزیجات  و  تخم مـرغ  زردی  بـادام،  گنـدم، چهارمغـز، 
وجـود دارد، وجـود ایـن ویتامین ها سـبب تقویـت حافظه 

می شـود.

ب: مرحلهی مطالعه
یادسـپاری  یادگیـری،  نظـام   تندخوانـی:  آمـوزش  ۱ـ 
کـه  اسـت  خارق العـاده  نظـام  یـک  انسـان  یـادآوری  و 
از  می توانـد  فـرد  و  نـدارد  مـرز  و  حـد  توانایی هایـش 
خوانـدن ۲۵۰ کلمـه در دقیقه سـرعت خوانـدن خویش را 
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بـه ۲۴۰۰۰ کلمـه در دقیقـه افزایـش دهـد و 
ایـن برابـر به کاری اسـت کـه دیگـران در طی 

می دهنـد. انجـام  آن را  سـال  دو 
۲ـ یادداشـت: در وقـت خوانـدن نـکات 
عمـده و مهـم را بایـد یادداشـت نمـود، زیـرا 
بـا ایـن کار می توانیـد نـکات عمـده درس را 

بهخوبـی برداشـت کـرد.
۳ـ مـرور: در هنـگام مطالعـه نباید مرور 
را بـه هیـچ عنوانی فرامـوش کرد زیـرا با مرور 
بدسـت  را  مهـم  و  مطالـب عمـده  می توانـد 

آورد.
۴ـ چه مدت باید خواند؟

دقیقـه بخوانیـد و  آسـان را حـدود ۴۵ـ۵۰  ۱ـ درس 
حـدود ۵ دقیقـه تفریـح کنیـد.

۲ـ درس مشـکل را حـدود ۱۵ـ۳۰ دقیقـه بخوانیـد و 
حـدود ۵ دقیقـه تفریـح کنید.

۵ـ طـرز اسـتراحت و تفریـح: بـرای این کـه بتوانیـد 
لحظهـای اسـتراحت کنید، از اتـاق مطالعه خارج شـوید، 
پنجره هـای اتـاق را بـاز بگذارید تـا هوای آن تبدیل شـود و 

بـه کارهـای دیگـر بپردازید.

ج: مرحلهی امتحان:
۱ـ هـر شـب پیـش از خـواب بـا اسـتفاده از ضمیـر 
کـه  کنیـد،  تجسـم  را  امتحـان  روز  خویـش  گاه   خـودآ
گویـای در حـال امتحـان هسـتید و بـه اکثر سـؤالت بدون 

می دهیـد. پاسـخ  اشـتباهی  کوچک تریـن 
۲ـ شـب امتحـان: شـب امتحـان صـرف اسـتراحت 
کنیـد، زیـرا مطالعهـی زیاد و اسـتراحت کم باعـث تداخل 
مطالـب با یکدیگر شـده و سـردرگمی را بار مـی آورد، پس 
الزم اسـت که خود را از نظر جسـمی و فکری آرام سـازید 

 در بکس 
ً
و تمـام وسـایل مورد ضرورت روز امتحـان را قبا

خـود جابجـا کرده سـعی کنید که در شـب امتحان نسـبت 
به سـایر شـب زودتـر بخوابید.

۳ـ صبـح روز امتحـان: صبح روز امتحان سـعی کنید 
کـه زودتر از سـایر روزها از خـواب بلند شـوید، اضطراب 
و دلهـره را بخـود راه نـداده و در طول مسـیر راه، خون سـرد 

و آرام باشـید و خـود را موفق احسـاس کنید.
۴ـ حیـن امتحـان: وقتـی کـه روی چوکی می نشـنید، 
نفـس عمیق بکشـید، خـود را آرام سـازید و به هیـچ عنوان 
نگـران نباشـید و با هوشـیاری و دقـت الزم آماده پاسـخ به 

باشید. سـؤاالت 
۵ـ شـروع امتحـان: خون سـردی تان را حفـظ نمـوده 
شـروع بـه حـل سـؤاالت نماییـد و یـک نکتـه را بـه خاطر 
درصـد   ۳۰  

ً
معمـوال امتحـان  هـر  در  کـه  باشـید  داشـته 

سـؤاالت سـاده، ۳۰ درصـد متوسـط، ۳۰ درصـد مشـکل 
و ۱۰ درصد بسـیار مشـکل اسـت، پـس در امتحـان اجازه 
ندهیـد کـه حتـی یـک سـؤال سـاده هـم بی پاسـخ بمانـد.

 )+( عامـت  کرده ایـد  حـل  کـه  سـؤاالتی  کنـار  در 
بگذاریـد و در کنـار سـؤاالتی کـه حـل نکرده ایـد عامـه 
 حل 

ً
)�( بگذارید، همیشـه نمونه سـؤاالت امتحـان را قبا

کنیـد تـا در امتحـان موفق شـوید.
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مقدمه:
اغلـب مـردم مسـلمان بدیـن باورنـد کـه طبـق شـریعت 
دسـت  بـا  بایـد  روزمـره  فعالیت هـای  تمـام  اسـامی 
راسـت انجـام شـود، امـا این هـا بی خبـر از خصوصیـت 
روانـی و طبیعـی انسـان ها  اسـتند کـه همیـن خصوصیت 
چپ دسـت بـودن را خداونـد بـه بعضی افـراد داده اسـت.
قـرار گفته هـای مردم از میـان هر صد نفر، هشـت نفر 
آن چپ دسـت  هسـتند و ایـن چپ دسـت ها در مقایسـه بـا 
افـراد راست دسـت از اسـتعداد فوق العـاده برخوردارانـد. 
بخاطـر همیـن دلیـل درسـت نیسـت بـا این هـا بـه جـرم 
داشـته  دوگانـه  و  ناعادالنـه  برخـورد  بـودن  چپ دسـت 
باشـیم. در حیـن حـال تحقیقات روان شناسـی نشـان داده 

اسـت کـه 90 درصـد مـردم دسـت راسـت هسـتند و 10 
درصـد مـردم با دسـت چـپ فعالیت هـای روزمـره خود را 

می دهنـد. انجـام 
متاسـفانه نظر بـه عرفی کـه داریم در خانواده هـا نیز با 
چپ دسـت  ها برخـورد نامناسـب می شـود و بـرای اجـرای 
بـا دسـت راسـت حتـی دسـت چـپ فرزنـد  فعالیت هـا 
از دسـت  بـه کارگیـری  وادار  تـا  را می بندنـد  چپ دسـت  
راسـت شـوند. البتـه ایـن همـه جبر هـا از روی دل سـوزی 
می شـود نه داشـتن کـدام خصومت بـا فرزنـدان، ولی بهتر 
اسـت کـه خانواده ها در قسـمت پـرورش فرزندان دل سـوز 
باشـند. فرزنـد چپ دسـتی را کـه از لحاظ هوشـی نسـبت 
بـه فرزنـد دسـت راسـتی مـا  در ردۀ بـاال قـرار دارد، چرا به 

ــان دسـت چـپ هــا جه
مؤلف بنفشه بهار سنا
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جبـر وادار کنیم تا دسـت راسـت شـود کـه ایـن کار باعث 
دو  هـر  فعالیت هـای  و  شـده  وی  در  روانـی  اختـاالت 

دسـت را کند سـازد. 
یـا  و  راست دسـت  نفـر  یـك  چـرا  دقیقـا  اینکـه 
باقـی  راز  یـك  صـورت  بـه  هنـوز  می شـود،  چپ دسـت 
مانـده اسـت، ولـی برخـی نظریه هـا در ایـن مـورد وجـود 
دارنـد. یـك نظریه، ترشـح زیـاد هورمون های جنسـی قبل 
از تولـد را عامـل چپ دسـت شـدن افراد می داند. از سـوی 
دیگـر، محققـان دانشـگاه کالیفرنیـا آمریـکا معتقدنـد کـه 
چپ دسـت و یـا راست دسـت شـدن افـراد تـا حـد زیادی 
توسـط ژنتیـك تعییـن می شـود. طبـق نظـر ایـن محققان، 
وجـود  شـدن  راست دسـت  جهـت  اختصاصـی  ژن  یـك 
دارد کـه چنان چـه فـردی آن را بـه ارث ببـرد، راست دسـت 
می شـود. حتـی در صـورت عـدم وجـود ایـن ژن بـاز هـم 
معلـوم نیسـت کـه آن شـخص حتمـا چپ دسـت شـود. 

یعنـی امـکان راست دسـت شـدن وی وجـود دارد.
افـراد راست دسـت بـه طور مشـخص، نیم کـره مغزی 
سـمت چپ شـان بزرگ تـر اسـت. در ۹۵ درصـد از افـراد 
راست دسـت قابلیت هـای تکلمـی در نیم کـره چـپ مغزی 
وجـود دارد. در حالـی که بر اسـاس پژوهش های دانشـگاه 
کالیفرنیـا، دو نیم کـره مغـزی در افـراد چپ دسـت انـدازه 
مشـابه داشـته و موجب ایجاد سـاختار مغزی منعطف تری 
می شـوند. ایـن در حالـی اسـت کـه تنهـا در ۷۰ درصد از 
مخالـف  نیم کـره  در  تکلمـی  قابلیت هـای  چپ دسـت ها 
کـه  می رسـد  نظـر  بـه  طـور  ایـن  دارد.  قـرار  )راسـت( 
احتمـاال عـدم وجود ژن راسـت دسـتی، بـه مغز ایـن افراد 
اجـازه می دهـد تـا بـه طـور مسـاوی و متنـاوب بـا مغـز 
راست دسـت ها رشـد کنـد. نیمـی از افـراد باقـی مانـده از 
دو  هـر  از  راست دسـت ها  و  چپ دسـت ها  گـروه  دو  هـر 
نیم کـره مغزی شـان اسـتفاده می کننـد و طبـق بررسـی ها، 

ایـن گونـه افـراد از هـوش باالتـری برخوردارند.
عـاوه بـر ایـن، رابطه مغـزی بیـن دو نیم کـره در افراد 
چپ دسـت ۱۱ درصـد بزرگ تـر از راست دسـت ها اسـت 
کـه نشـان گر ارتباطـات قوی تـر و عمیق تـر دو نیم کـره در 
پـردازش اطاعـات اسـت. نکتـه جالـب اینجاسـت کـه 

چپ دسـت ها و راست دسـت ها بـه طـور متفاوتـی بـه دنیا 
نـگاه می کننـد. روان شناسـان دریافته انـد کـه غالـب بودن 
و  تفاوت هایـی در طـرز تکلـم و تجسـم  بـا  یـك دسـت 

نگریسـتن بـه یـك تصویـر همراه اسـت.
پژوهش گـران بـر ایـن باورانـد کـه چپ دسـت ها بـه 
ویـژه مـردان در مواجـه بـا یـك موقعیـت جدیـد خـود را 
سـمت  از  اسـتفاده  در  زیـرا  می دهنـد،  تطبیـق  راحت تـر 
راسـت مغزشـان واردترانـد. این هـا جـزء مـواردی هسـتند 
نـزد  در  بیشـتر  چپ دسـت ها  تـا  می شـوند  باعـث  کـه 

باشـند. محبـوب  رئیس شـان 

شش حقیقت درباره چپ دست ها: 
درسـت اسـت کـه افـراد چپ دسـت چیـزی حـدود 
10 درصـد جمعیـت را تشـکیل می دهنـد، امـا در حقیقت 
این طـور کـه به نظر می رسـد انـگار جامعه آن هـا  و حقایق 
آن ها  را فراموش کرده اسـت. بیشـتر وسـایل طراحی شـده 
در جامعه ما مناسـب حال راسـت دسـتان اسـت. میزهای 
از  خیلـی  حتـی  مـدل دار،  چنگال هـای  قاشـق  مدرسـه، 

راه پله هـا و خیلـی چیزهـای دیگر. 
1- چـه اتفاقـی می افتـد کـه يـک فرد چپ دسـت 

می شـود؟
ژن هـا  از  پیچیـده ای  تعامـل  داده  نشـان  تحقیقـات 
و طبیعـت ایـن مسـئله را باعـث می شـود. در حالـی کـه 
نـام « ژن هـای چـپ دسـتی» هـم  بـه  ژن هـای خاصـی 
پیـدا نشـده اند. امـا چیـزی کـه مـا می بینیـم این اسـت که 
افـراد چپ دسـت در خانـواده و اصـل و نسب شـان چـپ 
این کـه  از  نظـر  صـرف  داشـته اند.  بیشـتری  دسـت های 
چـه چیـزی باعـث چپ دسـت و راست دسـت شـدن افراد 
و  فیزیولوژیـک  تفاوت هـای  برخـی  تحقیقـات  می شـود، 
پیـدا  را  راست دسـت ها  بـا  چپ دسـت  افـراد  شـخصیتی 

کرده انـد.
2- چپ دسـت ها در خطـر بیشـتری بـرای ابتال به 

بیماری هـای روانی قـرار دارند
چپ دسـت ها چیـزی حـدود 10 درصد افـراد جامعه 
را تشـکیل می دهنـد. امـا محققـان دریافته انـد در جوامعی 
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کـه شـیوع بیماری هـای عصبـی و روانـی خـاص در آن هـا  
باالتـر اسـت، درصـد چپ دسـت های جامعـه نیـز باالتـر 

بوده اسـت.
مطالعـات نشـان می دهـد کـه 20 درصـد افـراد مبتا 
به ایـن بیماری هـا از جملـه افسـردگی، اختـال دوقطبی، 
اسـکیزوفرنی و شـیدایی، چپ دسـت بوده انـد. امـا امروزه 
در  بیمـاری  ایـن  شـیوع  کـه  می کننـد  اظهـار  مطالعـات 

چپ دسـت ها بیشـتر از20  درصـد خواهـد بـود.
سـالمتی  بـودن  راست دسـت  و  چپ دسـت   -3

شـما را هـم تعییـن می کنـد
شـنوایی،  اختـاالت  شـیوع  دریافته انـد  دانشـمندان 
در  خـاص  رفتـاری  اختـاالت  برخـی  و  فعالـی  بیـش 
چپ دسـت ها بیشـتر اسـت. بـا ایـن حـال دلیـل واقعـی 
ایـن مسـاله هنـوز بـه طـور کامـل مشـخص نشـده، امـا 
بیشـتری  پیچیدگـی  افـراد  ایـن  مغـز  می رسـد  نظـر  بـه 
نسـبت بـه راست دسـت ها داشـته باشـد. هنـر و خاقیـت 
آن هـا   اسـت.  راست دسـت ها  از  باالتـر  چپ دسـت ها 
در یـک  و معمـوال  فکـر می کننـد  پیچیده تـر  و  جالب تـر 
گـروه از دوسـتان ایده هـای بهتـری بـه سرشـان می زنـد.
مغز انسـان بـه دو نیم کره تقسـیم شـده اسـت، نیم کره 
انجـام  بـرای  افـراد  بیشـتر  نیم کـره چـپ مغـز.  و  راسـت 
فعالیت های شـان، مثـل صحبـت کـردن بـه نیم کـره چـپ 
مغـز وابسـته هسـتند. بیشـتر راست دسـت ها در ایـن گروه 
قـرار دارنـد. امـا حـدود 30 درصـد چپ دسـت ها بـرای 
بیشـتر فعالیت هـای خـود به نیم کره راسـت مغز وابسـته اند 
و بقیـه آن هـا  در انجـام فعالیت هـا نیمـی از مغـز بـر نیمی 

دیگـر برتری نـدارد.
مغـزی  نیم کـره  یـک  وجـود  مطالعـات،  اسـاس  بـر 
غالـب در انجام فعالیت هـای روزانه باعـث افزایش کارایی 
فـرد می شـود و بـه همین خاطر اسـت که خطـر اختاالت 
یادگیـری و ناهنجاری هـای روانی در چپ دسـت ها بیشـتر 
خواهـد بـود. اگـر از جهت سـایر شـرایط بالینـی بخواهیم 
آن هـا  را مقایسـه کنیـم، مطالعه هـای زیادی نشـان داده اند 
و  روماتوئیـد  آرتریـت  نظیـر  بیماری هایـی  شـیوع  کـه 
زخم هـای گوارشـی در جمعیـت چپ دسـت به طـور قابل 

توجهـی کم تـر از راست دسـت ها خواهـد بـود.
4- شنوايی و سخنرانی چپ دست ها با 

راست دست ها متفاوت است
چپ دسـت ها قـدرت باالتری در شـنیدن تغییرات ریز 
و ظریـف صداهـا دارنـد. جالب اسـت بدانیـد نیم کره های 
راسـت و چـپ مغـز هـر کـدام در درک و تحلیـل برخـی 
صداهـای خـاص قـدرت دارند و چیـزی که واضح اسـت 
قـدرت نیم کـره راسـت مغـز، یعنـی همـان نیم کـره ای کـه 
چپ دسـت ها بیشـتر بـه کار می گیرنـد قدرت بیشـتری در 

تحلیـل و شـناخت تغییـرات ریـز و دقیق در صداهـا دارد.
پیشه های قوی تری هستند 5- چپ دست ها هنر

راسـت  از  باالتـر  چپ دسـت ها  خاقیـت  و  هنـر 
فکـر  پیچیده تـر  و  جالب تـر  آن هـا   اسـت.   دسـت ها 
می کننـد و معمـوال در یـک گـروه از دوسـتان، ایده هـای 
بهتـری بـه سرشـان می زنـد. مطالعـات انجام شـده نشـان 
می دهنـد کـه چپ دسـت ها در انتخـاب یـک کار و روش، 
کمتـر بـه نقـاط منفـی آن فکـر می کننـد و به همیـن خاطر 

قـدرت ایده پـردازی و خاقیـت آن هـا  باالتـر اسـت.
6� چپ دسـت ها در مسـابقه های ورزشـی هـم شـما 

را شکسـت خواهند داد
قهرمانـان جهانـی  و  تاریـخ ورزش  بـه  نگاهـی  اگـر 
بیندازیـد، متوجـه می شـوید که تعـداد باالیـی از قهرمانان 
ورزشـی چپ دسـت بوده انـد، مخصوصـا در ورزش هایـی 
در  چپ دسـت ها  حقیقـت  در  تنیـس.  و  گلـف  ماننـد 
ورزش هایـی کـه نیـاز بـه تمرکـز بیشـتر دارد موفق ترانـد، 

ماننـد تنیـس، بوکـس، بیـس بـال و بولینـگ.
موفقیـت  شـانس  کـه  داده انـد  نشـان  بررسـی ها 
رقیـب  کـه  زمانـی  ورزشـی  مسـابقات  در  چپ دسـت ها 
آن هـا  یـک راست دسـت اسـت بیشـتر خواهـد بـود و این 
در  چپ دسـت  قهرمانـان  کـه  اسـت  قلبـی  قـوت  همـان 
مسـابقات نهایـی بـه آن نیـاز دارند و بـا شـنیدن آن دل گرم 

و چگونـه(.    زیـرا   ، ) مجموعـه: چـرا  می شـوند 

شخصیت شناسی افراد چپ دست
چـپ دسـتی بـه معنـای گرایـش افـراد بـرای انجـام 
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کارهـا بـا دسـت چـپ اسـت . افـراد بـه طورکلـی بـه دو 
می شـوند.  تقسـیم  چپ دسـت  و  راست دسـت  دسـته 
در ایـن بیـن باورهـای زیـادی دربـاره نبـوغ و ویژگی هـای 
چپ دسـت ها وجـود دارد کـه بـه بررسـی آن می پردازیم تا 
ببینیـم آیـا واقعا چپ دسـت ها مشـکات بیشـتری نسـبت 
بـه راست دسـت ها دارنـد و این کـه آیـا واقعا چپ دسـت ها 

باهوش ترنـد؟ 

ورزشـکارانی  و  هنرمنـدان  چپ دسـت ها 
برجسـته

بـا در نظـر گرفتن چپ دسـتی توانـا و هنرمند هم چون 
لئونـاردو داوینچـی، می تـوان تصـور کرد که چپ دسـت ها 
و  معمـاری  نقاشـی،  هم چـون  هنـری  زمینه هـای  در 
ایـن  منشـا  موفق ترانـد.  بسـیار  مجسمه سـازی  خصوصـا 
توانایـی در تجسـم فضـای بهتر آن هـا نهفته اسـت. ورزش 
زمینـه دیگـری اسـت کـه چپ دسـت ها در آن عالـی عمل 
می کننـد: مثـل دیگـو مارادونـا، سـتاره جهانـی فوتبـال یـا 
در  زیـادی  چپ دسـت های  تنیـس،  عجوبـه  انـرو،  مـک 
و  بوکـس  شمشـیربازی،  هم چـون  رقابتـی  ورزش هـای 
خصوصـا تنیـس روی میـز در سـطوح بـاال حضـور دارند: 
پنجـاه درصد شمشـیربازان حرفه ای چپ دسـت هسـتند و 
بـه طـور مثـال سـی و شـش نفـر از چهـل و یـک قهرمـان 

تنیـس روی میـز فرانسـه، چپ دسـت بوده انـد.
ایـن برتـری بـه عوامل متعـددی بسـتگی دارد؛ به طور 
مثـال احتمـاال به دلیل داشـتن زمان عکس العمـل کوتاه تر، 
راست دسـت  یـا  اسـت  چپ دسـت  تشـخیص  امـکان 
بـودن قبـل از تولـد نیـز ممکـن اسـت. راست دسـت یـا 
چپ دسـت بـودن بیـش از هرچیـزی بـه ژنتیـک بسـتگی 
دارد. امـا روان شناسـان عامـل فرهنگـی را به عامـل ژنتیک 

اضافـه می کننـد.
طبـق تحقیقـی کـه در سـال 2008 بـر روی هـزار و 
شـده  انجـام  پنج سـاله  کـودکان  و  سـوئدی  زن  هفتصـد 
نـوزادی  آوردن  دنیـا  بـه  احتمـال  درمی یابیـم  اسـت، 
مغـزش  دو طـرف  از  بتوانـد  کـه  نـوزادی  یـا  چپ دسـت 
اسـتفاده کنـد، نـزد مادرانـی کـه در دوران بـارداری خـود 

بسـیار  کرده انـد،  تجربـه  را  بیشـتری  استرسـزای  شـرایط 
نشـریه  در   2008 سـال  در  تحقیـق  ایـن  اسـت.  بیشـتر 
روان شناسـی و روان پزشـکی کـودکان در سـوئد بـه چـاپ 

اسـت. رسـیده 
دارد  اختصـاص  راست دسـت ها  بـه  کـه  دنیایـی 
بـرای  کامـا  کـه  دنیایـی  در  بـودن  چپ دسـت  واقـع  در 
شـمار  بـه  مزیـت  اسـت،  شـده  سـاخته  راست دسـت ها 
نمی آیـد. چه در مدرسـه، چـه در محـل کار، زندگی روزانه 
برای چپ دسـت ها چالشـی بزرگ اسـت. ابزار بـرای آن ها 
مناسـب نیسـت؛ حتـی جهـت مطالعـه خطـوط در آن هـا 
برعکـس راست دسـت ها می خواننـد. آن هـا در ذهن شـان 
جهانـی بـرای چپ دسـت را تصـور می کننـد، در حالی که 
جهان بیرونی برای راست دسـت ها سـاخته شـده است. در 
نتیجـه ناچار هسـتند جهانی بـرای خود بسـازند؛ هم برای 
جهانـی  روز  راست دسـت ها.  هـم  و  چپ دست هاسـت 
باالبـردن  بـرای  اسـت  مناسـب  موقعیتـی  چپ دسـت ها، 
گاهـی جامعـه و شـناخت تفاوت هـای آن هـا  و یـادآوری  آ
این کـه چپ دسـت بـودن بیمـاری نیسـت. بـاوری وجـود 
دارد کـه چپ دسـت ها کمتـر از راسـت ها عمـر می کننـد 
کـه تقریبـا از نظـر علمی رد می شـود. عـده ای هـم در این 
مـورد مطالعـه کرده انـد و نتایـج کمی ضد و نقیض اسـت، 

ولـی بـه نظـر می رسـد این بـاور اشـتباه باشـد.

راست دسـت ها  از  چپ دسـت ها  واقعـا  آيـا 
با اسـتعدادتر هسـتند؟

 امـروزه نگرش هـا تغییـر کـرده  و حتـی در مـواردی 
چپ دسـت بـودن یک مزیت محسـوب می شـود. هر چند 
کـه بـه عقیـده بسـیاری از روان شناسـان هنـوز بـرای دادن 
نظـر قطعـی در ایـن رابطه بـه انـدازه کافی مطالعـه صورت 
نگرفتـه اسـت. تفـاوت روانـی و رفتـاری راست دسـت ها 
و چپ دسـت ها بـه کارکـرد مغـز آن هـا بسـتگی دارد؛ اگـر 
در  تفـاوت  ایـن  کنیـم  نـگاه  آن  بـه  بخواهیـم تخصصـی 
نیم کـره فعالـی و انتخـاب اعضـای دوتایـی بدن اسـت، به 
طـور مثـال ترجیـح دادن دسـت چپ به دسـت راسـت در 

انجـام دادن کارهـا.
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بیشـتر  چپ دسـت ها  کـه  معتقدنـد  شناسـان  روان 
سـمت  دو  هـر  از  تـا  دارنـد  توانایـی  راست دسـت ها  از 
بدنشـان اسـتفاده کننـد؛ بـه عبـارت دیگـر دو نیم کـره مغز 
آن هـا راحت تـر از راست دسـت ها بـا هـم ارتبـاط برقـرار 

 . می کننـد

مشکالت روانی بیشتر در چپ دست ها:
 چپ دسـت ها بیشـتر در معـرض بیماری هـای روانی 
قـرار دارنـد. براسـاس روزنامـه وال اسـتریت، بسـیاری از 
محققـان در حـال تـاش بـرای یافتـن دلیـل ایـن مسـاله 
هسـتند؛ چـرا چپ دسـت ها بیشـتر بـه بیماری هـای روانی 
هم چـون خوانش پریشـی )دیسلکسـیا، روان گسـیختگی، 
اسـکیزوفرنی و مشـکات تمرکز و توجه مبتا می شـوند(.
بیـن  هوشـی  ضریـب  در  توجهـی  قابـل  تفـاوت 
حتـی  نـدارد.  وجـود  راست دسـت ها  و  چپ دسـت ها 
در  چپ دسـت ها  می دهنـد  نشـان  مطالعـات  برخـی 
توانایـی  جدیـد  ایده هـای  پـرورش  و  خاقانـه  کارهـای 
از  درصـد  بیسـت  چپ دسـت ها،  امـا  دارنـد،  بیشـتری 
اختصـاص  خـود  بـه  را  اسـکیزوفرنی  بـه  مبتـا  بیمـاران 
داده انـد. ایـن آمار بـاال در دیسلکسـیا نیز به همیـن ترتیب 
اسـت. ایـن مسـاله توضیح روشـنی نـدارد. اما بسـیاری از 
متخصصـان اعصـاب و روان بـر ایـن باورند کـه آن از عدم 
تقـارن مغـز یا به عبـارت دیگـر دخالـت نابرابـر دو نیم کره 
مغـز در فعالیت هـای ذهنـی نشـات می گیـرد. بـه عنـوان 
مثـال بخـش مربـوط بـه زبـان در نیم کـره چـپ قـرار دارد.
در  مسـلط  نیم کـره  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  دانشـمندان 
راست دسـت ها، نیم کـره چـپ اسـت؛ امـا عکـس آن برای 
چپ دسـت ها صـادق نیسـت، چـرا کـه در سـی درصـد 
باقـی  در  و  فعـال  نیم کـره  چـپ  نیم کـره  چپ دسـت ها، 
آن هـا ارتباطـی بیـن هـر دو نیم کـره حاکم اسـت. محققان 
بـر ایـن باورنـد که مقـارن عمل کـردن دو نیم کـره، احتمال 
ابتـا به بیماری هـای روانـی را افزایش می دهـد؛ دلیلی که 
احتمـال ابتـای بیشـتر چپ دسـت ها بـه اسـکیزوفرنی و 
دیسلکسـیا را توجیـه می کند. طبـق روزنامه وال اسـتریت، 
از ده درصـد از مـردم چپ دسـت  یـک درصـد از هـر دو 

طـرف بـدن بـه یـک انـدازه می تواننـد اسـتفاده کنند.

آشـنا  بیشـتر  چپ دسـت ها  ويژگی هـای  بـا 
شـويد! 

۱( ورزش کاران قهاری هستند..
ورزش کاران   

ً
احتمـاال باشـید  ورزش  اهـل  اگـر 

و  شانسـی  امـر  ایـن  می شناسـید.  را  زیـادی  چپ دسـت 
اتفاقـی نیسـت و دالیـل جالبـی دارد. بر اسـاس تحقیقاتی 
کـه در دانشـگاه نورث وسـترن)Northwestern(  انجـام 
شـده اسـت، چپ دسـت ها نتیجـه تعـادل میـان همکاری 
و رقابـت در تکامـل انسـان  هسـتند. ایـن امـر باعث شـده 
اسـت تا چپ دسـت ها تعامـل بهتری با اسـتفاده از دسـت 
ورزشـی  مسـابقه های  در  و  باشـند  داشـته  خـود  اصلـی 
موجـب  مـواردی  چنیـن  بزننـد.  جلـو  راست دسـت ها  از 
بازیکنـان  از  درصـد   ۱۰ حـدود  چپ دسـت ها  تـا  شـده 
ورزش هـای ماننـد بیس بـال، بوکـس، هاکـی و تنیس روی 
میـز را تشـکیل دهند. هم چنیـن چپ دسـت ها در بیس بال 
بازیکنـان  از  درصـد  و حـدود ۵۰  موفـق هسـتند  بسـیار 

می شـوند. انتخـاب  چپ دسـت ها  میـان  از  بیس بـال 
2( صورت های باریکی دارند..

 انجام شـده ثابـت کرده 
ً
تحقیقـات جدیـدی کـه اخیرا

اسـت که حـدود ۲۵ درصد احتمـال وجـود دارد فردی که 
چهـر ه ای باریـک دارد چپ دسـت باشـد. متأسـفانه بایـد 
گفـت کـه بـر اسـاس ایـن تحقیقـات افـرادی که چهـره  ای 
بیشـتری  احتمـال  هسـتند،  چپ دسـت  و  دارنـد  باریـک 

وجـود دارد کـه بـه بیمـاری سـل مبتا شـوند.
ياضی دانان خوبی هستند.. ۳( ر

اگـر به چپ دسـت ها در حین حسـاب و کتـاب توجه 
 جـذب سـرعت این افـراد در محاسـبه 

ً
کـرده باشـید حتمـا

اعـداد و ارقـام  بلنـد و طوالنـی شـده اید. دانشـمندان برای 
بررسـی بیشـتر در سـال ۲۰۱۶ اقـدام بـه آزمایشـی روی 
۲۳۰۰ نفـر از دانش آمـوزان ۶ تا ۱۷ سـاله ایتالیایی کردند. 
در این آزمایش مشـخص شـد کـه امتیاز چپ دسـت ها در 
انجـام محاسـبات ریاضی  حـدود ۵ تا ۱۰ درصد بیشـتر از 

دانش آمـوزان راست دسـت اسـت.
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مجلـه  در  کـه  دیگـری  تحقیقـات  نتایـج 
Neuropsychology منتشـر شـده اسـت نیـز نشـان داد 
سـریع تر  چپ دسـت  افـراد  راسـت  و  چـپ  نیم کـره  کـه 
می کنـد.  برقـرار  ارتبـاط  هـم  بـا  راست دسـت  افـراد  از 
سـریع تِر  پـردازش  بـه  قـادر  چپ دسـت ها  به این ترتیـب 
اطاعـات هسـتند؛ بـه احتمـال زیـاد همیـن مـورد باعث 
موفقیـت بیشـتر چپ دسـت ها در بازی هـای رایانـه ای  یـا 

اسـت. شـده  حرفـه ای  ورزش هـای 
4(نیم کـره چـپ مغـز آن هـا، نیم کـره غالب شـان 

است..
در حـدود ۹۵ درصـد از راست دسـت ها شـاهد غلبـه 
نیم کـره  ایـن  هسـتند.  راسـت  نیم کـره  بـر  چـپ  نیم کـره 
عملکرد بیشـتری دارد و قسـمت یادگیری زبـان در آن تعبیه 
شـده اسـت. اما بـر اسـاس جدیدتریـن نتایجی کـه مجله 
Psychology Today منتشـر کـرد، تنهـا ۷۰ درصـد از 
نیم کـره غالـب  به عنـوان  افـراد چپ دسـت  نیم کـره چـپ 
باقی مانـده، قابلیت هـای  شـناخته می شـود و ۳۰ درصـد 
زبانـی را میـان دو نیم کـره مغـز بـه  صـورت مسـاوی بـه 

می گـذارد. اشـتراک 
میگـرن،  بـه  ابتـال  بـرای  بیشـتری  اسـتعداد   )۵

دارنـد.. بیماری هـا  از  بعضـی  و  آلـرژی 
گوناگونـی  بیولوژیکـی باعـث ایجاد افراد چپ دسـت 
شـانس  چپ دسـت ها  اینکـه  برخـاف  و  اسـت  شـده 
بیشـتری بـرای انجـام حـرکات فیزیکـی و ذهنـی دارند در 
زمینه هـای پزشـکی و مقاومـت بدنـی افراد خوش شانسـی 
کـه  اسـت  کـرده  ثابـت  اخیـر  آزمایش هـای  نیسـتند. 
چپ دسـت ها اسـتعداد بیشـتری برای آلرژی  و حساسـیت  
دارند، سـردرد میگرنی و مشـکل در تولیـد پادتن را می توان 
از دیگـر مـواردی دانسـت کـه احتمـال دارد چپ دسـت ها 

بـه آن مبتا شـوند.
بی خوابـی  دچـار  راست دسـت ها  از  بیـش   )۶

. . می شـوند
در تحقیقاتـی کـه در سـال ۲۰۱۱ انجام شـده اسـت، 
تعـداد ۱۰۰ نفـر کـه بـه اسپاسـم خـواب )اختـال حرکت 
گروه هـای  در  بودنـد،  دچـار  خـواب(  در  پـا  یـا  دسـت 

بـه  تقسـیم شـدند. محققیـن  چپ دسـت و راست دسـت 
ایـن نتیجه رسـیدند کـه ۶۹ درصد از بیماران راست دسـت 
بوده انـد،  خـود  پاهـای  و  دسـت  دو  در  اختـال  دچـار 
ایـن  چپ دسـت  بیمـاران  از  درصـد   ۹۴ کـه  حالـی  در 
اختـال را در دسـت ها و پاهـای خـود تجربـه می کردنـد. 
بـا درنظرگرفتـن ایـن مـوارد می تـوان گفـت از آن جایی کـه 
انجـام  مغـز  بیرونـی  الیـه   قسـمت  در  خـواب  اسپاسـم 
می شـود، چپ دسـت ها بیشـتر بـا اختال هایـی در خواب 

شـبانه روبـه رو هسـتند.
۷(  درک و بـروز احساسـات در آن هـا  متفـاوت 

. . ست ا
 PloS در تحقیقاتـی کـه در سـال ۲۰۱۲ در نشـریه
One منتشـر شـده است مشـخص شـد که فرآیند پردازش 
ایـن  مغـز  راسـت  قسـمت  در  چپ دسـت ها  در  انگیـزه 
افـراد انجـام می شـود. از طـرف دیگـر، پـردازش انگیزه در 
راست دسـت ها در قسـمت چـپ مغـز صـورت می گیـرد. 
بـرای  را  جدیـدی  رویکردهـای  می توانـد  دسـتاورد  ایـن 
درمـان تغییـر حالت هـای افـراد به وسـیله تحریک سـمت 
چـپ مغـز به دنبـال داشـته باشـد. البتـه ایـن روش ممکن 
اسـت بـرای راست دسـت ها مناسـب باشـد، امـا درمـان 

نیسـت. بـرای چپ دسـت ها  خوبـی 
۸(  آب بیشتری می نوشند..

بـا تحقیقاتـی کـه در سـال ۲۰۱۱ انجـام شـد، ثابـت 
بـه نوشـیدن آب  بیشـتری  شـد کـه چپ دسـت ها تمایـل 
دارنـد. از طـرف دیگـر احتمـال بیشـتری وجـود دارد کـه 
چپ دسـت ها بـه نوشـیدنی های الکلـی اعتیاد پیـدا کنند، 
امـا ایـن تحقیقـات ثابت کـرد که اعتیـاد به نوشـیدنی های 
الکلـی ربطـی بـه چپ دسـت یـا راست دسـت بـودن افراد 

ندارد.
 تغییرات نخاعی، افراد را چپ دست 

ً
احتماال  )9

می کند..
نظریه هـای مختلفـی بـرای اینکـه افـراد به اسـتفاده از 
یکـی از دسـت ها تمایـل بیشـتری دارنـد، وجـود دارد. در 
چندیـن دهـۀ اخیـر نیـز محققیـن بـه ایـن بـاور رسـیده اند 
رحـم  در  افـراد  شـدن  راست  دسـت  یـا  چپ دسـت  کـه 
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مـادر مشـخص می شـود. پیـش از این دانشـمندان بـر این 
بـاور بودنـد کـه تغییـرات ژنتیکـی میـان نیم کره هـای مغز، 
چپ دسـت یـا راست دسـت بـودن انسـان ها  را مشـخص 
می کنـد. در ایـن بیـن تحقیقاتی کـه در سـال ۲۰۱۷ انجام 
نخـاع،  دارد  احتمـال  کـه  اسـت  کـرده  مشـخص  شـده 
وضعیـت چپ دسـت یا راست دسـت  بـودِن افـراد را تعیین 

. کند
هفتگـی  پانـزده  در  جنیـن  کـه  دریافته انـد  محققیـن 
شـروع بـه حرکت و بزرگ  شـدن می کند و بررسـی حرکات 
جنیـن در ایـن بـازۀ زمانی مشـخص کرده اسـت کـه جنین 
در همان دوره تمایل به اسـتفاده بیشـتر از یکی از دسـت ها 
را نمایـان می کنـد. ایـن امـر باعـث شـده تـا دانشـمندان 
بـه ایـن بـاور برسـند کـه مغـز نقشـی در چپ دسـت یـا 
راست دسـت بـودن انسـان ها  نـدارد و ایـن نخاع اسـت که 

افـراد را مشـخص می کنـد. چپ دسـت بودن 

نتیجه گیری:
چپ دسـت بـودن عیـب نیسـت و نظـر بـه تحقیقـات 
کـه درایـن زمینـه انجـام شـده هنـوز هم بـه صـورت دقیق 
معلوم نیسـت چـرا ده در صد مردم چپ دسـت می باشـند. 
بعضـی از روان شناسـان اختـاالت موجـود در وجود مادر 
حاملـه را دلیـل بـر چپ دسـت بـودن اطفـال می داننـد و 
باورمندنـد کـه بـا وجـود داشـتن اسـتعداد فوق العـاده بـاز 
هـم ایـن گونـه اطفـال بـه بعضـی از تکلیف هـای روانـی 

ماننـد روان گسـیختگی امـکان دارد مبتـا شـوند. 
ماننـد  چپ دسـت ها  بـا  مجموعـی  صـورت  بـه 
راست دسـت ها بایـد رفتـار شـود و عـادت کار بـا  دسـت   
چـپ یـا راسـت هیچ گونـه عییبـی نـدارد و همـه رازهـای 
خلقـت اسـت کـه بایـد پذیرفـت و معلمیـن و والدیـن هم 
نبایـد طفلـی را وادار بـه انجـام فعالیـت بـه دسـت راسـت 
یـا چـپ کـرد بلکـه بگذارنـد هرطـوری کـه راحت اسـت 

همـان را انجـام دهـد.
روز  نـام  بـه  مـرداد   ۲۲ بـا  برابـر  گسـت  آ  12 روز 
 International انگلیسـی:  )بـه  چپ دسـت ها  جهانـی 
ایـن  نـام  شده اسـت.  نام گـذاری   )Lefthanders Day

روز در سـال ۱۹۷۶ برابـر بـا ۱۳۵۵ خورشـیدی پیشـنهاد 
روز،  ایـن  نام گـذاری  دلیـل  رسـید.  تصویـب  بـه  و  شـد 
انتقـاد از ایـن اسـت کـه تمامـی ابزارهـا و امکانـات بـرای 
صندلی هـای  ماننـد  شـده اند)  طراحـی  راست دسـت ها 
یک دسـته، صندلی راننـده در خودروهـا، کلیدهای اصلی 
دسـته های بـازی، قانون هـای راهنمایی رانندگـی، میزهای 
پـر کردن فـرم در بانک هـا و اداره هـا و...( و چپ دسـت ها 
را مجبـور بـه کاربـرد از دسـت راسـت می کننـد. همچنین 
یکـی از هدف هـای ایـن روز پیـکار بـا باورهـای خرافاتـی 

چپ دست هاسـت.  دربـاره 
در  افـراد  طبیعـی  گرایـش  معنـای  بـه  چپ دسـتی 
به کارگیـری از دسـت چـپ بـرای انجـام کارهـای گوناگون 
نشـان  گوناگـون  پژوهش هـای  اسـت.  نوشـتن  به ویـژه  و 
می دهـد کـه در جامعه هـای گوناگـون، ۷۰ تـا ۹۰ درصـد 
هسـتند.  چپ دسـت  دیگـران  و  راست دسـت  جمعیـت، 
درصـد بسـیار کمی نیـز توانایی بـه کار بردن هر دو دسـت 

را دارنـد. 

ماخذ:
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https://www.google.com/url? )2(
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( Right Hand, Left Hand Paperback – 13 
Nov 2003 )6(

by Chris McManus )Author
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د تعلیم او تربیې اصطالحات
 ددغـو اصطاحاتـو کارول پـه یـوې ځانګـړې معنا داللت 
کـوي، دواړه سـره الزم او ملـزوم دي، په معنـا او مفهوم کې 
یـو بـل غني کـوي، که چېرته یـو له دغـو دوو اصطاحګانو 
څخـه نـه وي دغـه بلـه اصطـاح د معنـا، مفهـوم او درک 
لـه لحاظـه کمـزورې ده، نـو بایـد په پوهنـه او پالنـه کې له 
دواړو اصطاحاتـو څخـه برابـره  ګټـه واخیسـتای شـي او 
هـر یـوه تـه ځانګـړې پاملرنـه وشـي،تعلیم زیاتـره د فکـر 
د تغیـر، د لیـد د بدلـون، د نوښـتونو د رامنځتـه کولـو، د 
پنځونـو، نـوو پیـدا کونـو اسـتدالل، د ژبې پـه فصاحت، د 
ژبـې پـه باغت، ښـه لوسـتل، ښـه لیکل، ښـه غـوږ نیول، 
پـه ځیرتیـا سـره فکـر وکـول دي چـې ډېـره برخـه د انسـان 

معنـوي او یـا ددننـي برخـې پـورې اړه لـري، همدارنګـه 
تربیـه بیـا د انسـان فزیکي روزنې، د انسـان سـلوک، رفتار، 
عمل، سـلیقې، ناسـتې والړې، حرکاتو، خوراک څښـاک، 
نېغـه  پـه  نېـغ  پـورې  ادابـو  او  اخاقـو  کلچـر،  فرهنـګ، 

لري.   اړیکـې 
پـه  پاللـو  او  تربیـه )روزنـه: پـه لغـت کـې د روزلـو 
معنـا دی، همدارنګـه د بېابېلـو ژبـو پـه ادبیاتـو کـې تربیه 
د انسـانانو، څارویـو او وښـو د روزلـو پـه معنـا هـم راغلې 
ده، واښـه د څارویـو پـه څېـر د ګرځېـدو، قدم وهلـو او غږ 
اېسـتلو وړتیـا او اسـتعداد نلـري او دا هـم یـو الهـي نعمت 
دی، مګـر د غوړېـدو او لوېـدو اسـتعداد او وړتیـا بیـا لـري 
چـې دا غوړېـدا او لوېـدا خپلـه وښـو لپـاره کـوم ځانګـړی 

ــــوونـــــې او روزنـــــې  د ښــ
اصطالحات، اصول او اصلونه

د رسمولف مرستيال محمد يعقوب مومند
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انسـان دی چـې دې مطلـوب  دا  بلکـې  نلـري،  ارزښـت 
ارزښـت پسـې ګرځـي.

 تربیـه د انسـان لپـاره ژور او پـراخ اهمیـت لـري او په 
انسـان کـې د فعالیـت د رامنځتـه کولـو سـبب ګرځـي، دا 
تربیـه کله هـم اشـنایي او پوهنیـزه جنبه لري چې د انسـان 
د پوهـې، پېژندنـې او پوهـاوۍ اړونـد موضوع کیـږي. کله 
هـم حرکتـي او کششـي جنبـه لـري چـې د انسـان د عیني 
رفتارونـو او اعمالـو چـې د انسـان د ظاهـري جسـم پورې 
تـړاو لـري اړونـد مسـله کیـږي او کلـه هـم عاطفـي جنبـه 
ایمـان، عاقـې،  انسـان، ذهنیـت، اعتقـاد،  لـري چـې د 
احساسـاتو، هیلو او غوښـتنو پورې اړه لري. تربیه د انسـان 
د ژونـد پـه بهیـر کـې مهـم او بنسـټیز رول لـري، هر څوک 
پـه یـو ډول نـه یـو ډول ورڅخه برخمـن دی، نو پـه همدې 
اسـاس دغه مفهـوم د فیلسـوفانو، پوهانو، روڼ اندو، سـوله 
تـر دې چـې د  ان  او  لیکواالنـو  غوښـتونکو شـخصیتونو، 
شـاعرانو د پـام وړ ګرځېدلـی دی او هرې ډلـې ددې کلمې 
د څنګـه والـي، څرنګوالـي، ارزښـت او رول پـه اړه بحثونه 
کـړي او مقالـې یـې لیکلـي دي او مثمـره ګټه یـې هم ترې 
اخیسـتې ده. د انسـان تربیـت د هغه د پیدایښـت له ورځې 
څخـه پیـل کیـږي، ترڅو ژونـد وکـړي او د ژوند پـه خوند 
او رنـګ پـوه شـي، ژونـد تعریـف کـړي او لـه دغـې الرې 
خپـل مسـیر وټاکي، انسـان چې ترڅـو ژونـدی وي تربیې 
تـه اړتیـا لـري، پوښـتنه دلتـه پیـدا کیږي چـې ایا ژونـد یوه 
محـدوده پدیـده ده؟ د انسـان ژونـد بېابېلـې برخـې لري 
د سـاري پـه توګـه: جسـمي، روانـي، ټولنیـز، اقتصـادي، 
سیاسـي او فرهنګـي چـې دا هـره برخـه د روزنـې پـه برخه 
کـې ځانګـړی ارزښـت او ځـای لري. پـه پای کـې ویای 
شـو چـې د تربیـت منلـی او د ټولـو اړخونـو له لـوري قبول 
شـوی تعریـف ډېـر سـخت دی، ځکـه هـر فیلسـوف، هر 
مفکـر، هـر متخصـص او هـر عالـم د خپـل لیدلـوري پـر 

بنسـټ ورتـه تعریـف لري.
اخځلیک: مجله پرسمان، ۱۳۸۷ه ش، شماره ۶۴.  

تعلیم)ښـوونه(: پـه لغت کـې د زده کـړې، پوهاوۍ او 
یـا هـم یـو چاتـه د څـه ورکولـو پـه معنـا دی، تعلیـم اصل 
یـو  تـه  کوونکـو  زده  ده چـې ښـوونکی  کـې هغـه هڅـه 

سلسـله پوهـه، ارزښـتونه او خـاص مهارتونـه ور انتقالـوي 
او یـا هـم په بـل عبارت د ښـوونکي لـه لـوري زده کوونکو 
تـه د عملـي او نظـري معلوماتو لېـږد ته تعلیم او یـا هم زده 
کـړه وایـي. پـه ټوله کې د یو انسـان پـه عمل او سـلوک کې 

تغیر راوسـتلو تـه ښـوونه او روزنـه وایي. 
همدارنګـه تربیـې لپـاره یـو سلسـله منطقـي اصـول 
هـم شـته، که چېرتـه رعایت شـي ښـه اوږدمهالـه نتیجه به 
پـه الس راشـي مثـا: کـه یـو څـوک سـم وروزل او وپالـل 
شـي، حقیقـت ومنـي او پـدې هـم پوه شـي چـې حقیقت 
ویـل د یـوه شـخصیت د قـوي کېـدو، ښـکارکېدو، ځلېدو 
او لوړېـدو سـبب ګرځـي دغـه پېژندنـه بـه نوره هـم عمیقه 
او اوږدمهالـه شـي، د خلکـو او ولسـونو پـه منـځ کـې بـه 
ځانګـړی شـهرت پیـدا کـړي، ټولنه کـې به هر څـوک ورته 
پـه درنه سـترګه ګـوري، له ډېرو سـتونزو او ننګونـو څخه به 
وژغـورل شـي، خبـرې به یې خـاص تاثیـر پیدا کـړي، هر 
څـوک بـه یې لـه ده نـه اوري، زده کوي به یې تـرې، مګر دا 
ټـول پړاوونـه یو سلسـله  تعلیمـي او تربیوي اصولـو ته اړتیا 

لـري چـې په النـدې توګـه به پـرې رڼـا واچوو:
۱ـ پـه تعلیـم او تربیه کـې مهم اصل د ضـرورت درک 
کـول او پېژنـدل دي، هـر سـړی بایـد د خپل شـخصیت او 
پېژندنـې پـه اړه درک ولـري او کوټلـي ګامونـه پورتـه کړي 
د تعلیـم او تربیـې پـه اړه بـې پروایـي د انسـان د فکـري او 

فزیکـي اسـتعداد د ودې د تباهـۍ سـبب ګرځي.
انسـان باید دې تـه پاملرته وکړي چې تعلیـم او تربیه د 
ژونـد قانـون او د هغـه د پرمختګ د څنګه والـي کمال دی 
تعلیـم او تربیـه ددې المل کیږي چې انسـان حـق له باطل 
څخـه بېل کـړي، پـه حق ټینـګار وکـړي، حق غنـي کړي، 
حـق ته تبلیـغ وکړي، حق په اسـتدالل، منطق او مسـتنداتو 
وګټـي، د باطـل مخـه ونیسـي، باطـل تـه نـه ووایي، پـه اړه 
یـې مدلـل وي، احساسـاتي نشـي، قانع کوونکـي عقلي او 
نقلـي د الیلـو سـره د مبـارزې میـدان تـه ووځـي، د نقـد، 
تایـد او رد جـرات ولـري او پـدې اړه یـې نسـبت بـل هـر 

چاتـه دریځ ښـکاره وي.
۲ـ همدارنګـه کـه نـړۍ لـه یـوه قانـون څخـه پیـروي 
کـوي انسـان هـم نـړۍ سـره برابـر ځانتـه پـه ژونـد کـې 
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یوسلسـله اصـول، قوانین، لوایـح او مقره رات 
لـري چـې د هماغـه پر بنسـټ خپـل ژوند او 
نـورو ته د ښـه ژونـد کولوالرې چارې ښـیي، 
ددې اصولـو او قوانینـو پـر وړانـدې بـې پـروا 
پاتـې کېدل دانسـان د بې الرۍ سـبب کیږي، 
طرزالعملونـه  او  مقـررات  لوایـح،  قوانیـن، 
د انسـان ژونـد د غـوره والـي، د هـر فـرد د 
حقونـو د خوندیتـوب، ازادۍ، حـق پېژندنې، 
حـدودو  ددرنـاوي،  تـه  نـورو  پالنـې،  حـق 
پېژندلـو، ګډ مدنـي ژوند کولو او پـه ټوله کې 
د یـوه نېکمرغه او خوشـحاله ژونـد کولو لپاره 
جوړیـږي. ]]د اسـام سـیېڅلي دیـن انسـان 
تـه سـتر امتیازونـه ورکـړي دي ان تـردې چې 
اللـه ج انسـان تـه  پـر ځمکـې خپـل خلیفـه 
ویلـی دی. ژبـاړه، او هغـه زمانه یـاد کړه چې 

سـتا پـروردګار پرښـتو تـه وویـل: پـه یقین سـره چـې زه په 
ځمکـه کې یـو ځای ناسـتی ټاکم.]االقـره:۳۰[. نـو الله ج 
انسـان تـه ډېـر عـزت ورکـړی دی او هغـه تـه یـې د ژونـد 
ټولې ښـیګڼې او اسـانتیاوې برابرې کـړې دي.[[ اخځلیک: 
هـدف زده کـړه او بـری، محمـد ابراهیم شـینواری،۱۱ مخ، 

کال.   ۱۳۹۵ ل 
ولـري،  بایـد مشـخص هدفونـه  تربیـه  او  تعلیـم  ۳ـ 
ترڅـو د پوهـې، تحلیـل، تجزېـې، محصـول، ارزونـې او 
انتشـارات عامـه محمـد  وړ وي.اخځلیـک:  اندازګیـرۍ 

تقـي جعفـري(

يس  تدر
 تدریـس یو ځانګـړي فعالیت دی چې د ښـوونکي له 
لـوري پـه یوه ځانګـړي چاپیریال کـې په منظم ډول ترسـره 
کیـږي، ترڅـو زده کوونکي وکوالی شـي چـې مطلبونه زده 
کـړي پـه حقیقت کې ویای شـو چـې تدریس یو سلسـله 
منظـم فعالیتونـه دي چې پـه متنوع شـکل  د زده کوونکو په 

زده کـړه کې مرسـته کـوالی شـي. د تدریس اصلـي محور 
ښـوونکی دی او د زده کـړې محـور یـې زده کوونکـي دي 

چـې پـه متقابل عمل سـره مختـه ځي.

د  کار زده کړې مهارتونه او قابلیتونه 
 مهـارت یو عمـل دی چې د تخصـص، قابلیتونو او په 
عملـي توګـه د شـیانو پېژندل، پـه عملي ژوند کـې ورڅخه 
ګټـه اخیسـتل او د هغـه پـه اړه معلوماتـو ترالسـه کولـو تـه 
وایـي چـې یـو فـرد د بېابېلـو دنـدو د ترالسـه کولـو او یـا 
هـم پـه یوه مشـخص او معلـوم وخت کـې مجهز کـوي او 
یـا هـم د پوهـې، مهـارت او ذهنیـت پـه پایله کـې قابلیت 

راځي.  منځتـه 

د تعلیم او تربیې اصول
اصـول لـه اصـل څخـه اخیسـتل شـوی او اصـل پـه 
لغـت کـې د ونـې ریښـې، پیـل او د اسـاس پـه معنـا دی. 
اسـاس هغـه څـه دی چـې پـه هغـه بانـدې یـو بـل څـه 
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پیلیـږي د تعلیـم او تربیـې فیلسـوفان او عالمـان اصـل د 
منشـا او مصـدر پـه معنـا کاروي او دغـه اصـل، اعتبـار، 
منشـا او سـرچینه د فعالیـت رفتـار ښـیي . اصـول، بنیاد او 
مبنـا د ښـوونکي او زده کوونکـي ترمنـځ متقابـل عمـل او 
رفتـار دی،همدارنګـه  د نظرونـو بسـتر او یا هم د یو شـمېر 
روښـانه او قطعـي رد شـوو قضایـاوو قضاوتونـه دي  چې د 
علـم ټـول فعالیتونه پـه همـدې والړ دي. د تعلیـم او تربیې 
پوهانـو د تربیـې اصـول د النـدې بېابېلو اصولو په اسـاس 

درجـه بنـدي کـړي دي. 
الف: د فعالیت او کوشش اصل

فعالیـت او کوشـش د تعلیـم او تربیـې لـه منلـو شـوو 
اصلونـو څخـه څخـه شـمېرل کیـږي. لـدې اصـل څخـه 
مقصـد دا دی چـې روزنیـز تدبیـر لـه عمـل سـره یـو ځای 
بسـنه  بانـدې  کار  نظـري  پـه  یواځـې  او  شـي  الړ  مختـه 
ونـه شـي او ښـوونکی هڅـه وکـړي، ترڅـو زده کوونکـي 
وهڅـوي چـې پـه فعالیـت یـې راولـي او د فعالیـت پـر 
اسـاس نوو شـیانو ته السرسـی پیدا کـړي، دې اصـل ته په 
کتـو سـره که چېرته ماشـوم لـه اول نه په خپلو کوششـونو او 
فعالیتونـو تکیـه وکړي پـه راتلونکـي کې هم پـه خپلو هڅو 
فکـر کـوي او د هغـه شـخصیت پـه همـدې اصـل بانـدې 
جوړیـږي او برابریـږي، نو دا ویای شـو چـې روزنیز تدبیر 
بایـد له عمل سـره یـو ځـای وي او یواځې د نظر پـه بیانولو 

بانـدې اکتفا ونشـي 
ب: د ټولنیز کېدو اصل

انسـان ټولنیـز موجود دی، شـخصیت یې هـم په ټولنه 
انسـان ددې  تربیـې پوهانـو د  او  کـې جوړیـږي د تعلیـم 
برخـې پـه پـام کـې نیولـو سـره د ټولنیـز کېـدو اصـل منلی 
دی، پـه انسـان کـې د ټولنیـزې انګېـزې رامنځتـه کـول، له 
ټولنـې سـره د انسـان یـو ځـای کېـدل، لـه انـزو او ګوښـه 
تـوب څخـه دده سـاتنه، پـه ټولنیز ژونـد کې انسـان راکړې 
ورکـړې تـه چمتـو کـول، ټولنیـزو دنـدو او مسـوولیتونو تـه 
د زده کوونکـو جـوړول او لـه ټولنـې سـره د جوړجـاړۍ د 

روحیـې رامنځتـه کولـو تـه د ټولنیـز کېدلـو اصـل وایي.
ج: د تفرد اصل

تفـرد د ښـوونې او روزنـې لـه بنسـټیزو اصلونـو څخه 

ګڼـل کیـږي، کـه څـه هم یو انسـان لـه نـورو څیزونو سـره 
ځینـې ورتـه والـی او شـباهتونه لـري، مګـر پـه جسـمي، 
روانـي، ذهنـي هوشـي او ادراکـي لحـاظ لـه هغـوی څخه  
غـوره دی، انسـان ځانتـه ځینـې نـور خصلتونـه، وړتیـاوې 
او ځانګړتیـاوې هـم لـري چـې هغـه په نـورو کې نـه لیدل 
کیـږي او دا ددې المـل کیـږي چـې انسـان د یـوه خپلواک 
موجـود پـه توګـه ژونـد وکـړي او د شـخصیت دغـه فردي 

ځانګړتیـاوې د ارواپوهانـو د پـام وړ هـم دي.
يت او خپلواکۍ اصل )د( د حر

 د فلسـفې لـه مخې د انسـان یـو مهم اصـل حریت یا 
هـم د ازادۍ حق دی. یو واقعي انسـان پرتـه له ازادۍ څخه 
ژوند نشـي کـوالی. له بلـې خـوا د ارواپوهانو مشـاهدو او 
ارزونـو هـم دا ثابته کړې ده چې انسـان فطرتا له پیدایښـت 
څخـه د ازادۍ غوښـتونکی موجـود دی، که هـر څومره یې 
ازادي محـدوده کـړې د رنـځ او خپګان سـبب یـې ګرځي. 
انسـان تـه د کرامـت تـاج ور پـه سـر شـوی دی پـدې اړه 
اللـه ج پـه خپـل سـپېڅلي کتـاب قـران عظیـم الشـان کې 
فرمایـي: ژبـاړه، پـه یقیـن سـره چـې د ادم اوالدونـو ته مې 

کرامت ورکـړ، ......
ازادي د فـرد او ټولنـې د نېکمرغـۍ لومړی شـرط دی، 
مګـر دا فکـر مه کـوئ چې پـه ازادۍ کې د ټولنې ټـول افراد 
یـو شـان پرمختګ کوي، ځکـه ټول یو ډول اسـتعدادنلري، 
مګـر څومـره چې د یوه شـي پـه اړه اسـتعداد لـري هغومره 
مختـګ کـوي، د خوښـۍ ځـای خـو ال دا دی چـې ټـول 
انسـانان پـه یوه برخـه کې یو ډول اسـتعداد نلـري، نو ځکه 
د بېابېلـو اسـتعدادونو تخصصونـو، کارونـو، فعالیتونـو او 
دنـدو څخـه د تمدنونو یـوه ښـه رنګارنګي منځتـه راځي. 

ه:د وضعې او تناسب اصل 
 د هـرې مسـلې د طرحـه کولـو او د هـر مطلـب د زده 
کولـو لپـاره مناسـب سـاعت او وخـت شـته. د علومـو د 
تحصیـل لپـاره ځانګـړی عمـر، د ټولنیـزو ادابـو او دودونو 
د درک لپـاره هـم ځانګـړي عمـر تـه اړتیـا لیـدل کیـږي. 
همدارنګـه داسـتانونو لپـاره هـم ځانګړی وخـت او چاڼس 
برابـرول او د اللـه ج د پېژندنـې لپـاره هـم بایـد مناسـب 
وخـت پـه پام کـې ونیول شـي،همدارنګه یـوه دوره د منطق 
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او اسـتدالل د پیـروۍ لپـاره او یـوه دوره د رغبـت او عاقې 
د پیـروۍ لپـاره، مګـر مخکـې لدې چـې د یوه شـي وخت 
راورسـیږي ددې پرځـای چـې مسـتقیم موضـوع تـه داخل 
شـو بایـد پـه اړه یـې مقدمـه شـتون ولـري، ترڅـو خلکـو 
تـه یـې پـه اړه وضاحـت پیـدا شـي، مخکـې لـدې چـې 
ماشـوم سـره د منطـق پـه اسـاس خبـرې وکـړو بایـد هغه د 
اسـتداللي او منطقـي خبـرو درک، کیسـه ویلـو، حکایـت 
کولـو، معاشـرت کولـو او د الله ج په اړه مـو پوهای ورکړی 

وي او پـوره مـو چمتـو کـړی وي.
ي: د اعتدال او برابرۍ اصل

 پـه اسـامي تعلیـم او تربیـې کـې یـو بـل اصـل چې 
ډېـر مهـم دی او بایـد پـه رعایتولـو کـې یـې هـم ځانګړې 
پاملرنـه وشـي هغـه اعتـدال دی،پـدې اړه اللـه ج فرمایي: 
ژباړه،) په تحقیق سـره انسـان مـو په  بهترین نظـم، اعتدال 
او ارزش پیـدا کـړ. التیـن: ۴( اخځلیک: هـدف زده کړه او 
بـری، محمد ابراهیم شـینواری، دویم مـخ، ۱۳۹۵ ل کال.
 اعتـدال اصـا د افـراط او تفریـط پـر وړانـدې مبـارزه 
ده. افـراط پـه یـو شـي کـې زیاتـي کولو تـه وایـي او تفریط 
یـو شـي ته ټیټ لیـدل او کم کتلو تـه وایـي او دا دواړه ددې 
المـل کیـږي چـې د ځینـو کړنـو، عملونـو، پرمختګونو او 
جوړښـتونو مخـه ونیسـي او د ګـډوډۍ المل یـې وګرځي. 
تعلیـم او تربیـه چـې د انسـان روح او روان سـره سـر و کار 
لـري لـه افـراط او تفریـط څخـه لرېوالـی ډېـر ښـه اغېز او 
پایلـه لـري. افـراط لـه حـده ډېـر زیاتـی منځ تـه راولـي او 
تفریـط لـه حـده ډېـر کمـی او تشـه منځتـه راولي، مـوږ په 
ټولنـه کـې هغـه ډول انسـانانو تـه اړتیـا لـرو چـې پـه هېڅ 
ډول د افـراط او تفریـط پلـوي خـو ال څـه چـې اصا پدې 
اخځلیـک:  ونلـري.  عقیـده  او  بـاور  بیخـي  اصطاحاتـو 
اصـول تعلیـم و تربیه اسـامي، بخـش اول، پایـګاه جامع 

اسـتاد شـهید مرتضی مطهـري((.
 هغـه ښـووونه او روزنـه چـې د افـراط او تفریـط بـاد 
وهلـې وي، هېچېرتـه یې سـمه پایله نـده ورکـړې، بلکې د 
ټولنـې، د نظـام، د دولتونـو، تعلیمي، فرهنګـي او اقتصادي 
جوړښـتونو د لـه منځـه تللـو او نړېدلـو المـل شـوی دی، 
افـراط او تفریـط فکرونـه خرابـوي او د فکرونـو پـه خرابۍ 

سـره زمـوږ ټـول عقیـدوي، دودیـز او روزنیـز بنسـټونه لـه 
جـدي ګـواښ سـره مخامـخ کیـږي، داسـې ټولنـه کـې د 
اصلـي اساسـاتو ځـای جعلـي او پـردي اساسـات نیسـي، 
مـوږ بایـد خپل زده کوونکي پـه اسـامي او افغاني اصلونو 
وروزو او د هـر ډول افـراط او تفریـط پـر وړانـدې جـدې 

مبـارزه او مجاهـده تـه وکړو.

يعتمداري د ښـوونې او روزنې فلسـفي  د شـر
اصول 

لکـه څنګـه چـې تاسـو هـم پوهېـږئ اړیـن ښـوونیز 
او روزنیـز درسـونه د ښـوونکي لـه فلسـفي اصولـو څخـه 
شـمېرل کیږي، همدارنګه د یونسـکو په نړیواله سپارښـتپاڼه 
کـې هـم د ښـوونې او روزنـې فلسـفه د درسـي اړینـو توکو 
پـه شـکل راغلـی دی او همدارنګه ښـوونکی د ښـوونې او 
روزنـې د نظـام یـو لـه بنسـټیزو عنصرونـو څخـه دی او د 
ښـوونکي  د رول او ځـای پـه اړه ډېـری پوهـان ځانګـړې 
عقیـده لـري ، ښـه ښـوونکی لـه ځان سـره ښـه ښـوونیز او 
روزنیـز نظـام لـري. د شـریعتمداري دغـه کتـاب چـې د 
تعلیـم او تربیـې بېـا بېلـو برخـو تـه پکـې ځـای ورکـړی 
شـوی دی پـه شـپږو څپرکـو کـې د)پـي، ډي،اېف( پـه بڼه 
چـاپ شـوی دی.اخځلیـک: داکتـر علـي شـریعتمداري، 

اصـول و فلسـفه تربیـت.
  

اخځلیکونه:
۱ـ مجله پرسمان، ۱۳۸۷ه ش، شماره ۶۴.
۲ـ   انتشارات عامه محمد تقي جعفري.

۳ـ اصـول تعلیـم و تربیه اسـامي، بخـش اول، پایګاه 
جامع اسـتاد شـهید مرتضـی مطهري.

۴ـ داکتر علي شریعتمداري، اصول و فلسفه تربیت. 
۵ـ هـدف زده کـړه او بـری، محمد ابراهیم شـینواری، 

دویم مـخ، ۱۳۹۵ ل کال.
۶ـ هدف زده کړه او بری، محمد ابراهیم شـینواری،۱۱ 

مخ، ۱۳۹۵ ل کال.
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پدیـده هـای اندکـی در جهـان مـا وجـود دارند که بـه نظر می رسـد بیـن خیـال و واقعیت 
قـرار دارنـد. نمونـه بـارز آن سـیاه چالـه ها مـی باشـند. در حقیقـت، اگر بـاور پذیـر بودن 
پدیـده ای را بـر اسـاس دیدن و مشـاهده آن بدانیم، به راسـتی سـیاه چاله ها غیـر قابل باور 
هسـتند. سـیاه چالـه چیـزی اسـت کـه پـس از مرگ یـک سـتاره بـزرگ در نتیجه متاشـی 
شـدن آن باقـی مـی مانـد. سـتاره هـا ریکتورهـای عظیمـی اتحـاد هسـتوی هسـتند که در 
خـود مـی جوشـند. بـه دلیـل کتلـه بسـیار بـزرگ و گسـترده بـودن گاز در سـاختار آن هـا، 

سـاحه جاذبـوی شـدیدی شـکل گرفتـه و در تـاش متاشـی نمودن سـتاره ها اسـت.

شکل گیری سیاه چاله ها
زمانیکه در طول روز خورشـید، و شـب هنگام سـتاره هارا در آسـمان می بینید به این 
فکـر کنیـد کـه همـان لحظه در سـطح آنها ملیـون ها اتـوم در حال اتحاد هسـتوی هسـتند 

سـياه چــاله ها
گرد آورنده: عبدالخالق فوالدیان 
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تا هسـته ای سـنگین تر بسـازند. هرچـه این فعالیـت ادامه 
مـی یابـد، خورشـید و سـتاره ها پیرتـر و پیرتر می شـوند تا 
در نهایت متاشـی شـده و از بیـن بروند. ثبـات و پایداری 
سـتاره هـارا تـوازان میان قـوه جاذبـوی و قوه انفجار ناشـی 
از اتحـاد هسـتوی تضمیـن میکنـد. بنـا براین تـا زمانی که 
سـتاره هـا سـوخت دارنـد، مـی تواننـد در برابر خرد شـدن 
متاثـر از جاذبـه مقاومـت کنند. اما وقتی که سـوخت شـان 
بـه پایـان برسـد، قـوه انفجار بـه صفر رسـیده و قـوه جاذبه 
سـرجای خـود باقی اسـت. بنا برایـن با قـدرت هرچه تمام 
تـر سـتاره را بـه درون مـی کشـد. در اثر فشـرده شـدن و پر 
شـدن فضـای درون هسـته سـتاره، درجـه حـرارت هسـته 
افزایـش یافتـه و از داخـل منفجر می شـود که طـی آن مواد 
و اشـعه بـه فضـا پرتـاب مـی شـوند. آنچـه کـه باقـی مـی 
مانـد، هسـته یـی بسـیار فشـرده و عظیـم بـا قـدرت جاذبه 
ی بسـیار باالسـت کـه حتی نـور هم نمـی توانـد از آن فرار 
کنـد. سـیاه چالـه ) Black Hole ( نامـی اسـت کـه بـه 
علـت منعکـس نشـدن نـور و غیر قابـل رویت بـودن بر آن 

ها نهاده شـده اسـت.

البتـه باید بخاطر داشـته باشـیم که تمامی سـتاره های 
متاشـی شـده به سـیاه چاله تبدیـل نمی شـوند؛ همه چیز 
بـه انـدازه و کتلـه آن هـا بسـتگی دارد. مثـا: خورشـید ما 
بـرای اینکـه بـه سـیاه چالـه تبدیـل شـود بـه انـدازه کافـی 
بـزرگ نیسـت. بایـد دانسـت کـه همـه سـیاه چاله هـا مثل 
هـم بـه وجـود نمـی آیند. سـیاه چالـه هـای سـتاره ای تنها 

یـک نـوع از سـیاه چالـه ها هسـتند. هـم چنین سـیاه چاله 
هـای بـا کتله فـوق العاده بـزرگ مانند سـیاه چالـه واقع در 
مرکـز کهکشـان ما وجـود دارند کـه در حـدود صدها هزار 
تـا ملیـارد هـا برابـر کتله خورشـید مـا هسـتند و چگونگی 

شـکل گیـری آنهـا هنـوز در حالـه ای از ابهام قـرار دارد.

ساختمان سیاه چاله ها
 مطالعه 

ً
سـیاه چالـه ها نظـر به نوعیت شـان کـه بعـدا
مـی شـود، از پنج قسـمت زیر تشـکیل شـده اند:

• تکینگـی یا نقطه یگانگی ) Singularity (: هسـته 
بجا مانده از سـتاره متاشـی شـده است.

• افـق رویـداد ) Event Horizon (: دهانـه سـیاه 
چالـه یـا نقطـه یـی بـدون بازگشـت که فضـا – زمـان در آن 
درحـال تغییـر شـکل اسـت و اگـر چیـزی وارد آن منطقـه 
شـود بـه سـوی تکینگی کشـیده خواهد شـد. شـعاع دهانه 
افـق رویـداد را بنـام شـعاع شوارتزشـیلد نیز مـی گویند که 
بر اسـاس نام سـتاره شـناس آلمانـی «کارل شوارتزشـیلد» 

انتخاب شـده اسـت.
ره ) Ergo sphere (: ناحیه ای بیضوی شـکل 

ٌ
• کارک

در قسـمتی از فضـا کـه دور تا دور افـق رویداد را پوشـانده 
اسـت. در ارگوسـفیر همـه چیـز کشـیده شـده بـه نظـر می 
رسـد. در ایـن قسـمت فضا بـه درون کشـیده می شـود اما 
هنـوز چیـزی را به درون سـیاه چالـه هدایت نکرده اسـت. 
ارگوسـفیر در سـیاه چالـه هـای چرخـان به علـت چرخش 

آن ها تشـکیل می شـود.
• فوتـون کـره ) photon sphere (: ناحیـه ای کروی 
از فضـا کـه در آن قـوه جاذبـه به انـدازه کافی قوی اسـت تا 
فوتـون هـا را در مدارهـا بـه حرکـت بیـاورد. شـعاع فوتـون 
کـره کـه حد اصغـری برای هـر مدار ثابـت اسـت از رابطه   
بدسـت مـی آیـد. طوریکـه در رابطه فـوق G ثابـت جاذبه 
 rs سـرعت نـور در خا و c ،کتلـه سـیاه چاله M ،جهانـی

شـعاع شوارتزشـیلد میباشد.
 :) Static Limit ( حـد اسـتاتیک یا حـد ایسـتایی •

مـرز یا سـرحد بین ارگوسـفیر و فضـای عـادی را گویند.



مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 7  

حمل 1399 خورشیدی 48

انواع سیاه چاله ها
در طبیعـت انـواع مختلـف سـیاه چاله ها وجـود دارد 

کـه میتـوان آنهـارا از دو نظر دسـته بنـدی نمود.

اول- انواع سیاه چاله ها از نظر چرخش )مومنتم 
زاويوی( و چارج برقی

 :  )  Schwarzchild  ( سـیاه چالـه شوارتزشـیلد   .1
)1916م*( سـاده تریـن نـوع سـیاه چالـه اسـت کـه چارج 
برقـی و چرخـش ) مومنتـم زاویـوی ( نداشـته، تنهـا دارای 
یـک تکینگـی )singularity(  نقطه ای، یـک افق رویداد 
نـوع سـیاه چالـه هـا  ازیـن  فوتـون کـره میباشـد.  و یـک 

نمیتـوان انـرژی اسـتخراج نمـود.
 :)Riessner�Nordstrom ( 2. رایزنر – نوردسـتروم
برقـی  دارای چـارج  نـوع سـیاه چالـه هـا  ایـن  )1918م( 
و چرخـش بـوده، یـک فوتـون کـره دارد و میتوانـد دو افـق 
رویـداد داشـته باشـد. ایـن سـیاه چالـه هـا شـامل یـک 
تکینگـی نقطه ای اسـت که وجـود آن در طبیعت نامحتمل 
اسـت، زیـرا چـارج هـای برقـی آن همدیگـر را خنثـی می 

. کنند
3. ِکـر ) Kerr (: )1963م( ایـن سـیاه چاله ها دارای 
چرخـش بـوده اما چـارج برقی ندارند. سـیاه چالـه ِکر می 
توانـد دو افـق رویداد و دو حد اسـتاتیک داشـته باشـد. هم 
چنـان دارای دو فوتـون کره و یک تکینگی حلقه ای اسـت. 

ازیـن سـیاه چاله ها مـی توان انـرژی اسـتخراج نمود.
(: )1965م(   Kerr�Newman ( نیومـان   – ِکـر   .4
سـاختار ایـن سـیاه چالـه ها شـبیه سـیاه چالـه ِکر اسـت، 
بـا تفـاوت اینکـه هـم دارای چرخـش اسـت و هـم چـارج 

. برقی
*سـال هـای ذکر شـده نشـان دهنـده زمانی اسـت که 
دانشـمندان نامبـرده معـادالت نسـبیت عام را بـرای حالت 

مشـخص پیش آمـده حـل نمودند.
دوم- انواع سیاه چاله ها از لحاظ کتله

 super�massive black( 1. سـیاه چاله های عظیم
holes (: ایـن گـروه از سـیاه چالـه هـا کتله ی بیـن ملیون 
هـا تـا ملیاردها برابر کتله خورشـید دارند. سـیاه چاله های 
عظیـم تقریبـا در مرکـز هر کهکشـان بزرگ یافت میشـوند. 
مطالعـات اخیـر نشـان میدهد که انـدازه این سـیاه چاله ها 
وابسـته به اندازه کهکشـان مربوط آن اسـت، بنـا براین باید 
رابطه ی بین تشـکیل شـدن سـیاه چالـه عظیم و کهکشـان 

موجود باشـد.
 stellar�mass  ( ای  سـتاره  هـای  چالـه  سـیاه   .2
black holes (: ایـن سـیاه چالـه هـا کتلـه ی در حـدود 
5�20 برابـر بزرگتـر از کتلـه خورشـید داشـته و زمانیکـه 
سـوخت یـک سـتاره بـزرگ بـه پایـان رسـیده و متاشـی 
گـردد، تشـکیل میشـوند. آنهـا بـه طـور پراگنده در سراسـر 
کهکشـان درسـت در همـان جاهاییکـه سـتاره هـا زندگـی 

شـانرا آغـاز نمـوده بودنـد، یافـت میشـوند.
 intermediate�mass( 3. سـیاه چاله های متوسـط
black holes(: ایـن سـیاه چالـه هـا کتله ی هـزاران برابر 
خورشـید دارنـد. سـتاره شناسـان تنهـا بـا تعـداد اندکـی 
از سـیاه چالـه هـای متوسـط مطالعـات را روی آنهـا آغـاز 
پیچیـده  حقیقـت  ایـن  بـا  مطالعـات  ایـن  انـد.  نمـوده 
میشـود کـه اجسـامیکه بصـورت ذاتـی همانند سـیاه چاله 
هـای متوسـط معلـوم میشـوند، میتواننـد بصـورت دیگری 
توضیـح داده شـوند. بـه طـور مثـال نوعـی از اجـرام وجود 
دارد کـه بنـام منابـع فـوق العـاده درخشـان اشـعه ایکـس) 
Ultra Luminous X�rays Sources ( یـاد میشـوند. 
ایـن اجـرام، اشـعه ایکـس درخشـان تـر نسـبت به پروسـه 
های شـناخته شـده سـتاره ای از خود نشـر می کنند. یکی 
از مـودل هـا فـرض نمـود که منابـع فـوق العاده درخشـان 
اشـعه ایکـس) ULXs ( پنـاه گاه یک سـیاه چاله متوسـط 
اسـت، هرچنـد مطالعـات بیشـتر این اجسـام مـودل های 
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دیگـری را بـرای آنهـا برکزیـده اند.

تشخیص سیاه چاله ها
شـاید نتوانیم سـیاه چاله هـارا هماننـد تصاویر خیالی 
فـوق ببینیم، امـا حضور آنان را میتـوان با اسـتفاده از اندازه 
گیـری اثـرات آن روی اجسـام متوجـه شـد. طریقـه هـای 
زیـر برای تشـخیص سـیاه چاله میتوانـد مورد اسـتفاده قرار 

گیرد:
1. محاسبه کتله                

2. اثر تقارب جاذبوی         
3. تشعشعات خارج شده از سیاه چاله

محاسبه کتله
اطـراف بسـیاری از سـیاه چالـه پـر از اجسـام دیگـر 
اسـت و بـا نـگاه کـردن و بررسـی رفتـار آن هـا مـی تـوان 
بـه موجودیـت سـیاه چالـه در آن ناحیـه پـی برد. سـپس با 
اسـتفاده از سـرعت حرکـت آن هـا در اطـراف یـک سـیاه 
چالـه فرضـی، کتلـه آنرا نیـز میتوانیم محاسـبه کنیـم. برای 
یافتـن یک سـیاه چالـه باید بـه دنبال یک سـتاره یـا صفحه 
ای از گازها باشـید که در حال کشـیده شـدن هسـتند. برای 
مثـال، اگر سـتاره ای بزرگ یـا صفحـه ای از گاز ها حرکتی 

لرزشـی یا چرخشـی داشـته باشـند و دلیـل واضـح و قابل 
مشـاهده هـم برای حرکت شـان دیـده نشـود، احتماال یک 
عامـل پنهانـی ) سـیاه چالـه ( مـی توانـد ایـن اثـر را روی 

سـتاره ای بـه آن عظمـت ایجـاد کنـد. بـا محاسـبه حرکت 
سـتاره مـی تـوان انـدازه سـیاه چالـه را هم حسـاب کرد.

در مرکز کهکشـان NGC 4261 ، دیسـک چرخنده و 
قهـوه ای رنگـی وجود دارد. این دیسـک هم انـدازه منظومه 
شمسـی مـا اسـت، امـا وزن آن 1.2 ملیارد برابر خورشـید 
اسـت. حجمـی چنیـن عظیـم نشـان مـی دهـد کـه سـیاه 

چالـه ای در ایـن ناحیـه جـای خوش کرده اسـت.

تقارب جاذبوی
نظریـه عمومـی نسـبیت انشـتین پیـش بینـی مـی کند 
کـه جاذبـه مـی توانـد در فضا�زمـان خمیـده گـی ایجـاد 
زمـان  در  بعدهـا  انشـتین  نظریـه  از  بخـش  ایـن  نمایـد. 
وقـوع یک کسـوف خورشـیدی بـه اثبـات رسـید، زمانیکه 
موقعیـت یـک سـتاره قبـل، بعـد و هنـگام کسـوف انـدازه 
گرفتـه شـد موقعیـت سـتاره تغییر کرده بـود، آن هـم به این 
دلیـل کـه نـور دریافتـی از سـتاره توسـط جاذبـه خورشـید 
دچـار خمش شـده بـود. درنتیجه جسـمی با جاذبه شـدید 
)هماننـد یـک کهکشـان یـا سـیاه چاله( اگـر میـان زمین و 
جسـمی درخشـان در دور دسـت قـرار بگیـرد، مـی توانـد 
در مسـیر نـور خمیـده گـی ایجاد کنـد، دقیقـا همانطور که 
لنزهـا یـا عدسـیه هـا ایـن کار را انجام مـی دهنـد. این اثر 

در تصویـر ذیـل دیده میشـود.

MACHO� در تصویـر باال، تقـارب جاذبوی بـرای
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BLG5�96 رخ داد و تلسـکوپ هابـل کـه ایـن اتفـاق را 
نظـاره گـر بـود متوجـه تفـاوت شـد. در نتیجه بـا تحقیق و 
جسـتجو، محققیـن متوجه شـدند که سـیاه چالـه ای از آن 

میان گـذر کرده اسـت.

تشعشعات
وقتـی که مـواد درون سـیاهچاله می افتند، یک سـتاره 
همـراه را بـه وجـود مـی آورنـد. درجه حـرارت جسـم باال 
رفتـه بـه ملیـون هـا درجـه کلویـن می رسـد و شـتاب می 
گیـرد. مـاده بسـیار داغ، اشـعه ایکـس از خـود بـه بیـرون 

پخـش  مـی کنـد کـه آن را مـی تـوان انـدازه گرفت.
سـتاره Cygnus X�1 یـک منبـع قـوی اشـعه ایکس 
اسـت و کاندیـدای خوبـی بـرای تبدیل شـدن به یک سـیاه 
چالـه نیز هسـت. همانطـور کـه در تصویر ذیل مـی بینید، 
 ،HDE 226868  امـواج خورشـیدی از سـتاره ای با نـام
اجسـام بسـیاری را وارد دیسـک چرخـان سـیاه چالـه مـی 
شـوند،  چالـه  سـیاه  وارد  مـواد  اینکـه  محـض  بـه  کنـد. 

تشعشـع اشـعه ایکـس آغـاز می شـود.
عـاوه بـر اشـعه ایکـس، سـیاه چالـه هـا مـی تواننـد 
مـوادی را بـا سـرعت بـاال پرتـاب کنند و فـواره هـای اختر 
فزیکـی را شـکل دهنـد. بسـیاری از کهکشـان ها بـا چنین 

اجرامـی دیـده شـده انـد. در حـال حاضـر بـاور بـر ایـن 
اسـت که کهکشـان هـای مذکور سـیاه چاله هـای عظیمی 
در مرکـز خـود دارنـد. در تصویر فـوق یک نمونـه از آن ها 

را مـی توانیـد مشـاهده نمایید.
البتـه، بـه یـاد بسـپارید که سـیاه چالـه ها جـارو برقی 

هـای فضـا نیسـتند، آن هـا هیـچ چیـزی را مصـرف نمـی 
کننـد. بنابرایـن اگرچـه مـا نمـی توانیـم آن هـا را ببینیم اما 
شـواهد غیرمسـتقیمی وجـود دارد کـه بـودن شـان را تایید 
مـی کنـد. بسـیاری از دانشـمندان، نظریـه پـردازان و حتی 
داسـتان نویسـان سـیاه چاله را با سـفر در زمان و کرم چاله 
هـا  مرتبـط مـی داننـد و هیـچ بعیـد نیسـت کـه چنیـن نیز 

. شد با
چه تعداد سیاه چاله وجود دارد؟

اخیـر  کشـفیات  امـا  گفـت،  می تـوان  سـختی  بـه 
پیشـنهاد می کننـد که ایـن تعـداد می تواند بیشـتر از چیزی 
باشـد کـه قبـا تصـور می شـد. بـرای نمونـه، دانشـمندان 
سـیاه چاله  هـای پنهانـی را ردیابی کـرده  اند که بـه صورت 
تعییـن  موضـوع  همیـن  هسـتند،  خامـوش   غیرعـادی 
مـکان ایـن نـوع سـیاه چالـه را دشـوار می سـازد. بـه گفتـه 
ی محققـان احتمـاال بیـش از ۱۰۰ میلیـون سـیاه چالـه ی 
سـتاره  ای فقط در کهکشـان مـا وجود دارد، البتـه با در نظر 

گرفتـن تعـداد سـیاه چاله  هـای خامـوش و نهـان.
سـیاه چاله  هـای عظیـم )ابرسـیاه چاله  هـا( کمیاب تر 
هسـتند، ولـی دلیلی وجـود دارد کـه معتقد باشـیم آنها نیز 
می تواننـد بسـیار پرتعدادتر از چیزی باشـند که سـابقا باور 
داشـته  ایم. مودلهـای جدید از کیهان پیشـنهاد می  کنند که 
ابرسـیاه چاله  هـا ممکن اسـت در خوشـه  های کهکشـانی 
قـرار داشـته باشـند. اگـر ایـن فرضیـه درسـت باشـد تعداد 

سـیاهچاله هـا را به طـور چشـمگیری افزایـش می دهد.

شـکل  چـه  بـه  چالـه  سـیاه  درون  سـقوط 
بـود؟ خواهـد 

اگـر به سـمت سـیاه چاله سـقوط کنیـد، بیشـتر مواقع 
احسـاس بـی وزنی خواهیـد کـرد. تازمانیکه به سـیاه چاله 
خیلـی نزدیـک نشـوید، جاذبـه آن درسـت هماننـد جاذبه 
هـر کتلـه بـزرگ دیگـر اسـت. امـا همانطـور کـه موافـق 
مختلـف  هـای  بخـش  در  جاذبـوی  هـای  قـوه  هسـتیم، 
بدنتـان متفـاوت خواهند بـود. این مسـئله همیشـه به طور 
تکنیکی درسـت اسـت اما آن را تشـخیص نخواهید داد … 

حداقـل در مرحلـه ی نخسـت.
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فـرض کنیـد بـرای اولین بـار به سـمت سـیاه چاله در 
حـال سـقوط هسـتید. همانطـور کـه نزدیکتـر می شـوید، 
مثـأ پایتـان در مقایسـه بـا سـرتان قـوه ای قـوی تـری را 
تجربـه مـی کنـد. ایـن اختافـات در قـوه هـا « قـوه هـای 
جـزر و مـدی» نامیـده می شـود. بخاطـر قوه هـای جزر و 
مـدی گویی سـر تـا پایتـان در حال کشـیده شـدن اسـت، 
در حالـی کـه پهلوهایتـان بـه داخل فشـرده می شـوند. در 
نهایـت، قـوه هـای جـزر و مـدی به حـدی قوی می شـوند 
کـه شـما را پـاره می کننـد. این تأثیِر کششـِی جـزر و مدی 
گاهـی اوقات اسپاگتیسـازی نامیـده می شـود. بنابراین، به 
طـور خاصـه بایـد گفت که از سـقوط به درون سـیاه چاله 

جان سـالم بـدر نخواهیـد برد. 
امـا بـه طـور فرضی می تـوان گفت کـه اگـر بتوانید از 
افـق رویـداِد سـیاه چالـه )Event horizon( جـان سـالم 
بـه در ببریـد، آنـگاه چـه چیـزی خواهیـد دیـد؟ برخـاف 
بـاوِر معـروف، آینـده ی کامل جهـاِن پیـش رو را نخواهید 
دیـد. چیـزی کـه مـی بینیـد تاریکـی سـیاه چاله اسـت که 
پیشـروی دیدتـان را مـی گیـرد و بـا نزدیـک شـدن بـه افـق 
رویـداد مـی بینیـد کـه سـتارگان و کهکشـان هـا در لبـه ی 
سـاحه دیدتـان از لحـاظ جاذبـوی بـه وسـیلۀ سـیاه چالـه 
تبدیـل به عدسـیه شـده انـد. آسـمان بـه سـادگی تاریک و 

تاریـک تـر می شـود تـا بـه افق رویـداد برسـید.
بسـیاری از مـردم فکر مـی کنند که از هم گسـیختگی 
در افـق رویـداد رخ خواهـد داد. بـرای یـک سـیاه چاله ی 
سـتاره ای دارای کتلـه، قـوه های جـزر و مـدی در نزدیکی 
افـق رویـداد مـی توانند کامـأ بـزرگ باشـند، بنابراین قبل 
از عبـور از افـق رویداد شـما را خواهند کشـت. از آنجایی 
بنابرایـن بـه تکینگـی  کـه افـق رویـداد کوچکتـر اسـت، 
)مرکـز سـیاه چالـه(  نزدیکتـر خواهیـد بـود. اما بـرای یک 
سـیاه چالـه ی عظیـم، قـوه های جـزر و مدی اصـأ بزرگ 
نیسـتند زیـرا قبـل از رسـیدن بـه تکینگـی از افـق رویـداد 
عبـور کـرده ایـد. بنابرایـن، مـی توانیـد از این ناحیـه عبور 

کنیـد و بـدون تجربـۀ هیچ کششـی زنـده بمانید.
در حقیقـت، هرچـه سـیاه چالـه بزرگتـر باشـد، قـوه 
ضعیفتـر  رویـداد  افـق  نزدیکـی  در  مـدی  و  جـزر  هـای 

خواهـد بـود. بنابرایـن، اگـر اتفاقأ نزدیـک یک سـیاه چاله 
ی عظیـم باشـید، از افـق رویـداد عبـور مـی کنیـد بـدون 
اینکـه حتـی متوجـه شـوید. امـا آیـا کامـأ نابـود خواهید 

شـد؟ خودتـان را امتحـان کنیـد! 
شـخصی کـه سـقوط شـما بـه سـمت سـیاه چالـه را 
مشـاهده مـی کنـد، هرگـز رسـیدِن شـما بـه سـیاه چالـه را 
نمـی بینـد. همانطـور کـه سـقوط می کنیـد، جاذبـه باعث 
مـی شـود هر نـوری که از سـمت شـما پخش می شـود به 
رنگ سـرخ تبدیل شـود. بنابرایـن زمانیکه در حـال نزدیک 
شـدن به سـیاه چاله هسـتید، بیشـتر و بیشـتر به رنگ سرخ 
درمـی آییـد و تصویرتـان تیـره و تیره تر می شـود. شـخص 
مشـاهد مـی بینـد که بـا نزدیـک شـدن تان بـه سـیاه چاله 
سـرخ تـر و تیـره تـر مـی شـوید، امـا هرگـز کامـأ بـه افق 
رویـداِد سـیاه چالـه نمـی رسـید. اگـر او همچنـان بتوانـد 
ببینـد از ایـن نقطـه عبور کـرده ایـد، یک نور سـرخ اضافی 

از داخلتـان بیـرون مـی آید کـه راه دیدتـان را مـی گیرد. 
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پشـه یـی چـی د افغانسـتان د یـو قـوم او ژبـې نـوم دی پـه لرغونـو سـندونو، لیکنـو او کتابونـو کې د بهاشـه، پیشـاچه، پیشـاوي، 

پاشـایی، پشـایی، پشـویی، پشـۀ، پشـه، پشـی او پـه نـورو پڼـو راغلـی دی. دا چـی په خپله پشـه یـی د کـوم نامه څخه اخیسـتل 

شـوی او یـا د تسـمیې وجـه یـې څـه ده او ولـی دغـو خلکو او ژبې ته پشـه یـی وایی؟ تر اوسـه په ښـه توگـه څرگنده نـه ده. ځکه 

دغـه نـوم او کلمـه ډیـر پخوانـۍ او لرغونـې ده او پـه دې هکلـه کـوم لیکلي سـندونه هم شـتون نـه لري خو سـره لـه دې هم هغه 

نظریـات چـی پـه دې هکله شـته پـه لنـډ ډول وړانـدی کېږي. 

لومـړۍ نظریـه دا ده چـې وایـی: پـه ډیر پخوا زمانه کې د همدغو اوسـني پشـه ییانو څخه او ددوی په سـیمه او میشـت ځای 

کـې چـی آریاییـان دي او د الینایانـو پـه نامـه هم یاد شـوي، یـو پاچا وو چې په همـدی ژبه یی خبـری کولی. ددی پـه خاطر چی 

پـه هغـه وخـت کـې د ځینـو سـترو قومونو په ژبه پاچا او پادشـاه ته پاشـا ویـل کېـده او اوس هم ویل کیـږي، دغو خلکـو او ژبې 

تـه، لـه هماغـه پاچـا )پاشـا( سـره د اړیکو پر بنسـټ چی سـره یـو ول پاشـایی ویلـي دي، چې بیـا وروسـته همدغه پاشـایی نوم 

پشـه یـی شـوی دی. د ځینـو کسـانو د وینـا لـه مخـی دغـه خبره پـه ځینـو پخوانیو کتابونـو کې هـم راغلی چی مـا تر اوسـه نه ده 

لیدلـې. خـو دا جوتـه ده چـی پشـه ییانـو چی مرکـز یی لغمـان دی په لرغونـو وختونو کې خپلـه پادشـاهی لرله. چینـی نامتو زایر 

هیـون تسـنگ چـې ۶۲۹ او ۶۴۵ میـادي کلونـو تـر منـځ النپـو )لغمان( تـه راغلـی وو پـه دې اړه لیکـي: «ددی پـه خاطر چې 

د څـو پېړیـو څخـه را پـه دېخـوا ددې مملکـت شـاهی کورنـۍ لـه منځـه تللی او مشـران یـی د قـدرت د نیولـو په خاطـر ددې نه 

پرتـه چـې د یـو بـل برالسـی ومني، په خپلـو کـې مخالفتونه کـړي او په آخر کـې بیا د کیاپیشـي )کاپیسـا( تابع شـوي دي.»)۱( 

په لغتنامه دهخدا کې هم پشه یی )پشه یا پشی( د پاشایی او پادشاهی له ریښې څخه اشراف ښودل شوي دي. 

دویمـه نظریـه دا ده چـې وایی: پشـه یی له پشـي څخه اخیسـتل شـوی دی. پشـي په پشـه یی ژبه کـې دیوال او هم د سـینې 

د پشه یی د تسميې وجه
محمد زمان کلامين 
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د قفـس پښـتیو تـه وایـی چې پـه دې توگـه کلک، غښـتلی او 

ځواکمـن معنـا لري. 

دریـم نظـر دا دی چې: دغه پشـه یی نوم له بهاشـه څخه 

اخیسـتل شـوی دی چـې پانینـي یـاد کـړی او د سانسـکرت 

ژبـه یـی تـرې جـوړه کـړې ده. ځکـه چـې بـاش یا بهـاش په 

پشـه یـی ژبـه کې لفـظ او ژبـې ته وایـی. د مثـال پـه توگه که 

څـوک د چـا پـه ژبـه نـه پوهیـږي وایـی چـې، اېلـو کـو باش 

کیـا؟ )دا کومـه ژبـه کـوي؟( او کـه پـرې پوهیده وایـی چې، 

اېلـو امـه بـاش آس. )دا مـو هم ژبـې دی.( 

څخـه  پیشـاچه  لـه  نـوم  دا  چـې:  دی  دا  نظـر  څلـورم 

اخیسـتل شـوی دی او مرحـوم دوسـت شـینواري هـم ویلي 

چـې: زمـا پـه عقیـده دغـه کلیمـه د اوسـني )پشـه یی( سـره 

ډیـر سـمون لـري.)۲( 

پیشـاچه او پیساسـه هـم یـوه پشـه یـی کلمـه ده، ځکـه 

پـه پشـه یـی ژبـه کـې پـه ډیـر کـم توپیـر )پـې آسـا( غوښـه 

خوړونکـي تـه وایـی او دا چـې پشـه ییانـو د نـورو عقایدو پر 

خـاف تـر ټولـو د مخـه د حیواناتـو له غوښـو څخه اسـتفاده 

کولـه، نـو له همـدی املـه پـه دې نامه یاد شـوي دي. لـه بله 

پلـوه پخپله کاپیسـا هم پـه پخوانیـو متنونو کې د کیاپیشـي او 

پیشـاکا پـه بڼو راغلـی چې له همدی ریښـې څخه ښـکاري، 

پشـه یـی کوي او پشـه یـی کوونکـي معنا لـري. ځکـه کیا او 

کېـگا چـې مخفـف یـې )کا( ده او پـه پښـتو کې هـم کارول 

کیـږي پـه پشـه یی کـې کـوي او پیشـي خـو هماغه پشـه یی 

ښکاري. 

همدارنگـه د پیشـاچه کلیمـه د دیـو پـه معنا هـم راغلې 

چـې په رښـتیا هم پشـه ییـان او نـور داردي او الینایـی قومونه 

ډیـر غښـتلي، باتـور، زړور او میړني خلـک دي او په دې توگه 

پشـه یـی د پاشـایی نـوم پـه گـډون قـوي او ځواکمـن معنـا 

لـري. خـو پـه هـره توگه دا چـې پـه ځینـو لیکنو کې پاشـایی 

او پشـایی لیـکل شـوی دی هغه لومـړۍ نظریه چې پشـه یی 

لـه پاشـا )پادشـاه او پاچـا( څخـه اخیسـتل شـوی نـوم دی، 

ښـکاري.  سم 

د  «دلتـه  لیکـي:  حبیبـی  عبدالحـی  بخښـلی  خـدای 

هندوکـش پـه جنـوب او د هنـد پـه شـمال غربي سـرحدونو 

پرخـوا ځینـې ژبـې لکـه داردي او پیسـاچا پرخپـل زاړه حال 

پاتـې دي او دا ژبـې تـر هنـدي او ایرانـي ویـش د مخه ځېنې 

آریایـی ذخایـر لـري.»)۳( نـو پـه یقینـی توگـه ویلـی شـو 

پیشـاچه همـدا پشـه یـی ژبـه ده چـې د هندوکش پـه جنوب 

ختیـځ کې د خلکـو له خـوا کارول کیږي او «د افغانسـتان په 

ټولـو داردیکـي ژبـو کې ډیـره او قـوي پاتې شـوې ده چې ډیر 

آریایـی ممیـزات او خصوصیـات لـری.»)۴( 

پشـه یـی خلـک او ژبـه یـی د تیـر څـو زره کلـن تاریخ 

پـه اوږدو کـې د بېـا بېلـو دلیلونو له املـه د الینـا، گندهاري، 

داردي، لغماني، دیگان او دیگاني، کوهسـتاني، نورسـتاني او 

نـورو پـه نومونـو هم یاد شـوي دي چـې په النـدې توگه د هر 

یـوه  د  تسـمیې د وجـې پـه اړه رڼا اچـول کیږي. 

۱ – الینـا: الینـا یـا الینایـان د هغـو لسـو لرغونـو آریایـی 

قبیلـو څخـه یـوه مهمـه قبیلـه ده چـې پـه ۲۰۰۰ ق م کـې د 

آریانـا پـه ختیځه برخه کې د سـند د سـیند تر څنـک د بهاراته 

د سـتری قبیلـی او د هغـه لـه متحدینو سـره جگړه کـړې او په 

دې توگـه نـوم یـې پـه تاریخ کـې ثبت شـوی دی. 

د لسـو آریایـی مشـرانو او یـادو قبیلو د جگـړې په هکله 

ډیـرې لیکنـی او تفصیـات شـتون لـري چـې د هغـې تکرار 

تـه اړتیـا نشـته او یـوازی ددې حقیقت روښـانول غـواړم چې 

د هغـه زمانـې د الینایـی قبیلې تـر ټولو مهمه او بنسـټیزه برخه 

همـدا اوسـني پشـه ییـان ول. یـا په بل عبـارت د هغـه زمانې 

الینایـان د اوسـني پشـه ییانـو پلرونـه او نیکونـه دي. دا چـې 

ځینـې څیړونکـي پشـه ییـان د الینایانو اوالده گڼـي او دوی ته 

الینایـی وایـی عینـی او انـکار نه منونکی شـواهد شـته او هغه 

دا چې د الینا د کلیمې ریښـه د الینگار، الیشـنگ او اله سـای 

پـه نومونـو کـې چـې درې سـترې او لرغونـې درې او سـیمې 

دي وینـو. دا واقعیـت د مرحـوم پوهانـد حبیبی پـه لیکنه کې 

چـې پـه هغه کـې الینـا د الینـگار او الیشـنگ خلکو تـه ویل 

شـوي په ښـکاره توگـه لیدلی شـو.)۵( 

مرحـوم دوسـت محمـد دوسـت د افغانسـتان ژبـې او 

توکمونـه پـه نامه خپـل کتاب کې په صراحت سـره پشـه ییانو 

تـه الینایـی ویلـي او همدارنگـه پوهاند دکتور محمد حسـین 

الینـگار د وجـه تسـمیې پـه اړه ویلـي چې«ددغـه  یمیـن د 

کلمـې لومـړۍ برخـه الینـا ده او هغـه د لغمـان د شـمال او 

د نورسـتان د یـوې قبیلـې نـوم دی او هغـه دوهمـه برخـه گار 
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او گـر دی چـې د ځـای او سـیمې مفهوم لـري. نـو الینگار د 

الینایانـو میشـت ځـای تـه وایـی. د الینا جـز د قبیلی پـه معنا 

د لغمـان د الیشـنگ او د نجـراب )کاپیسـا( د الـه سـای پـه 

نومونـو کـې هم لیـدل کیـږي.»)۶( 

ددې لپـاره چـې لـه یوې خـوا د الینـگار، الیشـنگ او اله 

سـای درې او د هغـه شـاوخوا د پشـه ییانو اصلـی او لرغونی 

میشـت ځـای جـوړوي او په پشـه یی ژبـه کې چې د سـیمې 

اصلـی ژبـه ده، د الینـگار او الیشـنگ نومونه په ترتیب سـره د 

ځـای او کـور او الـه سـای )د اله شـاه خیل د کلمـی مخفف 

او اړول شـوی بڼـه( د الینـا د شـاه خېـل ته منسـوب معنا لري 

او لـه بلـې خـوا اوس هم د یـادو درو او د هغه شـاوخوا زیاتره 

اوسـیدونکي پـه همـدی پشـه یـی ژبې خبـرې کوي او پشـه 

ییـان دي. نـو لـه دی واقعیـت څخـه دا پـه ډاگـه کیـږي چې 

الینایـان د اوسـني پشـه ییانـو او هـم د نـورو داردي قومونـو 

اصلـي پلرونـه او نیکونه دي. 

لرغونـو وختونـو  لـه ډیـرو  – داردي: دغـه اصطـاح   ۲

څخـه هغـو خلکـو او ژبو تـه کارول شـوی چـې د هندوکش 

پـه سـهیل او سـهیل ختیځـه سـیمه کې پراتـه دي او پشـه یی 

د هغـه یـو مهم قـوم او ژبه جـوړوي. یـو شـمیر څیړونکي په 

دې آنـد دي چـې د داردي ژبـو گـروپ د ایرانـي ژبـو لـه ډلی 

څخـه دی. یـوه برخـه بیا دغه ژبـې له هندو آریایـی ژبو څخه 

گڼـي او ځینـې نـور لکه گریرسـن هغه پـه هیڅ کوم یـو پورې 

نـه تـړي، بلکـې یـوه آریایـی لهجـه یـی بولـي چـې د ایراني 

او هنـدو ایرانـي ترمنـځ یـې پراختیـا موندلـې ده. پـه معاصر 

وخـت کـې څیړونکـو داردي ژبـې پـه دغـو درېیـو څانگـو 

 . یشلي و

۱ – مرکزي داردي ژبې. 

۲ – لویدیځې داردي یا نورستاني ژبې. 

۳ – ختیځې یا خاص داردي ژبې. لکه کشمیری. 

چـې پشـه یـی، تیرایی، وټـه پوري، گـواري، خـواري او 

کلشـه یـی ژبـې د داردي ژبـو پـه مرکـزي څانگه کې شـامل 

دي.)۷( 

د افغانسـتان د اوسـني ژبو په لوحه کـې داردي ژبې چې 

پشـه یـی یې مهمـه ژبـه ده د هندي ژبـو له شـمال لویدیځې 

ډلـې څخـه گڼلي او شـرحه یې پـه دې توگه ده. 

ب السـنه داردي: ۱۹� پشـه یـی ۲۰� گوارباتـي ۲۱� 

کلشـه یـی ۲۲� تیرایـی.)۸( 

د فرانسـوي والـه دوپوسـن د وینـا پـر بنسـټ، لـه ځینو 

نښـو او عایمـو څخـه داسـې ښـکاري چـې داردیـان یـا دارا 

دیـان لـه ډېـرو لرغونـو زمانـو څخه لـه خپـل ځایه بـې ځای 

شـوي نـه دي، ژبـه یې ډېـره پخوانۍ او داسـې کلمې پکښـې 

مونـدل کیـږي چـې خپـل ویـدي بڼه یـې سـاتلې وه.)۹( 

څرنگـه چـې مو وویـل، داردي نـوم او یا اصطـاح هغه 

خلکـو او ژبـو تـه ویل شـوې چـې اکثریـت یې پشـه یی دي 

او لـه بلـې خـوا کـه خپلـه داردي نـوم تـه هـم ځیـر شـو او د 

پشـه یـی ژبـې پـه پـام کـې نیولـو سـره لـږ څـه دقـت وکړو، 

پوهیـږو چـې دا هـم یوه پشـه یـی کلمـه ده. ځکه په پشـه یی 

ژبـه کـې )دار( غـر او )دی( چـې یـو روسـتاړی دی )لـه( ته 

وایـی، چـې پـه دې توگه لـه غره څخـه او غرنی معنـا لري. له 

همدی امله پشـه ییان او ددې غرني سـیمې نور اوسـیدونکي 

د داردي )لـه غـره او غرنـي( پـه نامـه یـاد شـوي او وروسـته 

همـدا داردي نـوم پـه کوهسـتاني اوښـتی دی چـې یـوه معنـا 

کـوي.)۱۰(  افاده 

د پېښـور نامتـو لیکـوال محمـد پرویـش شـاهین هـم 

لیکـی: «ددوی علمـي او ادبـي ژبـه چـې پشـه یـی یادیږي د 

لوی هند عالمانو د پسـاچې، پشـایی او پسـاچه پـه نوم ضبط 

کـړی ده، چـې بیـا وروسـته ژب پوهانـو دا زړې غریزې ژبې 

د یـو عـام نـوم درد – دردي پـه نـوم یـو ځـای کـړي او دغه بې 

شـمیره ژبـو تـه یـې د دردک نـوم ورکـړی دی. خـو کـه لټـون 

وشـي نـو د دردي نـوم هـم دغـه ژبـو لـه دې پشـایانو ورکړی 

دی او پـه پشـایی کـې درد او دردي غرنـۍ او کوهسـتانۍ تـه 

وایـی او دغـه ټولې کوهسـتاني ژبې چـې تر کونړ، نورسـتان، 

لغمـان، دیـر، سـوات، چتـرال، گلگـت، داریـل، تانگیـر او 

کشـمیر پـورې خـورې ورې پرتـې دي دغـه ټولـې ددې پشـه 

یـی ژبـې اوالده ده. دې ټولـو ژبـو کې فقط پشـایی ژبه په زړو 

وختـو کـې د لیک لوسـت، قلـم او کتـاب مورخ ته رسـیدلی 

ده.»)۱۱( 

۳ – گندهـاری: دا چـې پـه تیـرو وختونـو کـې د کابل او 

پیښـور تـر منځ سـیمه یا پـه بل عبـارت د کابل د سـیند حوزه 

د گندهـارا پـه نامـه یادیـده، لـه همـدی املـه ددغـه سـیمی 
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خلـک او ژبـه یـی د گندهـاري په نامـه یاد شـوي دي. ځکه: 

کلـه چـې لـه دریـم ق م څخه تـر دریـم میادی پیـړی پوری 

د افغانسـتان پـه شـمالی او شـمال غربی سـیمو کې پرشـوي 

)پهلـوی پارتـی( ژبه معمولـه وه، په هندوکش کـې گندهاری 

پراکریـت دویمـه ژبـه وه چی په خروشـتي رسـم الخط سـره 

دود درلـود. دغـه ژبـه چـې ریښـه یـی بـې لـه شـکه ویـدی 

دورې تـه رسـیږي، د هندوکـش په ټولـه سـهیل ختیځه کې د 

سـیمه ییـزې او ملـی ژبې په حیـث پرې خبرې کېـدې.)۱۲( 

په دی کې هیڅ شـک او تردید نشـته چې پشـه یی ژبه د 

ویـدی او د گندهـاری پراکریـت ژبې ادامه او بدلـون موندلی 

بڼـه ده، چـی په دی سـیمه کې تیره شـوې او د مورگینسـترن د 

وینـا پـر بنسـټ هم: «پشـه یـی د هغـی لرغونی ژبی اوسـنی 

بڼـه او زیږنـده چـی د اسـام څخـه تر مخـه په هنـدو بودایی 

کاپیسـا او لمپـاکا )لغمـان( کې ویـل کېـده»)۱۳( دا واقعیت 

څرگندیـږي چې گندهارا د داسـی سـیمی نـوم وو چې په هغه 

کـې زیاتره د پشـه یی خلکو نیکونو ژوند کـړی او د گندهاری 

پراکریت ژبه د اوسـني پشـه یـی ژبې پخوانی بڼـه وه او په زړه 

پـوری ال دا چـی پـه خپلـه گندهـارا هـم یـوه پشـه یـی کلمه 

ده. گندهــ پـه پشـه یـی ژبـه کـې او هم پـه سنسـکریت کې 

)سنسـکریت د هغـه وخـت د بهشـه یعنـی د پشـه یـی ژبـې 

اصـاح شـوی او گرامـري نـوم دی چـې پانینـي پـرې ایښـی 

دی( خوشـبویی او )آرا( د )آریـک( یعنـې د راوړل لـه مصدر 

څخـه راوړونکـې معنـا لري، چـې په دې اسـاس گنـده آرا یا 

گندهـارا خوشـبویی راوړونکـی معنـا ورکـوی چـی په رښـتیا 

هـم دغـه د هیـواد همیشـه بهـار سـیمه د گانـو د ډیروالي له 

وجـې د معطره هـوا لرونکـی او خوشـبویی راوړونکی ده. 

خـدای بخښـلی میرغـام محمـد غبـار هـم داسـې یوه 

اشـاره لـري چـی گواکـې پشـه یـی د گندهـارا اصلـی ژبـه 

وه. نومـړی لیکـي: «پـه افغانسـتان کـې د هیطـل د دولـت د 

راپرزیـدو څخـه وروسـته، گندهـارا د مختلفـو سـیمه ییـزو 

تشـکیاتو لرونکـی شـوه. ددغـه والیـت ترټولو لویه سلسـله 

د کابـل هماغـه رتبیـان دي چـې د نهمـې مسـیحی پیړۍ تر 

وروسـتیو پـوری یـی دوام درلـود. پـه همـدی توگـه د پیښـور 

ځواکمـن سـیمه ییـز مشـران، چـې په کورنـي خپلواکي سـره 

یـی ژونـد کاوه، پـه دې ټولـه مـوده کې د اسـام تر ظهـوره د 

گندهـارا پـر والیـت د بودایی دیانـت چلېده، خـو د زمانې په 

تیریـدو پـه گندهـارا کـې د افغانسـتان اصلی لرغونـې آریایی 

ژبـه متروکـه شـوه او خپـل ځـای یـی پښـتو ژبـې ته پرېښـود 

او یـو څـه د گندهـارا پـه شـمالی برخـو کـې بېـا بېل سـیمه 

ییـزی لهجـی لکـه لرغونـی باجـوړي او پشـه یـی رامنځتـه 

شـول.»)۱۴( او همدارنگـه وایـی چـې: «د گندهـارا والیـت 

برخـې  یـوې  څخـه  څانگـی  یـی  پشـه  د  درې(  نجـراو  )د 

غرجسـتان تـه پـه دې هجـرت کـې گـډون کـړی او هلتـه له 

نـورو طایفـو سـره گډ شـوي او په طبیعـی توگه لهجـه او ژبې 

یـې بدلـون موندلـی دی، خـو سـره لـه دې هـم تـر اوسـه په 

هماغـه پخواني )پشـه یـی( نـوم یادیـږي.»)۱۵( 

د افغانسـتان د ایرانـي او هنـدی آریایـی ژبـو پـه جدول 

کـې هـم پشـه یـی ژبـه د تیراهـی او گوارباتـي پـه گـډون د 

داردي او گندهـاري تـر نامـه النـدی راغلـی)۱۶( او زیاتـه 

کـړې یـی ده چـې د ویونکـو د شـمیر لـه مخـی لـه دغـو ژبو 

څخـه تـر ټولـو مهمـه یـی پشـه یـی ده چې پـه دی وروسـتیو 

کـې ملـی ژبې مقـام ته لـوړه شـوی ده.)۱۷( او هـم کله چې 

د پنځلسـمی پیـړۍ پـه منځنیـو وختونـو د مـرزا الـغ بیـگ او 

هـم د ظهیرالدیـن محمـد بابر پـه زمانو او له هغـوی څخه په 

را وروسـته مـودو کې د هغـوی د پلویانو له خـوا پر گندهاري 

قبیلـی بریدونـه کیـږي، دوی زیاتـره خپلـه سـیمه پریـږدي، 

د کونـړ لـه سـیند څخـه تیریـږي او د خپـل هـم قـوم خلکـو 

سـره )چـې همـدا پشـه ییـان دي( کامـه او کاتر )کافرسـتان( 

تـه نـږدې او د کابـل سـیند پـه درو کـې تـر تـگاوه هسـتوگن 

کیـږي. اوس دغـه په اسـام مشـرف شـوي گندهاریـان چې 

لـه سـوات او باجـوړ څخه تـر کونړ، لغمـان او تـگاب پورې 

خپـاره شـوي د گندهـاري او صافـی په نومونو ویشـل شـوي 

دي.)۱۸( 

لـه دغـو یادونـو او مثالونـو څخـه پـه ښـه توگه ښـکاري 

چـې گندهـاري کلمـه زیاتـره پشـه یـی ژبـې او خلکـو تـه 

ده.  شـوې  کارول 

۴ – لغمانـي: ددی لپـاره چـې لغمـان زمـوږ د هیـواد د 

ختیځـو والیتونـو څخـه دی او پـه لرغونو وختونو کـې د هغه 

ټـول اوسـیدونکی هم پشـه ییان ول، لـه همدی املـه په ځینو 

لیکنـو کـې د هغه خلـک او ژبه یی هـم د لغماني پـه نامه یاد 
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شـوي دي چـې دا هـم پشـه یی ریښـه لـري. ددې لپـاره چې 

لغمـان د یـو تاریخـی او پخوانـي نـوم اوسـنی او اړول شـوی 

بڼـه ده، د پیړیـو پـه اوږدو کـې په بېا بېلـو شـکلونو راغلی او 

پـه اوسـني بدلـون موندلي بڼـه پاتې شـوی دی. 

لمغـان،  لمـکان،  لمـگان،  المـگان،  النپـو،  المپـاکا، 

لمغانـات، لمقـان او داسـی نـور د لغمـان پخوانـي نومونه او 

بڼـې دي چـې د تاریـخ پـه اوږدو کـې پـه بېـا بېلـو شـکلونو 

ثبـت شـوي دي. دغـه نومونـه کلـه پـر محـدودې سـاحې او 

کلـه هـم تر اوسـني سـاحې څخـه پـر پراخې سـیمې اطاق 

شـوي دي، چـې کلـه آن د کابل او پیښـور تر منځ ټوله سـیمه 

د لغمـان او لمغانـات پـه نامـه یاده شـوی ده او د لغمـان یا د 

لمغانـات نـوم د کاپیسـا لـه سـیمی پرته ټولو پشـه یی میشـتو 

سـیمو ته هـم کارول شـوی دی. 

د المپـاکا پـه نـوم کـې د )الم( کلمه یو پشـه یـی نوم دی 

چـې د هغـه مخینـه آن آریایـی ژبـې تـه رسـیږي او معنـا یی 

کلـی دی او )پـاکا( د یـو روایـت پربنسـټ د هغه چـا نوم وو 

چـې کلـي پـرې یـاد شـوي او ورتـه منسـوب دي.)۱۹( د الم 

ل الم )کهنـه ده(، نجام، نوالم، 
ُ
کلمـه په مهترالم، نـورالم، ک

ننگـه الم، کونټـه الم، لوگـرالم یـا لگـه الم، نچـه الم، پیام او 

نـورو کې هم شـته چې د ښـارونو، کلیـو او درو نومونه دي او 

د ننگرهـار، لغمـان، کونړ او کاپیسـا په والیتونـو کې موقعیت 

لري. 

النپـو چـې پـه هغـه کـې الن )لـه النـه څخـه اخیسـتل 

شـوی( دری یـا آریایـی کلمـه ده او )پـو( پـه پشـه یـی کـې 

خـاورې تـه وایـی، معنا یی د کلیـو خاوره یا سـرزمین ده چې 

پـه رښـتیا هـم لـه نفوسـو څخه ډکـه او آبـاده سـیمه ده. 

المـگان چـې پـه لمـگان، لمقـان، لمغانـات او باالخره 

پـه لغمـان اوښـتی او پـه لیکنـو کـې راغلـی، )الم( یـی پشـه 

یـی کلمـه ده چـې کلی او کلـي معنـا لـري او )گان( یې چې 

یـو روسـتاړی دی او مشـترکه آریایـی ریښـه لـري د مالکیت 

او خاونـد معنـا ورکـوي او پـه دی توگـه د کلیـو او د سـیمې د 

خاوندانـو او مالکینـو )دهنشـین( په معنا راځي چې وروسـته 

همـدا د پشـه یـی الم کلمه د دري پـه )ده( تعویض شـوی او 

لمـگان تـه دهـگان او دیـگان ویلي دي. 

دا چـې لـه قدیـم االیـام څخـه پـه لغمـان او د هغـه پـه 

شـاوخوا سـیمه کـې پشـه ییانـو ژونـد کاوه او څرنگـه چـې 

څرگنـده شـوه د هغـه نوم هم پشـه یی ریښـه لري، پـه همدی 

دلیـل پـه تیـرو وختونـو کـې پـه ځانگـړي توگـه د ننگرهـار، 

کونـړ او د لغمـان پشـه ییـان او هم ژبه یـی د لغمانـي په نامه 

دي.  شـوي  یاد 

مونـت سـتوارت الفنسـتن هـم د کابـل سـلطنت بیـان 

پـه نـوم خپـل کتـاب کـې لـه لغمانـي، پوشـاه او پوشـاوي 

څخـه یادونـه کـړی او وایـی: «زمـا پـه فکـر د هغـه پوشـایی 

اصـل گڼـل کیـږي چـې بابـر یـی ذکـر کـړی دی او اوس هم 

پـه کوهسـتان کـې مینـدل کیـږي» نومـوړی د کافرانـو د ژبو 

د ځانگړتیـاوو پـه اړه وایـی چـې: «ټولـی یـی لـه سنسـکرت 

سـره یـو راز اړیکـی لـري، دغـه ټولـې ژبـې یـو خصوصیـت 

لـري او هغـه دا چـې د سـلگونو په ځای شـل گون حسـابوي 

او ددوی د زر عـدد )چـې دوی یـی د پښـتو یـا دری پـه نامـه 

یـادوي( لـه څلـورو سـوو یـا د شـلو شـل گونـو څخـه جـوړ 

دی. دغـه ټـول حقایق پـه لغماني یـا دیگاني ژبـې باندی هم 

تطبیقیـږي چـی ښـکاری د کافري یـوه لهجـه وي او له دی نه 

داسـی نتیجـه اخیسـتل کیږی چـی لغمانیان یا دیگانـان پخوا 

کافـران ول چـی وروسـته یی د اسـام دین منلـی دی. گومان 

کـوم چـې د کابـل د کوهسـتان اوسـیدونکي هـم لـه همدغه 

 د کوهسـتان نوم هغه 
ً
اصـل څخـه وو. په دی چـې مخصوصا

دی چـې پـه ټولـو هغـو داللت کـوي چـې پـه دی وختو کې 

مسـلمان شـوي دي.»)۲۰( 

لـه پورتنیـو څرگندونـو څخـه ښـکاري چـې همدا پشـه 

ییـان او ژبـه یـې د ځینـو لیکوالـو لـه خـوا د لغمانـي پـه نامه 

هم یـاد شـوي دي. 

یـوه دری کلمـه چـې دکلـي  یـا دیـگان  ۵ � دهـگان: 

خاونـد او دهنشـین پـه معنـا راځـي او زیاتره پشـه یـی خلکو 

او دیگانـی یـا دیگانـو پشـه یـی ژبې تـه ویل شـوي دي، چي 

فارسـي ژبـو د المـگان یـا لمـگان د کلمـې پر ځـای کارولې 

ده، چـې پـه هغـه کې یـوازې د پشـه یـی الم کلمـه د دري په 

)ده( تبدیلـه شـوې ده.

کـه څـه هـم د دري ژبـې پـه ادبیاتو کـې د دهقـان کلمه 

لـه ډېـره پخـوا څخـه پـه بیـا بیلـو معناگانـو راغلـې او پـه 

عمومـی توگـه د بزگـر او بزرگـر پـه مفهوم پـه ټول افغانسـتان 
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کـې معمـول او کارول کېـږی، خـو د دهـگان بڼـه یـې یوازې 

د پشـه یـی قـوم یـا ملیـت پـه مفهـوم اسـتعمال شـوې ده. په 

کونـړ والیـت کـې اوس هـم پشـه یانـو تـه دهـکان او ژبې ته 

یـی دېگانـو وایی.

د دایـرت المعـارف فارسـی پـه لومـړی جلـد کـې چې 

د غـام محسـین مصاحـب پـه سرپرسـتی ایـران کـې لیـکل 

شـوی او چـاپ شـوی دی لـه افغانانو سـره د تمـاس نیولو په 

تـرڅ کـې، پشـه ییـان یـې د افغانسـتان لـه هنـدو آریاییانو تر 

ټولـو مهمـو قبیلـو څخه بللـي او ویلی دي چې د دوی سـیمه 

ییـز نوم دهـگان دی.

الفنسـتن پـه خپل کتاب کې پشـه ییـان د دهـگان قوم او 

ملـت پـه نامه یـاد کـړي او ویلی دي چـی دوی د افغانسـتان 

د شـمال ختیـځ پـه سـتره برخـه کـې ژوند کـوی او په داسـی 

ژبـې گړیـږی چـې پـه بابرنامـه، آییـن اکبـری او نـورو منابعو 

کـې د لغمانـي په نامـه یادشـوي دي.)۲۱( 

محمـد حیات خـان په خپـل کتـاب حیـات افغاني کې 

چـې پښـتو ژباړه یې هم شـته، پشـه ییـان د دیگان قـوم په نام 

یادکـړي او لیکلـي دي چـې داقـوم پـه لومړیـو کـې پـه زیاته 

پیمانـه د افغانسـتان په شـمال شـرق کـې هسـتوگنه و او اوس 

یـوازې پـه کونـړ، بـر باجـوړ او ځینـې نوریـې په لغمـان کې 

اوسـېږي او پـه داسـی ژبـه غږېـږی چـې د لغمانـي پـه نامـه 

یاده شـوې ده.

لـه پورتنیـو نظرونـو او لیکنو څخـه داپه ډاگـه کېږي چې 

دهـگان یـا دیـگان د هغـه نـوم دی چـې پشـه ییانـو پـه تېـره 

د لغمـان، ننگرهـار او کونـړ پشـه ییانـو تـه ویـل شـوي او په 

پخوانیـو وختونـو کـې له دې ځایـه د هېواد نورو سـیمو ته هم 

کوچېدلـي او پـه دې نامـه یاد شـوي دي.

۶ – کوهسـتانی: څرنگـه چـې مخکـې هـم تـرې یادونه 

وشـوه، پخـوا پشـه یـی خلـک او ددغی سـیمې اوسـېدونکي 

د داردی پـه نامـه چـې لـه غـره څخـه او غرنـی معنـا لـری، 

یادېـدل، چـی بیـا وروسـته همدغـه داردی پشـه یـی کلمـه د 

دري پـه کوهسـتاني کلمـی اوښـتې ده، چـې اوس ټـول پشـه 

ییـان اوځینـې نور پـه  دې نامه یادیـږي او خپله پشـه ییان هم 

خپل ژبـی اوخلکو ته کوهسـتان اوکوهسـتانی وایی، دحیات 

افغانـی د کتـاب لیکـوال لیکـي، پـه پشـه یـی یـا پشـاوي په  

نـوم یـو بـل قوم پـه کوهسـتان کـې )چـې موخـه یی دپـروان 

اوکاپیسـا کوهسـتان دی( شـته چې دهغوی په اړه محمد بابر 

شـاه لیکـي چـې دوی ځانتـه ځانگړې ژبـه لري، دغـه ژبه په 

نظـر کې هنـدي ښـکاري.)۲۲( 

مونت سـتوارت الفنستن د کوهسـتانی تاجکانو )د کابل 

د کوهسـتان اوسـېدونکو( پـه  اړه څرگندونـې لـري او زیاتوي 

چـې «د دغـه سـیمی ځواک خلکـو ته داسـې یو کرکتـر ورپه 

برخـه کـړې چـې لـه هغـو تاجکانـو سـره چـې وړانـدې یـاد 

 مسـتقل او 
ً
شـول ډیـر توپیـر لـري. دوی لـه حکومتـه تقریبـا

پـه عمومـی توگـه خپلو مشـرانوته تابـع دي. دوی د شـخصي 

کرکتـر لـه مخـې زړه ور، تنـد او سرکشـه او جگړې ته داسـې 

لېـوال دي چـې تـر بړسـتن الندې مـرگ ځـان ته ننـگ گڼی.

دوی دپـوځ پـه تېـره دکوهسـتان ډېـر اعلـی پیـاده گان 

 ددوی پـه کورنیـو بې 
ً
جـوړوی، خـو ددوی زړه ورتیـا عمومـا

اتفاقیـو کـې ضایـع کېـږي.»

نومـوړی دخپـل کتـاب پـه پاورقـې کـې لیکـي چـې له 

نـوم مـی هـم اورېدلـی دی،  کوهسـتاني څخـه دپشـه یـی 

خومتاسـف یم چـې ددوی دتاریخ پـه اړه  مې څېړنـه ونه کړه 

او وروسـته راتـه معلومه شـوه بابر لـه دوی څخـه یادونه کړې 

وه، چـې ځانتـه ژبـه یـې لرلـه.)۲۳( له همـدې سـببه هم ده 

چـې ځینـې، پشـه ییـان د کوهسـتانی تاجیکانـو لـه جملـی 

څخـه او ځینـې یـی کلیـوال اوسـیدونکي گڼـي او لیکلي دي 

چـې «پـه دې شـمېر کې د لغمـان او کونړ پشـه ییـان اودلوگر 

اوړمـړي پـه حسـاب راځـي.»)۲۴( چـې کـه دانظـر دپشـه 

یانـو دغیـر پښـتون والـي دتفکـر لـه  مخـی وي، بېله مسـآله 

ده اوپرتـه  لـه دې داسـې قومونـه شـته چـې خپلـې ژبـې یې 

لـه السـه ورکـړي دي، خـو داسـې هیـڅ یـوه ژبـه نشـته چې 

دځانگـړي قـوم څښـتن نـه وي. لکه پشـه یی چـې دلغمانی، 

کوهسـتانی اونـورو پـه نومونو هـم  یادشـوی دی.

لپـاره چـې  کـه څـه هـم داسـې نظـر یـې شـته، ددې 

کوشـانیان دسـیتي لـه قبایلـو څخـه د یوچي پـه نامـه مهاجر 

خلک و، کاپیسـا سـیمې ته راښـکته اودلته یې هسـتوگنه غوره 

کـړ او روښـانه مدنیـت یـې لـه ځانـه پرېښـود او بیـا دهغوی 

دواکمنـی دختمېـدو او د وخـت د تېرېـدو پـه پایلـه کې دوی 

د پشـه یـی خلکـو ترمنـځ چـې دسـیمی اصلي اوسـیدونکي 
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وومنحـل شـول.له همدې امله پشـه ییانـو ته دکوشـانیا په اړه  

کوهسـتانی اوکوشـتانی ویـل کیـږي. دلغمـان په الینـگار کې 

دکوشـي پـه نـوم یـو غـردی چـې دکوشـانیانو  لـه  نامـه سـره 

بـې اړیکـه نـه دی. دلغمـان غیـر پشـه یـی خلـک اوس هـم 

پشـه ییانوتـه کوشـتانی وایـی اوهمدارنگه پشـه ییان دکاپیسـا 

دریـزه کوهسـتان نـوم د دریزه کوشـانیان یاد وړوکوشـانیانو له 

نامـه څخـه گڼـي، چې ټـول وگړي یې پشـه یـی دي. دتواریخ 

خورشـید جهـان لیکـوال هـم لیکـي چـې: پشـي یا پشـاوي 

هغـه طایفـه ده چـې پـه دې کوهسـتان کـې اوسـیږي، ددوی 

ژبـه هنـدی ژبې تـه ورتـه ده.)۲۵( 

میجـر جـراح ایچ. دبلیـو بیلو پشـه ییان، چـې موخه یې 

د کاپیسـا پشـه ییان دي تاجک بللي اولیکـي: «نو دهندوکش 

دجنوبـي لمنـو هنـدي قومونـه چې اسـام یـې منلـی دی په 

فارسـي گړیـږی )او هـم تـر یـو حـده په خپـل بومـي لهجی 

بانـدې( هـم د تاجک پـه نامه یادیـږی.»)۲۶( 

د پشـه یـی ژبـې یـو لیکـوال فضـل الرحمـن صادقـی د 

نـوم د کوئیسـتان څخـه اخیسـتل  او کوهسـتاني  کوهسـتان 

شـوی بولـي او وایـی چـې کوئـي او یـا کئـې )کیـې( په پشـه 

یـی کـې خـوون او زیتـون تـه وایـي )س( یـې نسـبتي تـوری 

او )تـان( د ځـای معنـا لـري چـې پـه دې توگـه کوئیسـتان یا 

کئیسـتان د زیتون سـیمې تـه وایی او کیـدار او کیداریان هم د 

)کیـې( او )دار( څخـه ترکیبـي نـوم بولي او وایی چـې کیېدار 

یـا کیـدار )د خـوون لرگـۍ( چـې د پشـه ییانـو په سـیمو کې 

پیـدا کېـږي د کلـک او غښـتلي معنـا لري. 

۷ – نورسـتاني : البتـه زمـوږ پـه هېـواد کـې پـه قومـي او 

ملـي مفهـوم د نورسـتاني پـه نـوم یـو پیژنـدل شـوی قـوم او 

یـا ملیـت شـتون لـري چـې دا مهـال د شـرقي هندوکـش پـه 

جنوبـي لمنـو کـې ژوند کـوي، خو ځینې پشـه ییان هم شـته 

چـې د نورسـتان والیـت پـه سـیمه کـې ژونـد کـوي، چې په 

همـدې دلیـل دوی تـه هـم دې نـوم، سـیمې او یـا والیـت ته 

د ارتبـاط لـه وجـې نورسـتاني ویـل کیـږي او یـا ځینـې کلـه 

چـې پخوانـي کافر یا کافرسـتان نورسـتاني کلمـه کاروي، په 

ځینـو مـواردو کـې تېروتنـه رامنځتـه کیـږي. ځکـه د دیـن او 

عقیـدې موضـوع ځانگـړي قـوم او یـا ژبې تـه ارتبـاط نه لري 

او پشـه یـی خـو یـو ډېـر پخوانـی او لرغونـی نـوم دی او کله 

چـې دغـه خلـک ال مسـلمان شـوي هـم نـه ول د پشـه یـی 

پـه نامـه یادېـدل. پـه داسـی حال کـې چـې د نورسـتان کلمه 

یـا نورسـتاني اسـام بانـدې ددوی د مشـرف کېـدو څخـه 

وروسـته د امیـر عبدالرحمـن خـان د واکمنـۍ پـر محـال پـر 

دغـو سـیمو او خلکـو ایښـودل شـوی، چـې پـه دې کـې د 

نورسـتان د نورگرام، دوآب او د واما د ولسـوالیو پشـه ییان هم 

شـاملیږي. ځینـې هم داسـې اسـتدالل کـوي چـې گواکې د 

نـور کلمـه پدې سـیمه کې پخوانـۍ ده. لکه د نـورگل )گل په 

فتحـه سـره پـه پشـه یی کـې درې تـه وایـی او ځینې یـې گول 

هـم تلفـظ کوی( نـورالم صاحـب، درۀ نور او په نـورو نومونو 

کـې چـې د کونـړ، لغمـان او د ننگرهـار والیتونـو پشـه یـی 

میشـتو سـیمو پـورې اړه لـري، چې که دا سـمه وي نـو دا هم 

بیـا زمـوږ د پشـه ییانو مال دی چـې ډیره لرغونتیا لـري او دغو 

سـیمو تـه د اسـام لـه راتگ څخـه مخکی هـم دغـو نومونو 

شـتون درلـود. په داسـی حـال کې چې ځینـو د نورسـتان ژبه 

پشـه یی بللې او د نورسـتاني ژبـو د خصوصیاتو پـه اړه لیکي 

چـې: «ددغـو ټولـو ژبـو لـه ځانگړتیاوو څخـه یـوه دا ده چې 

پـه شـمېر کـې د سـلو پـر ځـای سـل سـل او د زرو پـر ځای 

څلـور سـوه کاروي، البته په څو وروسـته لسـیزو کـې په رادیو 

کابـل کـې یـوه برنامـه په )پشـه یی( ژبـې خپریـږي چې ویل 

کیـږي هماغـه د نورسـتان د خلکو ژبـه ده.»)۲۷( 

فیـض محمـد کاتـب پشـه ییـان او نورسـتانیان د جدید 

 پنځه 
ْ
االسـام پـه نامه یـاد کـړي او لیکي: «دغـه فرقه تقریبـا

سـوه زره تنـه دي او د هندوکـش د غرونـو د لـړۍ پـه بطن کې 

لـه پنجشـیر او د بدخشـان د منجـان له کوتل څخـه تر لمقان 

)لغمـان(، چتـرال، کاشـغر او د آریـت او شـماش، کلمان او 

آسـماره پـورې او نـورو، پخوا د اسـام مبیـن دین منلـی و او 

باقـي پـه ۱۳۱۳ هجـري قمري سـنه کـې د امیـر عبدالرحمن 

لـه خـوا د لښـکرو پـه سـوق مسـخر، مطیـع او د حضـرت 

خیرالبشـر ددیـن منونکي شـول.»)۲۸( 

سـربیره پـر یـادو نومونـو ددې لپـاره چـې پشـه ییـان د 

تیـري کوونکـو او نیواکگـرو پـر وړانـدې د جهـاد او مبـارزې 

ډیـر لیوالتیـا لـري او کلـه چـې د یـو کار د ترسـره کولـو لپاره 

یـو ځلـي خپلـه اوږه وخـوزوي او ووایـی چـې )شـاړې کـه 

شـاړمان( یعنـې ځـئ چې الړشـو، هغـه ترسـره کـوي. نو په 
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چـارو کـې ددوی د همـدې جدیـت او خوزنتـوب لـه سـببه 

د شـاړې کلمـه چـې موخـه یـی تلـل او الس پـه کار کېـدل 

دي پـه خپلـو خبـرو کـې ډېـر کاروي. لـه همدې املـه له څه 

بانـدی یـوې پیړۍ څخـه راپـه دی خوا په تیـره لـه بریتانویانو 

او شـورویانو سـره د جهـاد او مبـارزو پـه بهیـر کـې پـه تیره د 

مشـرقي خلـک، پشـه ییانـو تـه د شـاړي نـوم چې د پشـه یی 

د )شـاړیک = تلـل( لـه مصـدر څخه د امـر یوه کلمـه ده او د 

)ځـئ( معنـا لـري کاروي. 

خـو دا د  شـاړي اصطـاح یوازې یوه پشـه یـی کلمه ده، 

نـه د کـوم ژبـې او د قـوم نـوم. چې له نیکـه مرغـه اوس پوه او 

هوشـیار خلـک د شـاړي د نامـه پرځـای )چـې ځینـې یې په 

تېـره بی سـوادان پـه بې پروایۍ سـره د بې حاصل او د شـاړې 

سـیمې د اوسـیدونکو پـه مفهـوم اسـتعمالوي( پشـه یی چې 

لـه پاشـا، پاچا او پادشـاه څخه اخیسـتل شـوی څـو زره کلن 

کاروي.  نوم دی، 

څرنگـه چـې یادونـه هم وشـوه پشـه یـی وگـړي د هیواد 

څخـه بهر پـه نـورو ملکونو کـې د کوهسـتاني، چرکـس او د 

چپسـیانو پـه نامه هـم یاد شـوي چې پـه دې اړه زیاتـو څیړنو 

تـه اړتیا لیـدل کیږي. 
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چکیده
تسـلط آموزی  تدریـس  روش  چگونگـی  مقالـه  ایـن  در 
و تاثیـرات آن بـر یادگیـری بهتـر شـاگردان مـورد تحلیـل 
و تجزیـه قرارگرفتـه، معنـا و تعریـف واژۀ تسـلط بررسـی 
شـده و همچنـان بنیان گـذاران و نظریه پـردازان ایـن مکتب 
مطالعـه می شـود.  عـاوه بـرآن مطالبـی ماننـد: الگـوی 
یادگیـری در حـد تسـلط، انـواع تسـلط آموزی، به کارگیری 
اصـول تسـلط آموزی، تحقیقـات انجام شـده در این راسـتا 
مـورد مطالعـه و بررسـی قرار گرفته اسـت. در پایـان نتیجه 

و پیشـنهادات ارائـه شـده اسـت.

واژه های کلیدی
تدریـس، یادگیـری، تسـلط آموزی، ارزیابـی تکوینی، 

ارزیابـی تراکمـی، آمـوزش تک شـاگردی، بازده.

مقدمه
تدریـس در صنف درسـی هـر اندازه که بـه دقت طرح 
و اجـرا شـود، بـاز هم بـا ٍاشـکاالتی همراه اسـت. روشـی 
را کـه معلـم برای یـک صنف 30 تـا 40  نفری و یا بیشـتر 
از آن بـه کار می بـرد بـرای همـۀ شـاگردان قابـل اسـتفاده 
اسـت. اما طـوری که تحقیقـات نشـان داده بین شـاگردان 
از لحـاظ ویژگی هـای مختلـف فـردی تفاوت هایـی وجود 

 نقش روش تـــــــــــدريـس 
تسلط آموزی در يادگیری بهتر

رسمحقق گلباز بنیادی
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دارد، هیـچ روش تدریـس را نمی تـوان یافت کـه برای همۀ 
شـاگردان یـک صنـف درسـی اثربخشـی یکسـانی داشـته 
باشـد. بنابرایـن، هـر روشـی را کـه معلـم بـا گروهـی از 
شـاگردان مـورد اسـتفاده قـرار دهـد بـرای تعـدادی از آنها 
قابـل فهـم اسـت و شـاگرد یـاد می گیـرد و بـرای تعـدادی 
دیگـر غیرقابل فهم اسـت و شـاگرد یـاد نمی گیـرد. بهترین 
ویژگی هـای  بـا  متناسـب  کـه  اسـت  آن  آموزشـی  روش 
فـردی شـاگردان طـرح و اجـرا شـود کـه ایـن هـم فقـط از 
مختلـف،  دالیـل  بـه  برمی آیـد.  شـاگردی  تـک  آمـوزش 
آمـوزش تک شـاگردی، یعنـی گماشـتن یـک معلـم بـرای 
یـک شـاگرد، غیـر عملـی اسـت. تنهـا راه عملی آن اسـت 
کـه آموزش گروهـی موجود را بـه گونه ای اصـاح کنیم که 
مشـکات فعلـی آمـوزش گروهـی را بـه حداقل برسـاند، 
ولـی در عین حال از مزایـای آموزش فـردی بهره مند گردد. 
روش آمـوزش تسـلط یابی یا آمـوزش در حد تسـلط دارای 
همیـن خـواص اسـت. در ایـن روش، تدریس بـه صورت 
گروهـی انجـام می شـود، امـا بـه گونـه ای کـه تفاوت های 
فـردی و ویژگی هـای اختصاصـی شـاگردان مـورد توجـه 
قـرار می گیرنـد و معلـم در ضمـن تدریـس فرصـت آن را 
می یابـد کـه بـه هریـک از شـاگردان رسـیدگی نمایـد و در 

رفـع مشـکات آنهـا تـاش نماید. 

متن
تسـلط  حـد  در  یادگیـری  بـرای  آمـوزش  تعریـف 
فـرض  یـک  بـر   teaching for mastery learning
اساسـی اسـتوار اسـت که بـا فرض های سـنتی متـداول در 
پروسـۀ تدریـس مغایـرت دارد. زیربنـای روش یادگیری در 
حد تسـلط طوری اسـت که اگر شـرایط مناسـب تدریس و 
یادگیـری فراهـم شـوند و زمـان کافـی در نظر گرفته شـود، 
 همـۀ شـاگردان می تواننـد همـۀ هدف های 

ً
همـه یـا تقریبـا

آموزشـی یـک درس را بیاموزنـد، یعنـی برآن تسـلط یابند. 
 عقیـدۀ رایـج در آمـوزش مغایـر بـا فـرض بـاال بود و 

ً
قبـا

چنیـن تصـور می شـد کـه در یادگیـری هـم شـاگردان قوی 

 
ً
و هـم ضعیـف وجـود دارنـد و ایـن یـک خصیصـۀ نسـبتا

پایـدار در افـراد اسـت. همچنیـن نظـر رایـج ایـن بـود کـه 
افـراد بـه درجـات مختلـف از ایـن خصیصـه برخوردارند. 
عاوه برایـن، فـرض بر این بود که شـاگردان قـوی می توانند 
اندیشـه های پیچیـده و انتزاعـی را یـاد بگیرنـد، در حالـی 
کـه شـاگردان ضعیـف تنهـا قـادر به یادگیـری سـاده ترین و 
محسـوس ترین اندیشـه ها هسـتند. نظام آموزشـی سراسـر 
جهـان بـر مبنـای همیـن نظـر اسـتوار شـده و روش هـای 
انتخـاب، نمره گـذاری و حتـی تنظیـم برنامه های آموزشـی 

نیـز بـر اسـاس آن طرح ریـزی شـده  اسـت. 
نظریـۀ زیربنـای روش تدریس بـرای یادگیـری در حد 
 John Carrol تسـلط ابتـدا در مدل یادگیـری جان کـرول
1963،1965(( ارائـه شـد و بعدهـا ایـن نظریه به وسـیلۀ 
بنیامیـن بلـومBenjamin)1968( گسـترش یافـت و بـه 
صـورت یک روش آموزشـی با نـام روش یادگیـری در حد 

تدویـن گردید.  تسـلط آموزی 
طبق مـدل یادگیـری کارول، یادگیری پدیـده ای مبتنی 
بـر زمان اسـت. یعنـی هرچه زمـان یادگیری بیشـتر باشـد 
مقـدار یادگیـری نیز بیشـتر خواهـد بـود. کارول، برخاف 
روا  ن شناسـان قبـل از خـود، اسـتعداد را نـه بـه عنـوان یک 
پدیـدۀ ثابـت ارثـی، بلکـه بـه صـورت مقـدار زمانـی کـه 
شـخص نیـاز دارد تا مطلبـی را بیاموزد یا مهارتی را کسـب 
کنـد تعریـف می کنـد. اگـر بـه شـاگرد زمـان مـورد نیـاز 
بـرای رسـیدن به سـطح معینـی از یادگیـری داده شـود، اگر 
او از ایـن زمـان بـرای یادگیری مـورد نظر اسـتفاده کند، در 
ایـن صـورت به سـطح تعییـن شـده ای از یادگیـری خواهد 

. رسید
بلـوم )1968( ایـن الگویـی نظـری را بـه یـک الگوی 
عملـی بـر یادگیـری مراکـز آموزشـی تبدیـل کـرده اسـت. 
او معتقـد اسـت کـه اگـر اسـتعداد یادگیـری بیانگـر زمانی 
اسـت کـه شـاگرد بـرای یادگیـری نیـاز دارد، پـس می توان 
شـرایطی را فراهـم آورد کـه همـۀ شـاگردان در یادگیـری به 
سـطح دل خـواه )حدتسـلط( برسـند. ایـن فـرض، اسـاس 
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روش تدریـس بـرای یادگیـری در حـد تسـلط را تشـکیل 
بـرای  تدریـس  روش  در  دیگـر،  عبـارت  بـه  می دهـد، 
 
ً
یادگیـری در حدتسـلط ایـن گونـه بـاور می شـود کـه عما
همـۀ شـاگردان و محصـان می تواننـد همـۀ آن چـه را کـه 
در مکاتـب و پوهنتون هـا بـه آنهـا تدریـس می شـود را یـاد 
بگیرنـد، مشـروط  برآن که بـه آنها وقت الزم بـرای یادگیری 
داده شـود، هـر زمـان کـه نیـاز بـه کمـک داشـته باشـند به 
آنهـا کمـک صـورت بگیـرد و برای حدتسـلط یـک ماک 
  Benjamin مشـخص وجود داشـته باشـد. بنیامیـن بلـوم
بـر ماهیـت «زمـان ثابـت» در آمـوزش دادن شـاگردان که 
اسـتعداد متفاتـی دارند انتقاد کـرده و آن را زیان بار دانسـته 

 . ست ا
   جـان کـرول John Carrol )1963( نیـز اعتقـاد 
داشـت که تفـاوت در اسـتعداد شـاگردان به زمان بسـتگی 
دارد و در واقـع اگـر شـاگردان وقت کافـی و تمرینات کافـی 
مسـلط  درس  بـر  همگـی  باشـند  داشـته  یادگیـری  بـرای 
خواهنـد شـد. بـا اجـرای ایـن روش دیگـر هیـچ شـاگرد 
نمره هـای  بـا  می تواننـد  همـه  و  نداشـته  وجـود  ضعیفـی 
خـوب و هم سـطح یک دیگـر قبول شـوند. افزون بـر زمان، 
شـیوۀ یادگیری تسـریع خواهد شـد. بنابراین، در این روش 
به ویژگی های فردی شـاگردان، میزان اسـتعداد، پشـتکار و 

کیـد می شـود. ترجیحـات یادگیـری آنهـا توجـه و تأ

در فورمـول فـوق مخـرج کسـر )زمان مـورد نیـاز( به 
ازای هـر شـاگرد متفـاوت اسـت و بـه زمان هایی کـه معلم 
جهـت تمریـن و تکرار بـه شـاگرد می دهد و نیز پشـتکار و 
انگیـزۀ خـود شـاگرد بسـتگی دارد. در ایـن روش بـه جای 
کید  تسـلط بـر محتوا»  کیـد بیـش از حـد  بر محتوا، « تأ تأ

می باشـد. )7: انترنـت(

مفهوم تسلط
منظـور از تسـلط mastery مقـدار یادگیـری واقعـی 
شـاگرد اسـت. بنابراین، تسـلط به بـازده مطلـوب یادگیری 
و هـم بـه سـطح قابـل قبولـی از عملکـرد کـه حاکـی از 
توفیـق در یادگیـری باشـد اشـاره می کند. معنی این سـخن 
آن اسـت کـه متعلـم یـا بـه نتیجـۀ یادگیـری درس تسـلط 
می یابـد یـا در تسـلط یابی شکسـت می خـورد. یعنـی در 
رسـیدن یادگیـری بـه حدتسـلط درجـات مختلـف وجـود 
 competency ندارنـد. مفهوم تسـلط به مفاهیـم کفایـت
و مهـارت proficiency  نزدیـک اسـت، امـا بـا آنها فرق 
دارد. تسـلط یافتـن، بخشـی از کفایت یافتن و ماهر شـدن 
اسـت، ولی با آنها یکی نیسـت. آندرسـون Anderson  و 
بـاک Block )1977( کفایـت را یـک مفهـوم دو ُبعدی 
می داننـد. ُبعـد نخسـت آن تسـلط اسـت. تسـلط عنصـر 
ذهنـی کفایـت اسـت. شـاگرد بـا کفایت کسـی اسـت که 
بـر مطلب تسـلط یافته اسـت. با وجـود ایـن، کفایت عاوه 
بـر تسـلط، شـامل کسـب اعتماد بـه خـود یا حـس مقابله 
بـا مشـکل نیز هسـت. ایـن اعتماد بـه خود عنصـر عاطفی 
کفایـت اسـت. پس، گر چه تسـلط مبنـای اعتمـاد به خود 
تشـکل می دهـد،  فـرد  در  را  کفایـت  مبنـای  نتیجـه  در  و 
امـا تسـلط و کفایـت در عیـن حـال کـه دو مفهـوم مرتبـط 

هسـتند، ولـی مسـتقل از یک دیگرانـد. 
 effectiveness هـر چنـد که تسـلط بـه اثـر بخشـی
فراینـد یادگیری در ایجـاد یادگیری مطلوب اشـاره می کند، 
مهـارت بـه کارآمـدی اسـتفاده از یادگیـری، پـس از آن کـه 
یادگیـری انجـام گرفـت، داللـت می کنـد. به طـور مثـال، 
یـک محصـل روان شناسـی تربیتـی را در نظـر بگیریـد کـه 
بـه او آمـوزش داده می شـود تـا اصـول انگیزشـی معینی را 
در طـرح تدریس آمـوزی )دورۀ سـتاژ( خـود اسـتفاده کند. 
وقتـی از او خواسـته می شـود ایـن کار را انجـام دهـد، در 
ابتـدا کار او بـا تردیـد و احتیـاط همـراه بـوده و بـه کنـدی 
انجـام می شـود، امـا نتیجـۀ کار او حاکـی از آن اسـت کـه 
قـادر بـه اسـتفاده از اصـول مـورد نظر بـوده اسـت. پس از 
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گذشـت زمـان و تکـرار این عمـل از جانب آن فـرد، کار او 
 بـا سـرعت و کارآمـدی انجـام می شـود. پـس گفته 

ً
نسـبتا

می شـود او در کار خـود ماهـر شـده اسـت. مهـارت بـه 
دنبـال تسـلط می آیـد، یعنـی شـخص بایـد ابتدا بـر کاری 
تسـلط یابـد تا بعـد بتوانـد در آن ماهر شـود. می توان گفت 
 
ً
کـه شـاگردان از راه تمریـن کـردن یادگیری هایـی کـه قبـا
بـر آنهـا تسـلط یافته اند، مهارت کسـب می کننـد. بنابراین، 
را  آن  روان شناسـان  کـه  اسـت  مفهومـی  شـبیه  مهـارت 
«پرآمـوزی» نـام نهاده انـد، در حالی که تسـلط یافتن همان 

«یادگیـری اصلـی یـا اولیه» اسـت.
بنابرآن چـه گفتـه شـد، رابطـۀ میـان تسـلط، کفایت و 
مهـارت از ایـن قـرار می باشـد: تسـلط پیش شـرط کفایت 
بـا  همـراه  عاطفـی  مثبـت  پیامدهـای  اسـت.  مهـارت  و 
تسـلط یابی سـبب می شـوند که فـرد بـه کفایت برسـد و از 
راه تمریـن و اسـتفادۀ مکـرر از آموخته هـای خـود، فـرد بـا 

کفایـت بـه فـرد ماهـر تغییـر می یابد. 

تعیین حدتسلط
در روش آمـوزش در حدتسـلط، عـاوه بـر ارزیابـی 
قبـل از درس جدیـد، دو نـوع ارزیابـی دیگر یعنـی ارزیابی 
تکوینـی  ارزیابـی  از  )هـدف   formative تکوینـی 
و  شـاگردان  یادگیـری  نحـوۀ  و  میـزان  از  گاهی یافتـن  آ
محصـان بـرای تعییـن نقاط قـوت و ضعف یادگیـری آنها 
و نیـز تشـخیص مشـکات روش تدریـس معلـم اسـت( 
تراکمـی  ارزیابـی  )در   summative تراکمـی ارزیابـی  و 
تمامـی آموخته هـای شـاگردان در طول یک دورۀ آموزشـی 
و  بـه شـاگردان  دادن  نمـره  آن  و هـدف  تعییـن می شـوند 
قضـاوت در بـارۀ اثربخشـی کار معلـم و برنامـۀ درسـی یا 
مقایسـۀ برنامه هـای مختلـف درسـی یـا یک دیگـر اسـت(  
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند که بـرای هـر دوی آنها تعیین 
حـد تسـلط ضـروری اسـت. ارزیابـی تراکمـی و نتایج آن 
بـرای تعیین این که شـاگردان در یادگیری مطالب درسـی به 
حـد تسـلط رسـیده اند یا نه مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 
ارزیابـی تکوینـی و هـدف آن تعییـن نقـاط قـوت و ضعف 



مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 7  

حمل 1399 خورشیدی 64

فعالیت هـا و تدابیـر تدریـس معلم و کوشـش های یادگیری 
شـاگردان اسـت. ایـن دو نـوع ارزیابـی بـه نوعی مـاک یا 
معیـار عملکـرد نیـاز دارنـد کـه نشـان دهـد شـاگردان در 
یادگیـری هدف هـای آموزشـی بـه حد تسـلط رسـیده اند یا 

. نه
در  عملکـرد  مـاک  تعییـن  بـرای   )1972( بـاک 
رسـیدن بـه حدتسـلط گفتـه اسـت کـه ایـن مـاک بایـد 

باشـد: زیـر  ویژگی هـای  دارای 
الـف� مبتنـی بـر همـان تصمیـم و ارزشـی باشـد که 

انتخـاب اهـداف درسـی برآن اسـتوار اسـت.
ب� بـه نحوی انتخاب شـود کـه معلم بتوانـد آن را از 
لحـاظ منطقـی یا تجربـی بر سـایر ماک ها ترجیـح دهد.
پ� طـوری تعییـن شـود کـه منابـع کافـی انسـانی، 
مـادی و زمانـی در اختیـار شـاگرد قرار داشـته باشـد و این 

مـاک قابـل دسـتیابی باشـد.)1: 410�412،413(
 یادگیـری در حـد تسـلط یابی اساسـی ترین مفهـوم، « 
تسـلط» اسـت. تسـلط بـه مقـدار یادگیـری واقعی شـاگرد 
یـا محصـل اشـاره می کنـد. اندرسـون و بـاک می گویند، 
مهـارت بـه دنبال تسـلط می آید؛ یعنی شـخصی بایـد ابتدا 
بـرکاری تسـلط یابـد تـا بعـد درآن ماهـر شـود. شـاگردان 
آنهـا  بـر  قبـا  کـه  یادگیری هایـی  کـردن  تمریـن  راه  از 
تسـلط یافته اند مهـارت کسـب می کننـد. بنابرایـن می توان 
میـزان  اسـت.کنترل  مهـارت  پیش نیـاز  تسـلط  گفـت 
تسـلطی کـه متعلـم در فراینـد آمـوزش به دسـت مـی آورد 
از طریـق آزمون هـای مرحلـه ای «تکوینـی» و «تراکمـی» 
امکان پذیراسـت. بـر مبنـای نظـر روزنشـتاین عواملـی که 
یادگیری انـد، عبـارت اسـت  فراینـد  و  زمینه سـاز تسـهیل 
از: تمرین هـای گام بـه گام، تمرینـات مبتنـی بـر مثال هایـی 
دربـارۀ مهارت هـا و مفاهیـم جدیـد، گفتارهـای توضیحی 
بـرای  تـاش  یادگیـری،  بـرای  نظـر  مـورد  مـواد  دربـارۀ 
تسـلط بـر مفهـوم موضـوع درسـی. معلـم باید تـاش کند 
گاه سـاختن شـاگرد  متناسـب با نـوع درس بازخوردهای )آ

از چگونگـی یادگیـری وی( مناسـب را ارائـه دهـد.

يـس يادگیـری در  مراحـل اجـرای روش تدر
تسـلط حد 

روش حاضـر از پنـج مرحلـه بـرای آمـوزش مفاهیم و 
مهارت هـا اسـت کـه بـه ترتیـب زیـر تشـریح می گردند، 

در مرحلـه ی نخسـت معلـم درس را می خوانـد و 
يـر را انجـام می دهـد: فعالیت هـای ز

1( اهداف درس را معین می کند.
یادگرفته هـای  بـا  را  درس  محتـوای  بیـن  رابطـه   )2

می کنـد. تعییـن  شـاگردان  پیشـین 
3( مسـئولیت شـاگردان را بـرای تمریـن و یادگیـری 

می کنـد. معیـن 
مرحله دوم، ارائه درس

معلـم در مرحلـه دوم مفاهیـم و مهـارت طـرح شـده 
در قالـب اهـداف درس را مـورد توجـه قرار می دهـد. او در 

مرحلـۀ دوم عمومـا بـه صـورت زیـر عمـل می کند:
1( مفهوم جدید را شرح می دهد.

2(گام های دستیابی به مهارت را معین می کند.
تـدارک  را  مناسـب  آموزشـی  کمـک  ابزارهـای   )3

. می بینـد
ين منظم مرحله سوم: تمر

در مرحلـه سـوم، تمرینی که شـاگردان انجام می دهند 
به دسـتورالعمل معلم وابسـته است.

در  کـه  گام هایـی  براسـاس  را  شـاگردان  معلـم،   )1
مرحلـۀ شـماره دوم معیـن کـرده اسـت، هدایـت می کنـد.
2( او لغزش های شـاگردان را تصحیح و پیشرفت های 

آنهـا را مورد تمجیـد قرار می دهد.
3( اصـول کار گروهـی برای رسـیدن بـه اهداف درس 

را مشـخص می سازد.
ين هدايت شده مرحله چهارم: تمر

بیشـتر  شـاگرد  تبحـر  و  اطاعـات  کـه  انـدازه  هـر 
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شـود از میـزان وابسـتگی او بـه معلـم کاسـته می شـود. در 
نیمه مسـتقل  برنامه هـای  ایـن مرحلـه کار معلـم هدایـت 
شـاگردان اسـت. متعلمـان بـرای اجـرای دسـتورات معلم 
تـاش می کننـد و معلـم تـاش می کنـد تـا اقدامـات زیـر 

را انجـام دهـد:
1( تدارک تمرین های مناسب.

2( بازنگری تمرین ها.
3( تدارک بازخوردهای اصاحی و تقویتی

مرحله پنجم: تمرین مستقل
  معلـم تـا مرحلـۀ پنجـم، شـاگردان را بـا دو مرحلـۀ 
وابسـته بـه معلـم و نیمه مسـتقل برای دسـتیابی بـه مهارت 
و یادگیـری مفاهیـم پیـش برده اسـت و معلـم فعالیت های 

زیـر را انجـام می دهـد:
صنـف  در  یادگیـری  مسـتقل  فعالیت هـای  بـرای   )1
و خانـه مرتبـط بـه یادگیـری همیـن درس، وظایـف تعییـن 

می کنـد.
و  می کنـد  بررسـی  را  شـاگردان  یافته هـای   )2
انترنـت(.  :8( می دهـد  ارائـه  را  الزم  بازخوردهـای 
بـا  بـرای تنظیـم کـردن آمـوزش  بـدون شـک راهـی 
نیازهـای شـاگردان متفـاوت تدریس با روش تسـلط آموزی 
در  نهفتـه  اساسـی  ایـدۀ  دارد.  نـام   mastery learning
ایـن روش طوری اسـت کـه اطمینـان حاصـل شـود تمـام 
سـراغ  بـه  رفتـن  از  قبـل  را  خاصـی  مهـارت  شـاگردان، 
مهـارت بعـدی، در سـطح تسـلط از پیـش تعیین شـده ای 

یـاد گرفتـه باشـند. 
تسـلط آموزی ابتـدا بـه عنـوان راه حلـی بـرای مسـئلۀ 
BloomBen�  تفاوت هـای فـردی توسـط بنجامیـن بلـوم
تـا  را  jamin )1976( مطـرح شـدکه توصیه هـای خـود 
 )1973( کارول  جـان  پیشـین  کار  اسـاس  بـر  انـدازه ای 
 اشـاره شـد، کارول توصیه 

ً
اسـتوار کـرد. همان گونه که قبا

کـرده بـود که یادگیـری تحصیلی بـا مقدار زمـان الزم برای 
کـه  زمانـی  مقـدار  و  تدریـس می شـود  آن چـه  یادگرفتـن 

صـرف تدریـس می شـود، ارتبـاط دارد. 
   یکـی از تلویحـات مـدل کارول ایـن اسـت کـه اگر 
زمـان صـرف شـده برای همـۀ شـاگردان برابر باشـد و همۀ 
آنهـا تدریـس یکسـانی را نصیـب شـوند، در ایـن صورت، 
 بیانگر 

ً
تفاوت هـای موجـود در پیشـرفت شـاگردان عمدتـا

تفاوت هـا در اسـتعداد آنهاسـت، بااین وضعیت، در سـال 
1968، بلـوم اعـام داشـت کـه بـه جـای این کـه مقـدار 
زمـان تدریس یکسـان را بـرای تمـام شـاگردان فراهم کنیم 
و اجـازه دهیـم یادگیـری تفـاوت کنـد، شـاید بهتـر باشـد 
 از تمام 

ً
بـا تغییـر دادن زمـان، از تمـام شـاگردان یـا تقریبـا

آنهـا بخواهیـم بـه سـطح پیشـرفت خاصـی برسـند. یعنی 
بلـوم معتقـد بـود کـه ما هـر مقـدار زمـان و آمـوزش را که 
شـاگردان نیـاز دارنـد در اختیارشـان قـرار دهیـم تـا تمـام 
آنهـا را بـه سـطح یادگیـری قابـل قبولـی برسـانیم. اگـر بـه 
نظـر برسـد کـه برخـی از شـاگردان در معـرض خطـر یـاد 
نگرفتـن قـرار دارنـد، در این صـورت باید آموزش بیشـتری 
بـه آنهـا بدهیم تا یـاد بگیرند. فرض اساسـی تسـلط آموزی 
 هـر شـاگرد می توانـد مهارت هـای 

ً
ایـن اسـت کـه تقریبـا

ضـروری در برنامـۀ درسـی را یـاد بگیـرد. ایـن فـرض بـه 
شـاگردان انتقـال داده می شـود و معلم که وظیفـه اش تأمین 
کـردن آمـوزش الزم بـرای تحقـق بخشـیدن به ایـن انتظار 

اسـت، مطابـق بـه آن عمـل می کنـد)2: 349(.  

يک يادگیری تسلط آموزی الگوی تیور
یادگیـری  فارسـی  زبـان  در  کـه  اصطـاح  ایـن 
فراگیـری  کامـل،  یادگیـری  تسـلط یاب،  درحدتسـلط، 
بـر  مبتنـی  شـده  معادل گـذاری  تسـلط آموزی  و  کامـل 
جیمـز   ،Benjamin Bloom بلـوم  بنیامیـن  نظریه هـای 
 John Carrol کـرول  جـان  و   ،James Block بـاک 
)1963(. بلـوم بـر ماهیت « زمان ثابـت» در آموزش دادن 
متعلمـان کـه اسـتعدادهای متفاوتـی دارنـد انتقـاد کـرد و 
آن را زیان بـار دانسـت. همچنیـن او معتقـد بـود کـه نمـره 
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دادن و درجه بنـدی پیشـرفت تحصیلـی بـر مبنـای توزیـع 
نمـرات معیـاری نادرسـت اسـت و الگـوی نظری خـود را 
بـا اسـتناد نظریه کـرول ارائه کرد. کـرول عقیده داشـت که 
تفـاوت در اسـتعداد شـاگردان بـه زمـان بسـتگی دارد و در 
واقـع اسـتعداد، مـدت زمانـی اسـت که یـک شـاگرد برای 
یادگیـری کامـل و مسـلط شـدن بـر درس بـه آن نیـاز دارد. 
بنابرایـن اگـر شـاگردان وقـت کافـی بـرای یادگیری داشـته 
باشـند، می تواننـد بـه درس مسـلط شـده و آن را بـه طـور 
کامـل یـاد بگیرنـد، بـا اجـرای ایـن دیـدگاه، دیگـر هیـچ 
شـاگرد ضعیفـی وجـود نخواهـد داشـت و همـۀ آنهـا بـا 
نمره هـای خـوب و هـم سـطح بـا هم دیگـر قبـول خواهند 
شـد. افـزون بـر عامـل زمـان، شـیوۀ یادگیـری شـاگردان 
بـا یک دیگـر متفـاوت اسـت و در صورتـی کـه بـرای هـر 
فـرد شـیوۀ مناسـب در نظـر گرفتـه شـود، یادگیری تسـریع 
خواهـد شـد.کرول بـر این باور اسـت کـه میـزان یادگیری 
بـه پنـج عامـل بسـتگی دارد کـه سـه عامـل نخسـت آن 
مربـوط بـه متعلـم و دو عامل دیگـر مربوط به معلم اسـت 

و ایـن عوامـل عبارتنـد از: 
1� اسـتعداد یا مدت زمانی که شـاگرد بـرای یادگیری 

در شرایط مسـاعد نیاز دارد.
2� توانایی درک شاگردان از آموزش معلم.

3� پشـتکار یـا مدت زمانی که شـاگرد مایل اسـت به 
طور فعـال برای یادگیـری صرف کند. 

4� کیفیت آموزش.
5� فرصتی که برای یادگیری شاگرد تعیین می شود. 

عامل هـای دوم و سـوم از عوامـل متعامل انـد و عامـل 
اول بـر عوامـل دوم و سـوم اثـر می گـذارد. ایـن فورمـول 
بدیـن صـورت  آن  عامـل  گرفتـن  نظـر  در  بـا  می تـوان  را 
گسـترش داد: 1( زمـان اختصاص یافتـه، 2( پشـتکار، 3( 
اسـتعداد، 4( کیفیـت آمـوزش 5( و توانایـی درک آموزش.

يادگیـری در حـد  يـک  تیور الگـوی  کاربـرد 
تسـلط

الـف( از منظـر برنامۀ درسـی: این یادگیری بـه محتوا 
نمی پـردازد، بلکـه بـه فراینـد تسـلط بـر محتـوا اهمیـت 
می دهـد. الگـوی نظـری یادگیـری در حـد تسـلط، بیشـتر 
بـا برنامه هـای درسـی سـنتی کـه مبتنی بـر آمـوزش محتوا 
اسـت سـازگار اسـت، یعنی بـا برنامه هایی که هدفشـان به 
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خوبـی تعریـف شـده اند و سـاختارهای مدونـی دارند. 
بتوانـد  آن کـه  بـرای  معلـم  آمـوزش:  نظـر  از  ب( 
بـا  بدهـد،  کاهـش  را  یادگیـری  در  فـردی  تفاوت هـای 
اسـتفاده از فنـون متنـوع و نیـز بـا در نظـر گرفتـن میـزان 
نیـاز شـاگردان، بـه تدریـس آنهـا می پـردازد و سـرانجام با 
فنـون ارزیابـی، مشـوره و بازخوردهـای الزم را بـرای آنهـا 
فراهـم و بـه طـور مرتـب مسـیر یادگیری شـان را تصحیـح 

.)44�43 می کنـد)3: 

انواع تسلط آموزی نسبت به زمان
مشـکل همـه راهبردهـای تسـلط آموزی این اسـت که 
چگونـه باید زمان آموزشـی اضافـی برای شـاگردانی که به 
آن نیـاز دارنـد، تأمین شـود. در برخـی از تحقیقـات انجام 
شـده در مـورد تسـلط آموزی، معلوم شـده که ایـن آموزش 
اضافـی خـارج از وقـت عـادی صنـف درسـی ماننـد بعد 
از ختـم درس رسـمی یـا هنـگام تفریـح ارائـه شـود. بـه 
شـاگردانی کـه توانسـتند ماک تسـلط از پیش تعیین شـده 
را بـرآورده کننـد )مانند 90 درصد پاسـخ درس در امتحان 
کوتـاه(، بعـد از اتمـام درس، ایـن آموزش جبرانـی اضافی 
داده شـد تـا این کـه توانسـتند در امتحان مشـابه بـه 90 در 
صـد سـؤال ها پاسـخ درسـت بدهنـد. تحقیقـات انجـام 
شـده در بـارۀ برنامه هـای تسـلط آموزی کـه عـاوه بر وقت 
رسـمی در صنـف، آمـوزش جبرانـی تأمیـن می کننـد، از 
 در متعلمـان ضعیـف خبـر 

ً
افزایـش پیشـرفت، مخصوصـا

می دهنـد.
انـواع تسـلط آموزی که به زمـان آموزشـی اضافی نیاز 
دارنـد، در پروسـۀ تدریـس رسـمی صنوف درسـی مکاتب 
کـه مقـدار زمـان آنهـا ثابت هسـتند، اجـرا نمی شـوند. راه 
بیـرون رفـت طوری اسـت که ایـن امـکان وجـود دارد تا از 
شـاگردان خواسـته شـود به مـدت چنـد هفته بعـد از ختم 
درس رسـمی، بـرای دریافـت آمـوزش جبرانـی در صنـف 
بماننـد، امـا ترتیب و تنظیم آن در درازمدت دشـوار اسـت. 

به کاربردن اصول تسلط آموزی
فـرض اساسـی تسـلط آموزی این اسـت کـه چنان چه 
برنامه هـای یادگیـری بـه اجـزای تشـکیل دهندۀ آن تقسـیم 
شـده و بـه طـور متوالـی یـا زنجیـره وار ارایـه شـده باشـد، 
مهارت هـای  و  دانـش  می تواننـد  شـاگردان  همـه   

ً
تقریبـا

بگیرنـد.   یـاد  درسـی  برنامـۀ  چارچـوب  در  را  ضـروری 
معلمـان بـرای این کـه ایـن دیـدگاه را بـه نحـو مؤثـری بـه 

اجـرا درآورنـد بایـد بـا چنـد چالـش مواجـه شـوند:
یـا  درسـی  مطالـب  کـردن  تقسـیم  اول،  چالـش 
مهارت هـا بـه واحدهـای کوچکـی اسـت کـه بتواننـد آنها 
را بـا اسـتفاده از راهبردهـای تدریس درسـت و حسـابی به 
 معلمـان بایـد شـاگردان 

ً
طـور متوالـی ارائـه بدهنـد. بعـدا

خـود را ارزیابـی نماینـد. اطاعاتـی که به دسـت می آورند 
بـه آنهـا کمـک می کنند تا مشـخص کننـد که تدریـس آنها 
از چه جایی در این توالی برنامۀ درسـی باید شـروع شـود. 
ارزیابـی کیفـی بـه معلمـان کمک می کنـد تـا فعالیت های 
آموزشـی خـود را بـا نیازهـای هریـک از شـاگردان مرتبـط 

 . یند نما
در حالـی کـه درگیـر فعالیت هـای تدریـس هسـتید، 
بـا چالـش دیگـری مواجـه خواهیـد شـد و آن ایـن اسـت 
کـه چگونـه به تنـوع یادگیـری در شـاگردان بپردازیـد. برای 
شـاگردانی کـه مفاهیـم را بـه سـرعت درک می کننـد بایـد 
فرصت هـای غنی سـازی ایجـاد کنیـد تـا یادگیـری آنهـا را 
تقویـت نماییـد. این گسـترش مفاهیـم بنیادی بـه متعلمان 
امـکان خواهـد داد تا در فعالیت های یادگیری سـطح عالی 
درگیـر بماننـد و در عیـن حـال به طـور هم زمان بـه معلمان 
امـکان می دهـد تا فرصت هـای یادگیـری شـاگردانی را که 
بـه زمـان بیشـتری بـرای تسـلط یافتـن بـر مفاهیـم بنیادی 

نیـاز دارنـد، گسـترش دهند. 
بـرای باال بـردن اثر بخشـی فرایند تدریـس و یادگیری 
 formative بعـدی شـاگردان، بایـد بـه ارزیابـی تکوینـی
یادگیـری  مکـرر  ارزیابی هـای  بپردازیـد،   evaluation
شـاگردان کـه معلمـان را قادر خواهند سـاخت تـا تدریس 
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خـود را بـرای بـرآورده سـاختن نیازهای فـردی آنهـا تنظیم 
 ارزیابی های نهایی از هـر هدف را انجام دهند. 

ً
کننـد. بعدا

 معلـوم خواهند کرد کـه برخی از 
ً
ایـن ارزیابی هـا احتمـاال

شـاگردان در محـدودۀ زمانی کـه تعیین گردیده بـود، هنوز 
به سـطح تسـلط در دانـش یا مهارت هـا نرسـیده اند. معلم 
بایـد دوبـاره روش هـای نوآورانـه ای را برای تدریـس ابداع 
و فرصت هـای دیگـری را بـرای یادگیـری یـا ادامـۀ تمریـن 
فراهـم کنـد. راهبردهایـی ماننـد تدریـس جبرانـی بعـد از 
ختـم درس رسـمی، تدریـس تـک شـاگردی، اسـتفاده از 
شـاگردان ممتـاز، کمـک والدین در خانـه و ... می توانند به 
شـاگردان کمـک کنند و بـر موضوعات  محتـوای ضروری 

تسـلط پیدا کننـد)4: 349�350(.
سـودمندی های  ماننـد  تسـلط یاب  یادگیـری  مزایـای 
سـال های  در  گروهـی  یـا  هم یـاری  طریـق  از  یادگیـری 
اخیـر از سـوی متخصصان تعلیـم و تربیت روزنـه ای را باز 
نمـوده اسـت. یادگیـری تسـلط یاب فرایند آموزشـی اسـت 
کـه ریشـه های آن را می تـوان در آثـار بنیامین بلوم جسـتجو 
کـرد. بـر مبنـای آموزش هـای انفـرادی )فـرد بـه فـرد( بـه 
دسـت آمد و براسـاس راهبردهای یادگیری که از شـاگردان 
بسـیار موفـق اخـذ گردیـد، بلـوم فراینـدی را پیشـنهاد کرد 
کـه در آن معلمـان می تواننـد به طـور تنگاتنگ بـه یادگیری 
سـطح بـاالی شـاگردان کمـک کننـد و بـه صـورت واقعی 
برآن چـه تدریس می شـود تسـلط یابند. اگرچـه دیدگاه های 
متعـددی بـه اجـرای یادگیـری تسـلط یاب وجـود دارد بـا 
این همـه دو عنصـر را می تـوان برای فرآیند یاد شـده بسـیار 

حیاتـی فـرض کـرد و ایـن دو عنصـر عبارتند از:
1� بازخـورد: )از طـرف معلـم مشـوره، معلومـات، 
متوجـه سـاختن یـا رهنمایی هـای الزم در مـورد چگونگی 

یادگیـری  به شـاگرد(.
2� تصحیـح و تقویـت: شـاگردان بایـد بـا فواصـل 
دقیـق  آمـوزش اطاعـات  فراینـد  زمانـی منظـم در طـی 
تشـخیص یـا بازخـورد از پیشـرفت و چگونگـی یادگیـری 
بـه  می تـوان  را  بازخـورد  گرچـه  نماینـد.  دریافـت  خـود 

شـیوه های متعـددی عرضه کرد، ولـی بهترین راه آن اسـت 
کـه بازخـورد ارتبـاط مسـتقیم بـا سـطح یادگیـری و ثمـرۀ 
یادگیـری حایـز اهمیـت باشـد. همـراه بـا ایـن بازخـورد، 
شـاگردان را برای تصحیح خطاهای یادگیری شـان رهنمون 
شـد و راهنمایـی الزم را برای بهبود مسـائل یادگیری عرضه 
کـرد. بـرای تصحیـح خطاهـای یادگیـری، مواد آموزشـی، 
بایـد بـه شـیوۀ متفاوت تـری عرضـه شـود و شـاگردان بـه 
صورت هـای مختلفـی بـا جریـان یادگیـری درگیر شـوند و 
درگیـری بایـد به بهبـود عملکـرد بیانجامـد. افـزون بر این 
شـاگردانی کـه نشـان می دهنـد از طریـق آمـوزش اولیه یاد 
گرفته انـد، بایـد از طریـق ارائـه پـاداش و فعالیت های غنی 
فرصتـی بـرای گسـترش یادگیری خودشـان داشـته باشـند. 
2� تجانـس میـان عناصـر آموزشـی: میـان عناصـر 
اساسـی فرآینـد یادگیـری و تدریـس بایـد پیوسـتگی کامل 

وجـود داشـته باشـد. عناصـر موردنظـر عبارتنـد از:
1�آنچه از متعلم انتظار است یاد بگیرد، 

آنهـا  بـه  شـاگردان  کـه  آموزشـی  فعالیت هـای   �2
زنـد، می پردا

3� بازخـوردی کـه شـاگردان از پیشـرفت در یادگیری 
و هم زمـان از فعالیت هـای تصمیمـی دریافـت می کننـد،

4� فرآینـدی کـه بـرای ارزیابـی یادگیـری شـاگردان 
قـرار می گیـرد. اسـتفاده  مـورد 

انواعـی  در  می تـوان  را  تسـلط یاب  یادگیـری   
بسـت.  کار  بـه  یادگیـری  و  تدریـس  موقعیت هـای  از 
انتقـال  راه  معلمـان  بـه  تسـلط یاب  یادگیـری  راهبردهـای 
جنبه هـای توانمنـد آمـوزش انفـرادی را بـه موقعیت هـای 
کاربـرد  طریـق  از  می دهـد،  نشـان  گروهـی  آموزشـی 
تصمیمـی  فعالیت هـای  و  تشـخیص  و  بازخـورد  منظـم 
ویـژه، معلمـان به خوبـی می تواننـد آمـوزش را بـه صورت 
بـه  نفـس  بـه  اعتمـاد  بـا  تـا شـاگردان  درآورنـد  انفـرادی 
یادگیـری مطلوب تـری  بپردازنـد. عـاوه بر ایـن، یادگیری 
تسـلط یاب بـه همۀ شـاگردان یـاری  می کند تـا راهبردهای 
 آنهـا را فقـط شـاگردان 

ً
یادگیریـی را پدیـد آورنـد کـه نوعـا
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بسـیار قـوی مورد اسـتفاده قـرار می دهند، شـاگردان تمایل 
دارنـد از امتحانـات و دیگـر آزمون هـا نـه به مثابـۀ ارزیابی 
اشـتباهات،  تشـخیص  ابـزار،  مثابـۀ  بـه  بلکـه  یادگیـری، 
بدفهمی هـا و تصحیـح فراینـد تکمیـل یادگیـری اسـتفاده 
کننـد. در نتیجـه بسـیاری از شـاگردانی کـه از اضطـراب 
فعالیـت  بـه  خاطـر  آسـودگی  بـا  می برنـد  رنـج  امتحـان 

می پردازنـد.  یادگیـری 
الزم بـه یادآوری اسـت که برخی یادگیری تسـلط یاب 
را مـورد انتقـاد قـرار داده انـد و گفته انـد که چنیـن یادگیری 
هیـچ مزیتی ندارد و زمان بیشـتری را از آنها در این پروسـه  
می گیـرد. طرفـداران اسـتفاده از یادگیری تسـلط یاب براین 
باورانـد، زمانـی را کـه شـاگرد صـرف می کنـد بـه ارتقـای 
سـطح کیفـی یادگیـری می انجامد تـا افزایش سـطح کمی. 
آنهـا بـه نتیجـۀ تحقیقاتـی اشـاره دارندکـه نشـان می دهد، 
زمـان زیـاد مـورد نیـاز این صنـوف درسـی از طریـق توجه 
کامل شـاگردان به صنف درسـی و از طریق فعالیت بیشـتر 
معلمـان و فعالیت هـای یادگیـری خارج از وقت رسـمی و 
کار خانگـی بـرآورده می شـود نـه از زمان سـاعات درسـی 
رسـمی مکتب. پژوهشـی دیگر نشـان داده که نیاز به زمان 
زیـاد بعـد از ختـم یـک دورۀ این صنـوف خاتمـه می پذیرد 
بـرای صرفه جویـی  بیشـتر  مهارت هـای  راسـتا  ایـن  در  و 
زمـان به دسـت می آیـد. همچنیـن بحـث شـده اسـت کـه 
هزینه هـای مـورد نیـاز برای تأمیـن زمان اضافـی در ابتدای 
آموزش هـا زیاد نیسـت و ثمرۀ آموزش نسـبت به آن بسـیار 

.)95�93 باالست)5: 

تحقیقات انجام شده در بارۀ تسلط آموزی
آنهایـی  تسـلط آموزی  شـکل های  بخش تریـن  نویـد 
هسـتند کـه ایـن دیـدگاه را بـا یادگیـری مشـارکتی ترکیـب 
می کننـد، طـوری که شـاگردان ابتـدا با هم کمـک می کنند 
تـا یـاد بگیرنـد و بعـد به اعضـای گروه شـان که بـه آموزش 

جبرانـی نیـاز دارنـد، کمـک می کنند.
بخشـی  اثـر  بـارۀ  در  شـده  انجـام  پژوهش هـای     

 نشـان 
ً
روش آمـوزش بـر یادگیـری در حـد تسـلط عمومـا

داده انـد کـه ایـن روش بـر پیشـرفت تحصیلـی شـاگردان 
ویـژه شـاگردان و محصـان ضعیـف،  بـه  و محصـان، 
بازنگری هـای  و  بررسـی ها  جدیدتریـن  دارد.  مثبـت  اثـر 
تحقیقـات انجـام شـده در بـارۀ ایـن روش تدریـس یکـی 
بـه وسـیلۀ اسـاوین)1987( و دیگـری بـه توسـط کولیک 
 )Bfngert�Drowns)1990 و بانگـرت� دراونز  kulik
انجـام گرفتـه هـر دو در مجمـوع ایـن روش را موفقیت آمیز 
وصـف کرده انـد. پژوهش هـای مـورد بررسـی اسـاوین 
بـه شـاگردان در دوره هـای تحصیلـی قبـل از پوهنتـون و به 
هدف هـای شـناختی اختصـاص داشـته اند، امـا تحقیقات 
مورد بررسـی کولیـک و همکاران پژوهش های انجام شـده 
در سـطح پوهنتـون را شـامل بـوده و عـاوه بـر هدف های 
شـناختی هدف هـای عاطفـی را نیـز منظـور کرده انـد. در 
نتایـج بررسـی نشـان  نیـز  بـا هدف هـای عاطفـی  رابطـه 
دادنـد کـه روش آمـوزش بـرای یادگیـری در حد تسـلط بر 
نگـرش و عاقه مندی محصان نسـبت به موضوع درسـی 

تأثیـر مثبـت به جـای می گـذارد. 
یافته هـای  جمع بنـدی  در   )1992( برالینـر  و  گیـج 
تحقیقـات انجام شـده در بارۀ روش آموزش بـرای یادگیری 
در حـد تسـلط گفته انـد کـه اثر بخشـی ایـن روش یکی به 
نـوع آزمون مورد اسـتفاده برای سـنجش نتایـج این روش و 
دیگـری بـه طـول مدت اجـرای ایـن روش تدریس وابسـته 
اسـت. معلوم شـده اسـت در آزمایش هایی که بـرای تعیین 
اثربخشـی روش تدریـس بـرای یادگیـری در حدتسـلط از 
آزمون هـای معلـم سـاخته اسـتفاده شـده اثربخشـی روش 
چشـم گیرتر از آزمایش هایـی اسـت که در آنهـا آزمون های 
اثربخشـی  دلیـل  اسـت.  اسـتفاده شـده  اسـتاندارد شـده 
آزمایش هـای نـوع اول ایـن اسـت کـه آزمون هـای معلـم 
سـاخته بیشـتر از آزمون هـای میزان شـده محتـوای مطالب 
تدریـس شـده را منعکـس می کننـد، پس طبیعی اسـت که 
موفقیـت شـاگردان در ایـن آزمون ها بهتر نشـان داده شـود.
روش آمـوزش بـرای یادگیری در حد تسـلط، از لحاظ 
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قبـل  از  بـه ماک هـای  رسـیدن  در  شـاگردان  بـه  کمـک 
تعییـن شـدۀ پیشـرفت تحصیلـی روشـی مؤثـر اسـت. بنا 
بـه گفتـۀ گیـج و برالینـر)1992(، وقتـی که شـاگرد فهمید 
کـه اگـر بخواهـد می توانـد تـا سـطح بهتریـن شـاگردان 
پیشـرفت کنـد، حتـی اگر ایـن کار بـه قیمت صـرف وقت 
و تـاش بیشـتری تمـام شـود، نتیجـۀ تجربـۀ موفقیت آمیز 
موجـب تقویـت آنها خواهد شـد. همچنین بلـوم )1968( 
کـه از واضعـان اصلـی ایـن روش آموزشـی اسـت در بـارۀ 
در  فـرد  موفقیـت  کـه  اسـت  گفتـه  آن  مثبـت  اثربخشـی 
تسـلط آموزی بـر مفهوم خـود )خودپنداره یـا خودبینی( او 
تأثیـر مثبـت دارد، لذا ایـن نوع یادگیـری از منابـع نیرومند 
سـامت روانـی محسـوب شـده اسـت)6: 421�422(.

نتیجه
یادگیـری  بـارۀ  در  انجـام شـده  مجموعـۀ تحقیقـات 
و  تعلیـم  متخصصـان  کـه  می سـازد  روشـن  تسـلط یاب 
کیفیـت  بـر  توجهـی  قابـل  اثـر  می تواننـد   

ً
قطعـا تربیـت 

یادگیـری و نگـرش شـاگردان نسـبت بـه خود بـه مثابۀ یک 
شـاگرد بگذارنـد، زیـرا معنـی معلـم بـه مثابـۀ یک شـاگرد 
این اسـت کـه همیثـه در پـی یادگیـری و روش هـای بهتـر 
یادگیـری اسـت. دسـتیابی بـه مزیت کامـل ایـن اثرگذاری 
بـه بیـش از یـک مهـارت مجـرد نیـازدارد. شـواهد تـازه 
بیانگـر آن انـد کـه بـا تلفیـق راهبردهـای یادگیـری جدیـد 
و تسـلط یاب متخصصـان تعلیـم و تربیـت بـه ابزارهـای 
بکارگیـری  بـا  می یابنـد.  دسـت  ارزشـمندتری  تکمیلـی 
چنیـن ابزارهـای تکمیلـی، مربیـان بـه نتایج مثتبی دسـت 
یـک  تنهـا  به کارگیـری  بـا  آنهـا  حصـول  کـه  می یابنـد 
راهبـرد هرگـز به بـار نمی نشسـت. کاربـرد مطلـوب چنیـن 
ابزارهـای تکمیلـی و دیگـر راهبردهـای بالقوه هـم باید در 
آینـده بـه صحنـه و کارآیـی خودشـان را در یادگیری نشـان 
دهنـد. یکـی از ابزارهـای تکمیلـی و راهبردهـای یادگیری 
تدریـس  جریـان  توسـعه یافته  کشـورهای  در  تسـلط یابی 

در مکاتـب از آغـاز روز تـا ختـم بعدازظهـر نهادینـه شـده 
اسـت، مانندکشـورهای جاپـان، هالنـد و غیـره.

پیشنهادات:
1�روش تدریـس در حـد تسـلط بـرای یادگیـری بهتر 
شـاگردان ضعیـف در مکاتـب کشـور حداقـل آغـاز گردد.
2� روش تدریـس و یادگیری تسـلط آموزی به وسـیلۀ 
شـورای اولیای شـاگردان و معلمـان ترتیـب و تنظیم گردد.

3� روش آمـوزش و یادگیری  تسـلط یابی بعد از وقت 
رسـمی مکتب، در خانه به وسـلیۀ والدیـن  انجام گردد.

4� یادگیری تسلط یابی شاگردان با کمک هم صنفان 
برتر و... تدارک دیده شود. 
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