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یادداشت مدیرمسئول

غالمرضا احمدی بیدا خویدی

دهکده جهانی
دنیــای امــروز بــه یــک دهکــده جهانــی تبدیــل شــده اســت وتولیــد وترویــج نــرم افزارهــای
متفــاوت ارتبــاط جمعــی وامــکان ارتبــاط عامــه مــردم بایکدیگــر ازطریــق ایــن نــرم افزارهــا
وشــبکه هــای اجتماعــی ازایــن پــس هیــچ خبــر واتفاقــی ازدیــد جهانیــان پنهــان نخواهــد
مانــد وهمــه مــردم دنیــا از اخبــار و اطالعــات ملــل مختلــف ودولتهــای انــان اگاه میشــوند
وپیوســته بــر عملکــرد مســئولین خــود نظــارت نقادانــه خواهنــد داشــت درواقــع میتــوان
گفــت جوانــان ونوجوانــان امــروزی از سیاســتمداران قبلــی بــه اوضاع سیاســی اطراف وکشــور
وجهــان آگاه ترنــد بنوعــی کــه گاهــی درمصاحبــت بــا انهــا دچــار حیــرت میشــویم کــه
چگونــه اســت کــه ایــن جوانــان بــر اخبــار واطالعــات مســلط شــده انــد درنتیجــه اســتنباط
ایــن اســت کــه هیــچ حرکــت وســخنی از دیــد مــردم پنهــان نخواهــد بــود یــادم مــی آیــد
در دهکــده مــا غروبهــا مــردم تمــام اخبــار روزانــه را بــرای یکدیگــر بازگــو مــی کردنــد وشــب
هیچکــس بــدون اطــاع از اتفاقــات روزهــای گذشــته بــه منــزل نمــی رفــت واینجاســت
کــه مثــال جهــان ماننــد یــک دهکــده اســت عینیــت پیــدا مــی کنــد .در واقــع محــل کار
افــراد بــه مثابــه اتــاق شیشــه ای چنــد وجهیســت کــه همــه اورا نظــارت مــی کننــد وایــن
یعنــی امتیــاز بــزرگ کــه فرصــت خوبــی بــرای درســت کار کــردن اســت ومیتوانیــم دنیــای
خودمــان و دیگــران را متحــول کنیــم و قبــل ازاینکــه دیــر شــود از ایرادهــا و اشــکاالت
عملکردمــان مطلــع میشــویم وفرصــت جبــران خواهیــم داشــت (حاســبو قبــل ان تحاســبو).
و در زمــان مواخــذه و بازخواســت (چــه درایــن دنیــا وچــه در آخــرت) هیــچ بهانــه ای مــورد
پذیــرش واقــع نمــی شــود کــه مــن متوجــه نشــده یــا ازایــن اقــدام خــود بــی اطــاع بــودم
وخوشــا بحــال کســانی کــه بــه محــض اطــاع از نقائــص کارشــان و ظلمــی کــه احیانــا در
حــق دیگــران روا داشــته انــد مترصــد جبــران ورفــع آن برمــی آینــد و هیــچ حقــی بــه یــوم
القیامــه موکــول نمــی شــود کــه در آن روز هیــچ در اختیــار نداریــم کــه رضایــت طــرف
مقابــل را جلــب کنیــم اال اعمــال نیــک و صالحــی کــه احیانــا در ایــن دنیــا ذخیــره کــرده
ایــم چــه بســا بــا ایــن بــی تقوائــی کــه گریبــان مــا را گرفتــه هیــچ عمــل صالحــی در کارنامــه
مــا ثبــت نشــده باشــد.
اکنــون بنگریــد کســانیکه بــا بــی تقوائــی درصــدد کســب قــدرت ومــال نامشــروع هســتند
چگونــه بــا ایــن بــی آبروئــی مــی تواننــد در ایــن دنیــا زندگــی کننــد ؟ هرچنــد کــه درایــن
دنیــا بــا گــول زدن خودشــان بــا هــم مســلکان خــود رفــت وآمــد مــی کننــد و در بیــن عامــه
مــردم خــدا تــرس و افــراد جامعــه ســر وکاری ندارنــد و اگــر دربیــن مــردم ظاهــر شــوند
نــگاه هــای مــردم آنــان رامتوجــه رفتارهایشــان خواهــد کــرد چــه رســد بــه ســرای باقــی

کــه فقــط بــا حســرت وشــرمندگی وعــذاب هــای پــی
درپــی بایــد روزگار بگذراننــد .
خطرایــن توســعه دیجیتالــی و نــرم افزارهائــی کــه
اکثــرا توســط بیگانــگان طراحــی ومدیریــت مــی شــوند
بحــدی زیــاد اســت کــه از جنگهــای فیزیکــی کــه
طرفیــن بــا ســاح ســرد وگــرم رو در روی هــم قــرار
مــی گرفتنــد بمراتــب بیشــتر اســت چراکــه هیچکــس
قــدرت تشــخیص صحــت وجعلــی بــودن اخبــار
رانــدارد ویــک عــده خــارج از مرزهــا تحــت مدیریــت
سرســپردگان داخلــی وخارجــی در حــال طراحــی
موضوعاتــی از قبیــل بدنــام کــردن مســئولین کشــور
وخادمــان واقعــی هســتند وبــرای پذیــرش مخاطبیــن
تعــدای خبــر واقعــی هــم درالبــای خبرهایشــان
پخــش مــی کننــد کــه خواننــده بــه راحتــی تمامــی
اخبــار را بپذیــرد اینجاســت کــه مســئولیت مــا بســیار
ســنگین اســت تــا هــر خبــری را نشــر ندهیــم وتهمت ها
وافتراهائــی کــه بــه ایــن وان میزننــد را بالفاصلــه کپــی
و ارســال نکنیــم .
خیلــی از مــا افــراد جامعــه بــا ســادگی خودمــان
بمحــض مطالعــه خبــری مبنــی بــر گفتــار یــا رفتــار
فــان شــخص ویــا اختــاص فــان مســئول بــدون
تحقیــق واثبــات ادعــا رای صــادر میکنیــم و آن را هــم

بــه مرحلــه اجــرا مــی گذاریــم حــال بــا ایــن حرکــت
مــا کــه در شــبکه هــای اجتماعــی بیدرنــگ بــه تمــام
جهــان مخابــره مــی شــود چــه بــر ســر ایــن افــراد مــی
آیــد و خیلــی از مواقــع آنــان را از زندگــی ســاقط مــی
کنــد مهــم نیســت چــون دلمــان از برخــی مســئولین
القیــد بــه عدالــت ودرســتکاری وپاکدســتی خــون
شــده ومنتظــر یــک انــگ و یــک ادعــا هســتیم
کــه عقــده دلمــان را بــاز کنیــم وایــن مدیــران
بــی لیاقــت را تنبیــه کنیــم .غافــل از اینکــه خیلــی از
ایــن اخبــار کــذب محــض اســت وتوســط تیــم هــای
بســیار خبــره و روانشــناس در خــارج از مرزهــا بــرای
مبــارزه بــا ایــران عزیــز طراحــی و ســاخته مــی شــود
و مــا غافــل از ایــن هســتیم کــه ناخواســته مبلــغ و
همــراه دشــمنان ایــن مــرز و بــوم هســتیم .
البتــه خیلــی از مــا مــردم بدلیــل دزدی هــا و چپــاول
ســرمایه ایــن کشــور بدســت عــده ای مســئول ناراضــی
هســتیم یــا بهتــر بگویــم مخالــف سرســخت ایــن
سیســتم مدیریتــی کشــور شــده ایــم .
ولــی ایــکاش قبــل از بازنشــر اخبــار کمــی تامــل کنیم
وبــه صحــت وســقم مطالب هــم بیندیشــیم
حتمــا ایــن موضــوع راشــنیده ایــد ((کــه یــک امــام
جماعتــی در مســجد محلــه ای بومــی بــه اقامــه نمــاز
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و رفــع مشــکالت مــردم مشــغول بــود وکالم ایــن فــرد
نافــذ و درســتکار و مومــن هــم بــود یــک روز ایــن
امــام جماعــت بدلیــل نجــس شــدن پایــش باعجلــه
وارد توالــت مســجد شــد وضمــن شســتن پایــش
بیدرنــگ وارد مســجد شــد و در محــراب بــه نمــاز
ایســتاد فــردی کــه ورود و خــروج او را بــه دستشــوئی
دیــده بــود زمزمــه کــرد کــه ایــن فــرد بــدون وضــو بــه
نمــاز ایســتاده و مــن خــودم دیــدم از توالــت خــارج
شــد و بــدون وضــو بــه محــراب رفــت ومــردم هــم بــه
او اقتــداء کردنــد بعــد از چنــد روز تکــرار ایــن موضــوع
کار بجائــی رســید کــه مــردم از امــام جمعــه ایکــه
دوســتش داشــتند فاصلــه گرفتنــد و نهایتــا منجــر بــه
گوشــه گیــری ایــن انســان شــریف شــد و خــارج از محل
خانــه ای گرفــت و دیگــر دربیــن مــردم نبــود زیــرا مــردم
بــا نــگاه هایشــان او را نفــی و تحقیــر مــی کردنــد و ایــن
حاصــل بــی تدبیــری وتعمــق یکنفــر از همیــن مــردم

بــود تــا بعــد از چنــد ســال ایــن راز برمــاء شــد کــه
دیگــر آبــروی رفتــه یــک انســان را نمــی توانســتند
برگرداننــد))
عاقــل نیســت کســیکه کاری را انجــام دهــد قبــل از
آنکــه بــه عاقبــت ان کار بیندیشــد

حضرت علی (ع)

ایــکاش مدیرانــی کــه مســئولیت امــور جــای جــای
ایــن کشــور را برعهــده دارنــد قــدری بــا خــود وخــدای
خــود خلــوت میکردنــد وبــه ایــن جملــه رســول اهلل
هــم توجــه مــی نمودنــد کــه فرمودنــد  :اگــر سرنوشــت
امــور مســلمین بــه تــو ســپرده شــد بــدان خداونــد
نعمــت بزرگــی بــه تــو عنایــت کــرده و بابــت ایــن
نعمــت بایــد شــاکر درگاه خــدای بــزرگ باشــی وشــکر
ایــن نعمــت صرفــا بــا خدمــت کــردن بــه مــردم
میســور اســت وبــس.
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خــود ،کامــ ً
ا مؤمــن میباشــد ).و همــه مؤمنــان (نیــز) ،بــه خــدا ایمــان آوردهانــد ...گفتنــد :مــا شــنیدیم و
اطاعــت کردیــم »...
«ویقولــون ءامنــا بــاهلل وبالرســول واطعنــا ثــم یتولــی فریــق منهــم مــن بعــد ذلــک ومــا اولـــئک بالمؤمنیــن .انمــا
کان قــول المؤمنیــن اذا دعــوا الــی اهلل ورســوله لیحکــم بینهــم ان یقولــوا ســمعنا واطعنا واولـــئک هــم المفلحون؛
آنهــا میگوینــد :بــه خــدا و پیامبــر ایمــان داریــم و اطاعــت میکنیــم! ولــی بعــد از ایــن ا ّدعــا ،گروهــی از
آنــان رویگــردان میشــوند؛ آنهــا (در حقیقــت) مؤمــن نیســتند!  ...ســخن مؤمنــان ،هنگامــی کــه بســوی خــدا
و رســولش دعــوت شــوند تــا میــان آنــان داوری کنــد ،تنهــا ایــن اســت کــه میگوینــد :شــنیدیم و اطاعــت
کردیــم! و اینهــا همــان رســتگاران واقعــی هســتند».

حقیقت ایمان
در آیــات گذشــته عکــس العمــل منافقــان تاریــک دل را کــه در ظلمــات متراکــم و بعضهــا فــوق بعــض قــرار
داشــتند ،در برابــر داوری خــدا و پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلهوس ـلّم) دیدیــم کــه چگونــه از داوری عــدل پیامبــر
(صلیاهللعلی هوآله ّ
وســلم) ســر بــاز میزدنــد گویــی میترســیدند خــدا و پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلهوســلّم)
حــق آنهــا را پایمــال کنــد! .آیــات مــورد بحــث نقطــه مقابــل آن یعنــی برخــورد مؤمنــان را بــا ایــن داوری الهــی
تشــریح میکنــد و میگویــد :هنگامــی کــه مؤمنــان بــرای داوری بــه ســوی خــدا و رســولش فــرا خوانــده
شــوند یــک ســخن بیشــتر ندارنــد و آن ایــن اســت کــه میگوینــد شــنیدیم و اطاعــت کردیــم (انمــا کان قــول
المؤمنیــن اذا دعــوا الــی اهلل و رســوله لیحکــم بینهــم ان یقولــوا ســمعنا و اطعنــا) .چــه تعبیــر جالبــی ،ســمعنا و
اطعنــا (شــنیدیم و اطاعــت کردیــم) کوتــاه و پــر معنــی.
جالــب اینکــه کلمــه انمــا کــه بــرای حصــر اســت میگویــد :آنهــا جــز ایــن ســخنی ندارنــد و ســر تــا پایشــان
همیــن یــک ســخن اســت و راســتی حقیقــت ایمــان نیــز همیــن اســت و بــس ســمعنا و اطعنــا.
کســی کــه خــدا را عالــم بــه همــه چیــز میدانــد ،و بــی نیــاز از هــر کــس ،و رحیــم و مهربــان بــه همــه
بنــدگان ،چگونــه ممکــن اســت داوری کســی را بــر داوری او ترجیــح دهــد؟ و چگونــه ممکــن اســت عکــس
العملــی جــز شــنیدن و اطاعــت کــردن در برابــر فرمــان و داوریهایــش نشــان دهــد؟ و چــه وســیله خوبــی اســت
بــرای پیــروزی مؤمنــان راســتین و چــه آزمــون بزرگــی؟! لــذا در پایــان آیــه میفرمایــد :رســتگاران واقعــی آنهــا
هســتند (و اولئــک هــم المفلحــون) .کســی کــه زمــام خــود را بــه دســت خــدا بســپارد ،و او را حاکــم و داور قــرار
دهــد بــدون شــک در همــه چیــز پیــروز اســت ،چــه در زندگــی مــادی و چــه معنــوی.

ایمان و اطاعت از خدا (قرآن)
ایمــان بــه خــدا ،مســتلزم اطاعــت از او
میباشــد:
«ءامــن الرســول بمــا انــزل الیــه مــن ربــه
والمؤمنــون کل ءامــن بــاهلل ...وقالــوا ســمعنا
واطعنــا...؛
[]۱
پیامبــر ،بــه آنچــه از ســوی پــروردگارش بــر او نــازل
شــده ،ایمــان آورده اســت( .و او ،بــه تمــام ســخنان

ایمان و عمل
میافزایــد :مؤمنــان عــاوه بــر ایــن ایمــان راســخ و جامــع ،در مقــام عمــل نیــز گفتنــد :مــا شــنیدیم و اطاعــت
کردیــم پــروردگارا! (انتظــار) آمــرزش تــو را (داریــم) و بازگشــت (همــه مــا) بــه ســوی تــو اســت (و قالــوا ســمعنا
و اطعنــا غفرانــک ربنــا و الیــک المصیــر).
ســمعنا در بعضــی از مــوارد بــه معنــی فهمیدیــم و تصدیــق کردیــم آمــده اســت کــه یــک نمون ـهاش همیــن
آیــه اســت ،یعنــی دعــوت پیامبرانــت را بــا تمــام وجــود خــود پذیرفتیــم و در مقــام اطاعــت و پیــروی در آمدیــم.
ولــی خداونــدا! باالخــره مــا انســانیم و گاه غرائــز و هوسهــا بــر مــا چیــره میشــود و دچــار لغــزش میشــویم،
از تــو انتظــار آمــرزش داریــم و میدانیــم کــه ســرانجام کار مــا بــه ســوی تــو اســت .و بــه ایــن ترتیــب ایمــان
بــه مبــدأ و معــاد و رســوالن الهــی بــا التــزام عملــی بــه تمــام دســتورات الهــی همــراه و هماهنــگ میگــردد.
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راهنمایمصرفدارویسالمندان

سالمندی و تندرستی
اگــر  65ســاله یــا بیــش تریــد  ،احتمــال دارد در حــال
حاضــر فــزون تــر از قبــل  ،دارو مصــرف کنیــد  .آمــار
نشــان مــی دهد کــه بزرگســاالن دارای  65ســال ســن
و بــاال تــر  ،بیــش از  30درصــد تمــام داروهــای نســخه
ای ( )1را مصــرف مــی کننــد و  40درصــد داروهــای
بــدون نســخه ( )2را مــی خرنــد .روزانــه دو ســوم
بزرگســاالن  65ســاله یــا پیــر تــر یــک دارو یــا بیــش
تــر و یــک چهــارم شــان ســه دارو میــل مــی کننــد .
بســیاری از بیمــاری هــای مزمن ناشــی از ســالخوردگی
پیــش رونــده  ،در زمــره ی دالیــل اســتفاده ی روز
افزون دارو به وســیله ی ســالمندان اســت  .در حقیقت

تداخالت دارویی

ترجمه ی  :ا  .آذری

همچنــان کــه پــا بــه ســن مــی گذاریــد و پیــر مــی شــوید  ،اطــاع داشــتن از داروهــای تــان
مهــم اســت تــا از مشــکالت احتمالــی دوری گزینیــد .

بــه موجــب بررســی صــورت گرفتــه توســط شــورای ملی
کهــن ســالی امریــکا ( )3تقریب ـاً از هــر پنــج امریکایــی
افــزون بــر  65ســال  ،یــک نفــر از داروهــای درد ُزدا (
مسـ ّکن ) بــرای تســکین التهــاب مفصــل و ســایر امراض
درنــاک حــاد اســتفاده مــی کننــد .
بــا ایــن همــه  ،مصــرف بیــش از حــد داروهــا و تغییــرات
معمولــی بــدن بــر اثــر پیــری  ،قــادر اســت امــکان
تداخــات ( )4داروهــای زیــادی یــا احتمــاالً زیــان بخش
را فــزون تــر ســازد .
هــر چــه دربــاره ی داروهــای تــان بیــش تــر بدانیــد و
میــزان ارتبــاط شــما بــا متخصصیــن بهداشــت تــان
گســترش یابــد  ،فرصــت بهتــری مــی یابیــد کــه از
معضــات احتمالــی مربــوط بــه داروهــا حــذر کنیــد .
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شما و داروهای تان
همزمــان بــا پیرتــر شــدن شــما  ،ممکــن اســت تغییــرات بــدن تــان
در نحــوه ی جــذب  ،پخــش  ،ســوخت و ســاز و دفــع اثــر گــذارد .
بــه عنــوان مثــال دگرگونــی هــای موجــود در دســتگاه گــوارش قــادر
اســت ورود داروهــا بــه جریــان خــون ( )6را ســرعت بخشــد  .ســاخت
بــدن ( اعــم از وزن  ،شــکل و ســفتی عضلــه ) نیــز تــوأم بــا ســن و
ســال عــوض مــی شــود  .ممکــن اســت ایــن وضــع در طریقــه ی
توزیــع و مصــرف داروهــا در تــن آدمــی مؤثــر باشــد  .احتمــال دارد
متوجــه تفاوتــی شــوید و آن ایــن کــه وزن تــان کاهــش یابــد کــه چــه
بســا در مقــدار داروهــای مــورد نیــاز و طــول مدتــی کــه در بــدن تــان
باقــی مــی مانــد تأثیــر مــی نهــد .
گــردش خــون هــم تغییــر مــی کنــد و شــاید کنــد شــده و در میــزان
ســرعت ورودش بــه کبــد و کلیــه هــا اثــر بخــش اســت  .ضمنـاً کبــد
و کلیــه هــا نیــز آهســته تــر کار مــی کننــد و در طــرز تجزیــه ی دارو
و دفــع آن از بــدن مؤثــر مــی افتنــد .
بــه ســبب ایــن دگرگونــی هــای بــدن  ،خطــر بــزرگ تــر تداخــات
دارویــی در بیــن پیرترهــا پدیــد مــی آیــد .
ممکــن اســت مدتــی طــول بکشــد تــا بــدن تــان داروهــا را بــه عمــل
در آورد  ،بنابرایــن  ،تأثیــر متقابــل غــذا  ،نوشــابه هــا یــا ســایر داروهــا
بــه درازا مــی انجامــد  .مهــم ایــن اســت کــه دریابیــم تداخــات
دارویــی چســان روی مــی دهــد.
تداخالت دارو با غذا

زمانــی پیــش مــی آیــد
کــه دو یــا چنــد دارو بــا
هــم تداخــل پیــدا کــرده ،
موجــب اثــرات بــی فایــده
شــده و در نتیجــه تأثیــر بر
یــک دیگــر را از بیــن مــی
برنــد یــا یکــی از اثرهــا را
مــی افزاینــد  .مثـ ً
ا آمیــزه
( ترکیــب ) داروهایــی کــه
بــه خوابیــدن تــان یــاری
مــی کنــد ( ماننــد تســکین
بخــش هــا ) و داروهایــی
کــه بــرای حساســیت
هــا ( آلــرژی هــا ) یعنــی
ضــد حساســیت هــا میــل
مــی کنیــد  ،ممکــن اســت
واکنــش هــا تــان را کنــد
گردانیــده و رانــدن خــودرو
یــا کار انداختــن ماشــین
آالت را خطرنــاک نمایــد .
امــکان دارد برخــی
داروهــا بــا ســایر داروهــا
 ،غذاهــا  ،نوشــابه هــا یــا
بیمــاری هــا تداخــل کند

ایــن عمــل ناشــی از تأثیــر متقابــل داروهــا بــر غذاهــا و نوشــابه هــا اســت  .بــه عنــوان مثــال امــکان دارد
اختــاط الــکل بــا بعضــی داروهــا ســبب احســاس خســتگی و کنــدی واکنــش هــای تــان گــردد .
در پــاره ای مــوارد وجــود غــذای درون مجــرای گــوارش  ،در چگونگــی جــذب دارو اثــر گــذار اســت  .شــماری از
داروهــا نیــز احتمــاالً در طــرز جــذب مــواد غذایــی یــا مصــرف شــان در بــدن تأثیــر دارنــد .
تداخالت دارو با بیماری
موقعــی پیــش مــی آیــد کــه یــک مــرض بــروز کــرده و برخــی داروهــا را بالقــوه مضــر کنــد  .بــه عنــوان مثــال
اگــر دچــار پــر فشــاری خــون یــا تنگــی نفــس ( آســم ) باشــید  ،در صورتــی کــه از افشــانه ( اســپری ) بینــی
اســتفاده مــی کنیــد بــا واکنــش ناخواســته و غیــر ضــروری رویــاروی مــی گردیــد .
ســالمندان جهــت محافظــت در برابــر مشــکالت بالقــوه ی ناشــی از داروهــا بایــد راجــع بــه آن هــا و حســی کــه
از ایــن طریــق عایدشــان مــی شــود  ،آگاه باشــند .
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عوارض جانبی ( )9داروها چیستند ؟
اثــرات جانبــی داروهــا  ،نشــانه هــا یــا احساســاتی
اســت کــه هنــگام مصــرف دارویــی بــه انســان روی
مــی آرورنــد  .تعــدادی از آن هــا شــدید نیســتند
یــا بــه خــودی خــود ناپدیــد مــی شــوند  :برعکــس
شــماری از آن هــا آزارنــده و حتــی وخیــم انــد .
عــوارض یــاد شــدن را پــی گیــری کنیــد تــا بــه
پزشــک خــود بفهمانیــد کــه بــدن تــان باعــث ایــن
گونــه اختــاالت شــده اســت  .شــاید عالیــم جدیــد
یــا تغییــرات خلــق و خــوی برخاســته از ســالخوردگی
نبــوده بلکــه ناشــی از داروی مصرفــی یــا عامــل دیگــر
 ،نظیــر تغییــر برنامــه ی غذایــی یــا جریــان عــادی
باشــد کــه در ایــن صــورت الزم اســت بــی درنــگ بــا
پزشــک معالــج تــان تمــاس بگیریــد .
با متخصصین بهداشت خویش رایزنی کنید

مذاکــره بــا پزشــکان  ،دارو ســازان  ،پرســتاران و غیــره
دربــاره ی بیمــاری هــا  ،داروهــای مصرفــی و مســایل
بهداشــتی مربــوط اهمیــت دارد  .پیــش از رجــوع بــه
پزشــک یــا معاینــه  ،تهیــه ی صورتــی حــاوی نظرهــا
،پرســش هــا یــا مطالــب ضــروری  ،مفیــد اســت  .ذیـ ً
ا
چیزهایــی را یــادآوری کــرده ایــم کــه الزم اســت بــه
هــر متخصــص بهداشــت بگوییــد :
تمام داروها را خاطر نشان سازید
نــام تمــام داروهایــی را  ،اعــم از نســخه ای و بــدون
نســخه  ،هــم چــون مســ ّکن هــا  ،ضــد اســید هــا ،
ملیــن هــا را بــه پزشــک
داروهــای ســرماخوردگی و ّ
بگوییــد  .هــم چنیــن قطــره هــای چشــم ،مکمــل ه
wای غذایــی  ،ویتامیــن هــا  ،گیاهــان دارویــی و
اســتوایی ( هماننــد کــرم هــا و مرهــم هــا  :پمادهــا
) را از یــاد نبریــد  .چنــان چــه موقتــاً داروهایــی را
از دوســتی یــا یکــی از اعضــای خانــواده گرفتــه ایــد
 ،اطــاع دهیــد  .هــر گاه داروی نســخه ای را مرتبــاً
مصــرف مــی کنیــد  ،از پزشــک تــان طــرز اســتفاده ی
صحیــح آن را جویــا شــوید  ،خــواه هــم چنان اســتفاده
اش ضــروری اســت یــا کاری مــی توانیــد بکنیــد ( مثل
کاســتن چربــی از برنامــه ی غذایــی خویش یــا افزودن

ورزش ) یــا دارویــی را کــم کنیــد یــا بــدن تــان نیــاز
نداشــته باشــد  .هیــچ گاه دارویــی را بــه میــل خــود
قطــع نکنیــد .
پیشینه ی پزشکی
ســابقه ی بیمــاری خویشــتن را بــه پزشــک خبــر
دهیــد  .وی مــی خواهــد بدانــد کــه شــما چــه
غذاهایــی را مــی خوریــد  ،داروی مصرفــی تــان یــا
ســایر حساســیت هــای تــان چیســت ؟
پزشــک  ،اعــم از مــرد یــا زن  ،نیــز مایــل اســت دربــاره
ی امــراض دیگــری کــه داریــد یــا داشــتید و طریــق
درمــان تــان اطالعاتــی کســب کنــد .
جعبــه ی دارو مــی توانــد موقــع مصــرف دارو را
بــه شــما گوشــزد کنــد
عادات تغذیه

هــر آینــه از برنامــه ی غذایــی پیــروی مــی کنیــد یــا
اخیــرا ً برنامــه ی تغذیــه ی ویــژه ای را برگزیــده ایــد (
مثـ ً
ا غذاهــای فــوق العــاده کــم چــرب یــا پرکلســیم)
پزشــک تــان را در جریــان بگذاریــد  .بــدو بگوییــد کــه
هــر روز چقــدر قهــوه یــا چــای مــی نوشــید و ســیگار
مــی کشــید یــا نــه  .ایــن جــور چیزهــا احتمــاالً در
عمــل کــرد داروی تــان مؤثــر اســت .
شناخت و به یادآوری مصرف داروها

بگذاریــد پزشــک تــان بدانــد کــه آیــا جداگانــه نــام
بــردن داروهــا بــرای تــان دشــوار اســت  .وی مــی
توانــد بــه شــما روش بهتــری شناســایی داروهــای تــان
را بیامــوزد  .در عیــن حــال اگــر از بابــت بــه خاطــر
ســپردن زمــان یــا مقــدار مصــرف داروهــا مشــکالتی
داریــد  ،بــه او یــادآوری کنیــد  .امــکان دارد بــه شــما
توصیــه کنــد کــه از جعبــه دارو اســتفاده نماییــد .
بلعیدن قرص ها

هــر آینــه از نظــر فــرو بــردن قرص هــا در زحمتیــد  ،از
پزشــک  ،پرســتار یــا مســؤل داروخانــه مــدد بجوییــد .
چــه بســا امــکان دارد کــه داروی محلــول موجــود بوده

یــا لــه کــردن آن میســر باشــد  .از لــه کــردن و
شســتن قــرص هــا خــودداری کنیــد مگــر ایــن
کــه قبـ ً
ا بــه پزشــک تــان خبــر داده باشــید .
سبک زندگی شما
در صورتــی کــه بخواهیــد برنامــه ی زمــان بنــدی
شــده ی مصــرف داروی تــان را ســاده گردانیــد  ،بــا
پزشــک خــود رایزنــی کنیــد  .مثـ ً
ا اگــر روزانــه چهــار
بــار مصــرف دارویــی بــرای شــما دشــوار اســت  ،شــاید
پزشــک دارویــی تجویــز کنــد کــه روزی یــک یــا دو
مرتبــه میــل کنیــد .
راهنمایی کتبی
از پزشــک تــان خواهــش کنیــد یــک برنامــه یکامــل
زمــان بنــدی شــده تــوأم بــا دســتوراتی راجــع بــه
موقــع و طــرز دقیــق مصــرف داروهــا بــرای تــان
بنویســد  .از پزشــک اصلــی تــان جویــا شــوید کــه
چنــان چــه بیــش از یــک پزشــک مراجعــه مــی کنیــد
 ،برنامــه ی مذکــور را تنظیــم کنــد .
دارو فــروش تــان مــی توانــد بــه شــما یــاری
کنــد کــه حســاب داروهــا را نگــه داریــد .
از جملــه خدماتــی کــه متصــدی داروخانــه مــی توانــد
بــه شــما عرضــه کنــد ایــن اســت کــه در زمینــه ی
داروهــای تــان بــا شــما صحبــت کنــد کــه داروهــا را
کــی و چگونــه میــل نماییــد  ،احتمــاالً چــه عــوارض
جانبــی دارنــد یــا چــه تداخالتــی ممکــن اســت رخ
دهــد  .افــزون بــر ایــن  ،بــه پرســش هــای تــان پاســخ
دهــد و در داروخانــه یــا تلفنــی راهنمایــی نمایــد .
ذیــ ً
ا شــیوه ی دیگــری آورده ایــم کــه دارو فــروش
قــادر اســت بــر حســب آن یــاری گرتــان باشــد .
بســیاری از دارو ســازان هــم حســاب داروهــا را در
رایانــه شــان نگــه مــی دارنــد .
در صورتــی کــه داروهــای خــود را از فروشــگاهی مــی
خریــد  ،همــه ی داروهــای نســخه ای و بــدون نســخه
ی مصرفــی خویــش را بــه اطــاع دارو فــروش برســانید
 ،او از نظــر عــدم تداخــل آن هــا بــا یــک دیگــر  ،بــه
شــما اطمینــان خاطــر مــی دهــد .
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در صورتــی کــه از بابــت برداشــتن در پــوش
هــای کــودک ایمــن ( بــی خطــر بــرای
کــودکان ) ( )10دچــار مشــکل مــی شــوید ،
* از مســؤل دارو خانــه بخواهیــد داروهــای
نســخه ای تــان را در جعبــه ای بگــذارد کــه
بــاز کــردن شــان آســان باشــد .
( یادتــان باشــد کــه همــه ی داروهــا را از نظــر
و دســترس کــودکان دور نگــه دارید ) .
هــرگاه خوانــدن برچســب بــرای تــان ســخت
باشــد ،
* امــکان دارد دارو فــروش برچســب هایــی
را بــا حــرف درشــت قوطــی حــاوی داروی
نســخه ای بچســباند .
* شــاید دارو ســاز بتوانــد اطالعــات کتبــی
عرضــه نمایــد ؟؟ تــا بدیــن وســیله بــه شــما
مــدد کنــد اطالعــات بیــش تــری در مــورد
داروهــای تــان کســب کنیــد  .ممکــن اســت
آگاهــی هــای مــورد بحــث بــا حــروف درشــت
یــا بــه زبانــی غیــر انگلیســی باشــد .
آن چــه کــه دانســتن اش راجــع بــه داروهــای
نســخه ای ضــروری اســت
زمــان و طــرز اســتفاده ی دارو بــه شــما
کمــک مــی کنــد کــه بــه تندرســتا تــان
نظــارت کنیــد  .پرســش هــای زیــر جهــت
اخــذ اطالعــات مــورد لــزوم موقــع مراجعــه
بــه پزشــک  ،مفیدانــد .
 -1نام دارو و تأثیرش چیست ؟
 -2دارو چــه موقــع و چگونــه و تــا ِکــی بایــد
میــل شــود ؟ بدانیــد :
* آیــا بــا آب یــا داروی خــاص و یــا هــم زمان
بــا ســایر داروهــا خورده شــود ؟
* چگونــه برنامــه ریــزی کنیــم کــه داروی
نســخه ای همــراه بــا داروهــای بــدون نســخه
مصــرف گــردد ؟
* اگــر مقــدار مصــرف دارو فرامــوش تــان
شــود  ،چــه بایــد کــرد ؟
* آیا دارو را پیش  ،بعد یا وسط غذا بخورید ؟
* زمــان بنــدی بیــن هــر مقــدار مصــرف  ،بــه
طــور مثــال منظــور از «روزی چهــار مرتبــه»
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بــه ایــن معنــی اســت کــه آن را بایــد نیمــه شــب خــورد ؟
* مقصود پزشک تان از بیان « در صورت لزوم » چیست ؟
 -3هــم زمــان بــا مصــرف دارو  ،از چــه غذاهــا  ،نوشــابه هــا  ،ســایر داروهــا یــا فعالیــت هــا بایــد
خــودداری کــرد ؟
چنــان چــه بــا ایــن وضــع  ،عــادات غذایــی یــا برنامــه ی روزانــه تــان تغییــر مــی کنــد  ،نظــر ســایرین
را جویــا شــوید .
 -4آیا عوارض جانبی هست و اگر جواب مثبت است  ،چه باید کرد ؟ بدانید :
* در صورتــی کــه دارویــی شــما را خــواب آلــود کنــد  ،در خلــق و خــوی و توانایــی تــان در تمرکــز یــا
ســایر توانــش هــای جســمی و روحــی شــما اثــر گــذارد .
 -5آیا توأم با مصرف دارو  ،آزمایش های پایشگری ( )11هم ضرورت دارد ؟
 -6از چه منبعی می توان اطالعات بیش تری درباره ی دارو به دست آورد ؟
فهرست روزآمدی از کلیه ی داروهای نسخه ای و بدون نسخه نگهدارید .
سابقه ی کتبی از داروهای تان را حفظ کنید

بــرای ایــن کــه اطالعــات خویــش را پیرامــون
داروهــای تــان منظــم کنیــد  ،فهرســتی از تمامــی
داروهــای نســخه ای و بــدون نســخه  ،مکمــل هــای
غذایــی  ،ویتامیــن هــا و داروهــای گیاهــی خویشــتن
تهیــه کنیــد و موقــع مراجعــه بــه پزشــک اصلــی و هــر
متخصــص بهداشــتی دیگــر همــراه تــان داشــته باشــید
 .اگــر هــر یــک از آنــان بداننــد چــه نــوع داروهایــی
مصــرف مــی کنیــد  ،حایــز کمــال اهمیــت اســت .
صــورت مــورد بحــث بایــد شــامل نــام دارد  ،پزشــکی
کــه آن را تجویــز کــرده ،مقــدار و طــول مدت اســتفاده
باشــد  .دســتورات مربــوط بــه طــرز مصــرف و هــر
گونــه اثــرات جانبــی مــورد انتظــار باشــد .
ســابقه ی دارویــی مــن منــدرج در پایــان ایــن نوشــتار
بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه اطالعــات دارویــی تــان
را ســرو ســامان بخشــید .
حداقــل ســالی یــک بــار بــردن همــه ی داروهــا نــزد
پزشــک تــان بــه منظــور «بررســی دارویی» فکــر خوبی
اســت  .بــه ایــن ترتیــب او متوجــه مــی شــود کــه چــه
داروهایــی مــی خوریــد و چنــان چــه مشــکالت بالقــوه
ی تأثیــر متقابــل وجــود داشــته باشــد  ،آگاه تــان
مــی ســازد  .وانگهــی  ،فرصــت مناســبی اســت کــه
اطالعــات مربــوط بــه مقــدار مصــرف دارو را بازبینــی
کــرده یــا بــه ســایر پرســش هایــی کــه احتمــاالً راجــع
بــه داروهــای تــان مــی کنیــد  ،جــواب دهــد  .یادتــان

باشــد کــه تمــام داروهــای بــدون نســخه ای را کــه
هــم مصــرف مــی کنیــد و نیــز مکمــل هــای غذایــی
 ،ویتامیــن هــا و داروهــای گیاهــی را بــا خــود ببریــد .
رهنمودهای استفاده از داروهای نسخه ای

* دســتورات پزشــک معالــج تــان را دقیقــاً بــه کار
بندیــد .
* داروهــای تــان را در طــول مدتــی کــه تجویــز شــده
مصــرف کنیــد  ،ولــو ایــن کــه حــال تــان بهتــر شــده
باشــد .
* فقــط داروهــای اختصاصــی خودتــان را مصــرف
نماییــد  .اســتفاده از داروی شــخص دیگــری ممکــن
اســت نشــانه هــای بیمــاری شــما را مخفــی کنــد و
تشــخیص مــرض تــان بــرای پزشــک ســخت باشــد .
* داروهــای خویــش را بشناســید  .چنــان چــه بیــش
از یــک دارو مصــرف مــی کنیــد  ،بایــد بتوانیــد آن هــا
را بــر حســب انــدازه  ،شــکل  ،رنــگ  ،شــماره یــا اســم
خــاص دارو ( قــرص یــا پوشــینه ( کپســول ) ( )12یــا
جــای دارو  ،جداگانــه نــام ببریــد .
* بــرای داروهایــی کــه الزم اســت طــی شــب مصــرف
کنیــد  ،برنامــه ریــزی نماییــد .
در صورتــی کــه بیــش از یــک دارو میــل مــی نماییــد ،
ســعی کنیــد آن هــا را کنــار بســترتان نگذاریــد  .اگــر
مجبوریــد  ،قــرص هــا را روی میــز کنــار تخــت بنهیــد
،امــا بطــری هــا را جــای دیگــری قــرار دهیــد  .بــرای

ایــن کــه مطمئــن شــوید شــبانگاه داروی مشــخصی را
در زمــان معینــی مصــرف مــی کنیــد  ،چــراغ را روشــن
نماییــد .
* برنامه ی دارویی تان را در خانه تنظیم کنید .
بســیاری از مــردم از جــدول یــا برنامــه ی زمــان بنــدی
شــده اســتفاده مــی کننــد تــا حســاب داروهــای شــان
را نگــه دارنــد .
بــرای ایــن کــه مرتکــب اشــتباه نشــوید  ،یقیــن
حاصــل کنیــد کــه قادریــد داروهــای تــان را جداگانــه
نــام ببریــد .
قبــل از مســافرت  ،برنامــه ی روزمــره ی مصــرف دارو
را بــه اطــاع پزشــک یــا مســؤل داروخانــه برســانید .
* داروهــا را در جــای خشــک  ،خنــک و دور از نــور
درخشــان نگــه داریــد .
شــاید قفســه ی آشــپزخانه یــا اتــاق خــواب  ،محــل
هــای مناســبی بــرای ایــن کار باشــد  .داروهــا را نبایــد
در نقاطــی نهــاد کــه گرمــا و رطوبــت  ،تأثیرشــان را
تغییــر دهــد  .آن هــا را داخــل یخچــال نگذاریــد مگــر
بنــا بــه توصیــه ی پزشــک و دارو ســاز باشــد .
* قبــل از مســافرت  ،نظــر پزشــک یــا دارو فــروش
تــان را جویــا شــوید تــا برنامــه ی زمــان بنــدی شــده
ی داروی خــود را بــا تغییــرات بــه موقــع  ،برنامــه ی
عــادی و غذایــی ســازگار گردانیــد .شــماره تلفــن هــای
پزشــکان و نســخه پیچــان تــان را بــه همــراه داشــته
باشــید .هنــگام پــرواز بــا هواپیمــا  ،داروهــای تــان را
بیاوریــد  .آن هــا را داخــل وســایل بازبینــی شــده

نگذاریــد  .بــه خاطــر بســپارید کــه موقــع رانندگــی
 ،داشــبورد ( )13و صنــدوق عقــب خــودرو جاهــای
درخــو ِر نگــه داری داروهــا نیســتند  .داروهــا را معــرض
گرمــا و نــور مســتقیم خورشــید قــرار ندهیــد .
* موقعــی کــه کــودکان حضــور دارنــد  ،یادتــان باشــد
کــه داروهــا را از نظــر و دســترس آن هــا دور نگــه دارید
و از مصــرف داروهــا در جلــوی آن هــا بپرهیزیــد .
* داروهــای نســخه ای را مدتــی پیــش از اتمــام داروها
 ،تجدیــد کنیــد تــا از تمــام شــدن شــان  ،کــه ممکــن
اســت بــا برنامــه ی مصــرف دارو تداخــل داشــته باشــد
 ،دوری گزیننــد .
رهنمودهایی جهت مصرف داروهای بی نسخه

امــروزه قفســه هــای دارو انباشــته از انــواع داروهــای
بــی نســخه بــرای درمــان چندیــن بیمــاری اســت .ایــن
گونــه داروهــا شــامل درد ُزداهــا  ،ملیــن هــا  ،داروهــای
ســرفه  ،ســرماخوردگی و ضــد اســید هــا مــی باشــند.
بــا ایــن وصــف  ،برخــی از داروهــای یــاد شــده مــی
تواننــد در جــذب داروهــای نســخه ای اثــر نهــاده و
در تأثیــر داروهــای نســخه ای مؤثــر باشــند  .بنابرایــن
 ،مصلحــت ایجــاب مــی کنــد کــه مصــرف تمــام
داروهــای بــی نســخه را بــه اطــاع پزشــک برســانید
 .ذیــ ً
ا راه کارهایــی آورده ایــم کــه بایــد بــه خاطــر
بســپارید :
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* پیوســته دســتورات منــدرج در برچســب دارو را بخوانیــد و بــه کار ببندیــد  .منظــور از کاربــرد برچســب هــا
ایــن اســت کــه تمــام اطالعــات ضــروری اســتفاده ی صحیــح دارو یــادآوری گــردد و شــامل مــوارد زیــر اســت :
* دارو  ،درمان چه دردی است ،
* دارو چگونه و کی باید مصرف شود ،
* اجزای فعال و غیر فعال ،
* آن دســته از فــرآورده هــای داروی بــی نســخه را
برگزینیــد کــه اجــزای مــورد نیازتــان را داراســت .
فــرآورده هــای چنــد جزیــی هماننــد آمیــزه (ترکیــب)
مداواهــای ســرد؟ امــکان دارد داروهایــی بــرای
دردهایــی باشــد کــه شــما نداریــد  .در ایــن مــورد
نظــر دارو فــروش را بطلبیــد .
* نحــوه ی بســته بنــدی و تاریــخ انقضــای دارو را
بررســی نماییــد.
آن نــوع فــرآورده هــای دارویــی را نخریــد کــه بســته
بنــدی شــان پــاره شــده یــا تاریــخ انقضــاء شــان
گذشــته باشــد .
* در صورتــی کــه مصــرف یــک داروی بــی نســخه ،
بیــش از مــداوای زود گــذر باشــد  ،بــا پزشــک تــان
رایزنــی کنیــد .
بســیاری از داروهــای بــی نســخه صرفـاً بــرای مصــرف
کوتــاه مــدت ســاخته شــده انــد .
کاستن از هزینه های دارویی

داروهــا  ،بخــش مهمــی از مــداوای بیمــاری به حســاب
مــی آینــد زیــرا غالبــاً باعــث مــی شــوند کــه افــراد
پرتــاش و مســتقل باشــند  .بــا ایــن وصــف امــکان
دارد گــران باشــد .ذیـ ً
ا توصیــه هایــی جهــت کاســتن
از هزینــه هــای دارویــی آورده شــده اســت :
* هــر آینــه در زمینــه ی تقلیــل هزینــه هــای دارویــی
 ،مــواردی منظــور نظرتــان هســت  ،بــه پزشــک معالــج
تــان خبــر دهیــد .
ممکــن اســت پزشــک تــان بهــای داروی مصرفــی را
ندانــد  ،امــا چــه بســا قــادر باشــد از لحــاظ داروهــای
جایگزیــن سفارشــاتی بکنــد  .همــواره پیــش از روی
آوردن بــه فــرآورده ی عمومــی (ژنریــک) ( )16بــه
منظــور ســرفه جویــی در وجــوه  ،نظــر پزشــک را
جویــا شــوید .

* تأثیرات متقابل احتمالی یا عوارض جانبی ،
* هشدارها
* نمونه های دارویی را دنبال کنید .
در صورتــی کــه داروی جدیــدی بــرای تــان تجویــز
شــده اســت  ،احتمــال دارد پزشــک تــان پیــش از
پیچیــدن نســخه ( ، )17نمونــه هایــی بــه شــما بدهــد
کــه بیازماییــد .
رهنمودهایی برای کاربر ِد مطمئن داروها

هرچــه اطالعــات بیــش تــری دربــاره ی داروهــای خود
داشــته و تمــاس فــزون تــری بــا متخصصان بهداشــتی
خویــش داشــته باشــید  ،امکانــات زیادتــری بــرای تــان
فراهــم مــی شــود کــه از مشــکالت احتمالــی دوری
گزینیــد .
* راجــع بــه داروهــای تــان آگاهــی هــای بیــش تــری
فراگیریــد .
برچســب هــای مربــوط بــه دارو ونوشــته هــای روی
بســته بنــدی را بخوانیــد .اگــر ســؤاالتی داریــد  ،از
پزشــک یــا دیگــر متخصصــان پزشــکی بپرســید.
* بــا متخصصــان مراقبــت بهداشــتی خویشــتن در
مــورد بیمــاری هــا  ،داروهــای مصرفــی و مســایل
بهداشــتی تــان مذاکــره کنیــد  .هــر چقــدر بیــش تــر
بدانیــد  ،یاریگــری تــان فــزون تــر خواهــد شــد .
* داروهــای مصرفــی تــان را بــه پزشــک خبــر دهیــد
کــه مشــتمل بــر داروهــای نســخه دار و بــی نســخه و
ضمنـاً مکمــل هــای غذایــی  ،ویتامیــن هــا و گیاهــان
دارویــی انــد  .هــم چنیــن وی را در جریــان انــواع
حساســیت هــای غذایــی  ،ســایر داروهــا و جــز ایــن
هــا بگذاریــد.
* حســاب عــوارض جانبــی را داشــته باشــید  ،هرگونــه
نشــانه هــا یــا تغییــرات غیــر منتظــره را کــه حــس
مــی کنیــد  ،فــورا ً بــه پزشــک اطــاع دهیــد .
* جهــت آزمایــش هــای پایشــی کــه توســط پزشــک
یــا آزمایشــگاه بــه عمــل مــی آیــد  ،حتم ـاً در موعــد
مقــرر حضــور بــه هــم رســانید .
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* از یاریگــران حافظــه اســتفاده کنیــد هــم چــون تقویــم یــا جعبــه ی دارو کــه بــه شــما کمــک کننــد کــه
دارویــی را کــی و چســان مصــرف نماییــد .
* دســت کــم ســالی یــک بــار قفســه ی دارو را بررســی کنیــد تــا از داروهــای قدیمــی و تاریــخ گذشــته رهایــی
یابیــد  .چنــا چــه در خانــه ی شــما بچــه هــای کوچــک یــا حیوانــات دســت آمــوز هســت  ،بهتــر اســت کــه ایــن
نــوع داروهــا را معــدوم ســازید .
* بگذاریــد پزشــک  ،الاقــل ســالی یــک مرتبــه داروهــای تــان را بازبینــی کنــد  .فرامــوش نکنیــد کــه داروهــا
بایــد دربرگیرنــده ی داروهــای بــی نســخه  ،ویتامیــن هــا  ،مکمــل هــای غذایــی و داروهــای گیاهــی باشــند.
* تمام داروها را از دید و دسترس اطفال درو نگهدارید .
* اگــر ســؤاالتی داریــد  ،از متخصــص بهداشــتی بپرســید  .در صورتــی کــه اطالعــات منــدرج روی برچســب را
نمــی فهمیــد  ،از پزشــک  ،داروســاز یــا متخصصــان مراقبــت بهداشــت بپرســید .
* در فواصــل اختصــاص یافتــه  ،تمــام داروهــای مصرفــی اعــم از نســخه دار و بــی نســخه  ،مکمــل هــای غذایــی
و داروهــای گیاهــی را نــام ببریــد و از ذکــر اســامی داروهــای غیــر مصرفــی خــودداری ورزیــد و داروهــای تاریــخ
گذشــته را دور اندازیــد .
پیشینه ی دارویی من

درمان چه دردی است؟

نـام دارو

پزشک تجویز کننده

اسامی و شماره تلفن پزشکان

چگونه و کی مصرف می کنید ؟

میزان مصرف

اسامی و شماره تلفن های دارو فروش :
اطالعات تماس اضطراری :
نام :
شماره تلفن :

نسبت :

شکل و رنگ

عوارض جانبی  /هشدارها
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آشــــنایی با ورزش کشتــــی؛
ورزش مـــدال آور ایــــران
ُکشــتی نوعــی ورزش اســت کــه در آن دو انســان غیــر مســلح بــا یکدیگــر گالویــز شــده و بــرای بــه
زمیــن زدن یــا بیتعــادل کــردن حریــف خــود تــاش میکننــد.
کشــتی یکــی از قدیمیتریــن و فراگیرتریــن ورزشهــای دنیــا اســت و احتمــاالً در دوران ماقبــل
تاریــخ بــا تغییــر شــکل در جنگهــای تنبهتــن و جایگزیــن کــردن مــرگ یــا صدمــات شــدید بــا
یــک پیــروزی نمادیــن ایجــاد شدهاســت .شــواهد بســیاری از حضــور کشــتی در تمامــی تمدنهــای
آغازیــن بشــری وجــود دارد .البتــه اولیــن بــار در یونــان باســتان بــه یــک ورزش واقعــی تبدیــل و در
ســال  ۷۰۴پ .م وارد المپیــک شــد .در المپیــک باســتان قهرمــان کشــتی پــس از قهرمــان پرتــاب
دیســک مهمتریــن پهلــوان یونــان شــمرده میشــد .داســتان رقابــت اودیســه و آژاکــس کــه هومــر
در ایلیــاد روایــت کردهاســت از قدیمیتریــن و باشــکوهترین داســتانهای مربــوط بــه کشــتی
اســت.
کشــتی بانــوان ماننــد کشــتی مــردان رشــد کــرده و تفاوتــی از جهــت پیشــرفت آن در ابتــدا نداشــته
اســت امــا در دوران مــدرن قــدری از کشــتی مــردان عقبتــر افتــاده اســت.
ســبکهای متنوعــی از کشــتی در کشــورهای مختلــف دنیــا تمریــن میشــود .از مهمتریــن
ســبکهای ملــی و محلــی کشــتی میتــوان بــه انــواع کشــتی بــا کمربنــد شــامل گلیمــا در ایســلند،
شــوینگن در ســوئیس ،گــوراش در آســیای میانــه و نیــز ســومو و جوجیتســو در ژاپــن ،و ســامبو در
روســیه اشــاره کــرد.
قریبــاً تمــام کشــورهای دنیــا دو ســبک المپیکــی کشــتی یعنــی کشــتی فرنگــی و کشــتی آزاد
را پذیرفتهانــد ،تفــاوت ایــن دو در آن اســت کــه در کشــتی فرنگــی ،کــه بیشــتر در اروپــای
قــارهای محبــوب اســت ،گرفتــن پائیــن کمــر و اســتفاده از پــا ممنــوع اســت امــا در کشــتی آزاد
کشــتیگیران اجــازه همیــن اعمــال را دارنــد .مســابقات ایــن دو رشــته زیــر نظــر اتحادیــه جهانــی
کشــتی برگــزار میشــود.
نــام کشــتی از کمربنــدی بــه نــام ُکســتی گرفتــه شــده کــه پارســیان و زرتشــتیان هنــگام غــروب
آفتــاب بــه کمــر خــود میبســتند و در برابــر کانــون آتــش بــه دعــا خوانــدن میپرداختنــد .کشــتی
گرفتــن بــه معنــی کمــر یکدیگــر را گرفتــن اســت .اصــل آن در زبــان پهلــویُ ،کســتیک و در زبــان
فارســی دری ُگشــتی خوانــده میشــود.
ایــن کمربنــد کــه زرتشــتیان آن را «بندریــن» نیــز مینامنــد ،کمربنــدی اســت بــا  ۷۲نــخ کــه از
پشــم گوســفند توســط زن موبــدی بافتــه میشــود ۷۲ .بــه شــش رشــته تقســیم میگــردد و هــر
دســته دوازه نــخ دارد کــه هفتــاد و دو اشــاره دارد بــه هفتــاد و دو فصــل یســنا (یکــی از بخشهــای
اوســتا) و دوازده بــه دوازده مــاه ســال و شــش اشــاره دارد بــه شــش گاهنبــار (حبشهــای دینــی
ســال) .کســتی را ســه بــار برکمــر میبســتند کــه یــادآور ســه اصــل زرتشــت یعنــی «گفتــار نیــک،
کــردار نیــک و پنــدار نیــک» بــود.

کشتی در ایران

کشــتی و ورزش باســتانی در دوران صفویــه و زندیــه رونــق زیــادی در ایــران
یافــت بــه طــوری کــه در هــر شــهر صدهــا پهلــوان بنــام وجــود داشــت.
در دوران قاجاریــه عالقــه بــه ایــن ورزش چنــان زیــاد شــد کــه در دوران
ناصرالدیــن شــاه شــخصی بــه نــام «صاحــب الدولــه» مأمــور توســعه ورزش
کشــتی شــد و در تمامــی روزهــای تعطیــل پهلوانــان در میادیــن شــهر بــه
کشــتی گرفتــن میپرداختنــد .مســابقات کشــتی پهلوانــی بــرای انتخــاب
پهلــوان پایتخــت از همیــن ایــام آغــاز شــد و بعدهــا بــه صــورت یــک ســنت
جــاری همهســاله درآمــد .محمدصــادق بلورفــروش ،ابراهیــم یــزدی معــروف
بــه یــزدی بــزرگ ،پهلــوان ســیدعلی حــق شــناس ،پهلــوان اکبــر خراســانی،
حســین یوزباشــی ،ســید حســن رزاز ،ســید اســماعیل کالسکهســاز از
کشــتیگیران و پهلوانــان معــروف آن زمــان بودنــد.
از زمــان رضــا شــاه زورخانــه بــا فرهنــگ جدیــد رونق بیشــتری گرفــت و در
کنــار زورخانههــا ،باشــگاهها و ورزشــگاهها هــم شــکل گرفتنــد .از ســال
 ۱۳۱۸بــا مطــرح شــدن مقــررات بینالمللــی کشــتی ،تغییــر و تحوالتــی در
شــیوه کشــتی گرفتــن و طــرز لبــاس پوشــیدن کشــتیگیران پدیــد آمــد.
حمیــد محمودپــور در ســال  ۱۳۱۷تعلیــم کشــتی آزاد و فرنگــی بــا مقــررات
بینالمللــی را در ایــران آغــاز کــرد .وی اولیــن تشــک کشــتی از جنــس
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اســفنج را در دانشســرای
تربیــت بدنــی واقــع در
دروازه دولــت تهــران پهــن
کــرد .در ســال  ۱۳۱۸اولیــن
دوره مســابقات کشــتی آزاد
قهرمانــی کشــور در دو رشــته
آزاد و فرنگــی کــه آن زمــان
«گــرک و رومــن » نامیــده
مــی شــد در ورزشــگاه
امجدیــه تهــران برگــزار
گردیــد ۱۳۹۴نخســتین
باشــگاه کشــتی هــم باشــگاه
ســلیمان خــان در خیابــان
شــاپور ســابق بــود .اولیــن
تیــم کشــتی خارجــی کــه
وارد ایــران شــد تیــم ترکیــه
بــود کــه در ســال  ۱۳۲۶بــه
ایــران آمــد.
نخســتین حضــور بینالمللــی
کشــتی ایــران در المپیــک
 ۱۹۴۸لنــدن بــود کــه
منصــور رئیســی در آنجــا بــه
مقــام چهــارم رســید .اولیــن
حضــور تیــم ملــی کشــتی
ایــران در قهرمانــی کشــتی
جهــان هــم بــا حضــور تیــم
ملــی کشــتی آزاد در اولیــن
دوره ی رقابتهــای قهرمانــی
کشــتی آزاد جهــان در ســال
 ۱۹۵۱در هلســینکی فنالنــد
اتفــاق افتــاد.
پرافتخارتریــن ورزش ایــران
در باز یهــای المپیــک،
ورزش کشــتی بــا  ۳۸مــدال
اســت.
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تغییرات اساسی قوانین و وزنها در سال ۲۰۱۴

وزن
بــر اســاس اعــام فدراســیون بینالمللــی کشــتی
(فیــا) ،قوانیــن کشــتی از ابتــدای ســال ۲۰۱۴
تغییــر خواهــد کــرد و همچنیــن در المپیــک ۲۰۱۶
ریودوژانیــرو ،کشــتی آزاد و فرنگــی مــردان و کشــتی
آزاد زنــان در شــش وزن جدیــد برگــزار خواهــد شــد.
فیــا پــس از آنکــه دو وزن از کشــتی آزاد و فرنگــی
مــردان کــم و در عــوض دو وزن بــه کشــتی آزاد زنــان
اضافــه کــرد ،بــرای تــوازن در اوزان میبایســت
تغییراتــی در آنهــا بوجــود مـیآورد ،بــا توجــه بــه ایــن
موضــوع فیــا بــرای المپیــک ریــو بــرای کشــتی آزاد
و فرنگــی مــردان و همچنیــن کشــتی آزاد زنــان شــش
وزن در نظــر گرفتــه اســت .فدراســیون بینالمللــی
کشــتی بــرای مســابقات قهرمانــی قــارهای ،جــام
جهانــی و جایــزه بــزرگ دو وزن  ۶۱و  ۷۰کیلوگــرم
را بــه کشــتی آزاد و  ۷۱و  ۸۰کیلوگــرم را بــه کشــتی
فرنگــی مــردان اضافــه کــرده و همچنیــن در بخــش
کشــتی آزاد زنــان هــم دو وزن  ۵۵و  ۶۰کیلوگــرم بــه
مســابقات افــزود شــده اســت.
وزن جدید کشتی (کیلوگرم)
* کشتی آزاد (المپیک)۵۷ ۶۵ ۷۴ ۸۶ ۹۷ ۱۲۵ :
* کشتی فرنگی (المپیک)۵۹ ۶۶ ۷۵ ۸۵ ۹۸ ۱۳۰ :
* کشتی آزاد زنان (المپیک)۴۸ ۵۳ ۵۸ ۶۳ ۶۹ ۷۵ :
* کشتی آزاد (جهانی)۵۷ ۶۱ ۶۵ ۷۰ ۷۴ ۸۶ ۹۷ ۱۲۵ :
* کشتی فرنگی (جهانی)۵۹ ۶۶ ۷۱ ۷۵ ۸۰ ۸۵ ۹۸ ۱۳۰ :
* کشتی آزاد زنان (جهانی)۴۸ ۵۳ ۵۵ ۵۸ ۶۰ ۶۳ ۶۹ ۷۵ :
بــر اســاس اعــام فدراســیون جهانــی کشــتی ،وزنهای
مســابقات نوجوانــان و نونهــاالن تغییــری نکرده اســت.
قوانین
ضربــه فنــی :تمــاس پشــت حریــف بطــوری کــه هــر
دو شــانه بــه مــدت ۱ثانیــه بــه تشــک بچســبد.
پرتــاب :فنــون پرتابــی در کشــتی آزاد  ۴امتیــاز و در
کشــتی فرنگــی هــم  ۴امتیــاز خواهــد داشــت ولــی در
کشــتی فرنگــی اگــر همــراه بــا چرخــش و کنتــرل در

هــوا باشــد  ۵امتیــاز بــه اجــرا کننــده فــن تعلــق
میگیــرد.
پایــان مســابقه :در کشــتی آزاد اختــاف
امتیــاز ده و در کشــتی فرنگــی اختــاف امتیــاز
هشــت بــه معنــای پایــان مســابقه اســت اگــر
هیچکــدام از دو کشــتی گیــر حریــف خــود
را ضربــه فنــی نکننــد یــا بــه اختــاف امتیــاز
عالــی نرســند پــس از پایــان شــش دقیقــه تایــم
قانونــی کشــتی کشــتیگیر بــا امتیــاز بیشــتر
برنــده اعــام خواهــد شــد.
نکتــه :در صــورت برابــر بــودن امتیــازات
کشــتی گیــری کــه امتیــاز آخــر را گرفتــه باشــد
پیــروز خواهــد شــد.
زمــان برگــزاری مســابقات :همــه کشــتیها
از ســاعت  ۱۰صبــح آغــاز و بیــن هــر مســابقه تــا
کشــتی بعــدی  ۳۰دقیقــه فاصلــه خواهــد بــود.
شیوه اعتراض
هیئــت ژوری میتوانــد بــدون مشــورت بــا داوران
تصمیــم نهایــی خــود را اعــام کنــد ،اگــر هیئــت
ژوری رای داوران را رد کنــد ،بــه داورانــی کــه
مرتکــب اشــتباه شــدهاند ،اخطــار داده خواهــد
شــد ،اخطــار دوم بــرای داوران بــه معنــای
محرومیــت از قضــاوت خواهــد بــود.
احتمال حذف از المپیک
در فوریــة ،۲۰۱۳شــورای اجرائــی کمیتــة
بینالمللــی المپیــک پیشــنهاد کــرد کــه ایــن
رشــتة ورزشــی از ســال  ۲۰۲۰از عرصــة ایــن
پیکارهــا حــذف شــود .کشــتی جهــت باقیمانــدن
در المپیــک ،بــا  ۷رشــتة دیگــر رقابــت کــرد.
آلمــان ،ایــاالت متحــدة آمریکا ،ایــران ،بلغارســتان
و روســیه از جملــه کشــورهایی بودنــد کــه بــا ایــن
تصمیــم مخالفــت کردنــد.
کمیتــه بینالمللــی المپیــک روز  ۸ســپتامبر (۱۷
شــهریور) در کنگــره خــود در شــهر بوینــوس
آیــرس رای بــه مانــدن کشــتیدر المپیــک ۲۰۲۰
و  ۲۰۲۴داد .کشــتی بــا بــه دســت آوردن  ۴۹رای

اعضــای کمیتــه بینالمللــی المپیــک ،موفــق شــد در
بازیهــای تابســتانی  ۲۰۲۰هــم حضــور داشــته باشــد.
رشــتههای رقیــب کشــتی بــرای حضــور در المپیــک،
یعنــی بیســبال و ســافتبال  ۲۴رای و اســکواش تنهــا ۲۲
رای کســب کردنــد.
مسابقات
• جام جهانی کشتی
• مسابقات قهرمانی کشتی جهان
• کشتی در بازیهای المپیک تابستانی
کشتی در ایران
کشــتی در ایــران یکــی از پرطرفدارتریــن ورزشهــا
ســت و ریشــه در تاریــخ و ســنتهای ایرانــی دارد بــه
طوریکــه معمــوالً بــه عنــوان ورزش ملــی ایــران از
آن یــاد میشــود .کشــتی از دوران باســتان در ایــران
تمریــن میشــده و در میــان ســبکهای گوناگــون
ملــی و محلــی کشــتی پهلوانــی فراگیرترین ســبک آن
بودهاســت .در میــان ســبکهای بینالمللــی کشــتی
نیــز کشــتی آزاد محبوبتریــن روش بــه شــمار
م ـیرود .باشــگاه پــوالد نخســتین باشــگاه ورزشــی در
ایــران اســت کــه در ســال  ۱۳۰۰توســط حســین رضی
زاده (آقاشــریف) در خیابــان شــاپور (وحــدت اســامی)
تأســیس گردیــد.
تاریخچه
کشتیگیران زورخانه در دوره قاجار
تماشــای کشــتی پهلوانــی در دوره ناصرالدیــن شــاه
در میــدان ارک تهــران
کشــتی و ورزش باســتانی در دوران صفویه
و زندیــه رونــق زیــادی در ایــران یافــت
بــه طــوری کــه در هــر شــهر صدهــا
پهلــوان بنــام وجــود داشــت .در دوران
قاجاریــه عالقــه بــه ایــن ورزش چنــان
زیــاد شــد کــه در دوران ناصرالدیــن
شــاه شــخصی بــه نــام «صاحــب الدولــه»
مأمــور توســعه ورزش کشــتی شــد و در
تمامــی روزهــای تعطیــل پهلوانــان
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در میادیــن شــهر بــه کشــتی گرفتــن میپرداختنــد.
مســابقات کشــتی پهلوانــی بــرای انتخــاب پهلــوان
پایتخــت از همیــن ایــام آغــاز شــد و بعدهــا بــه صورت
یــک ســنت جــاری همهســاله درآمــد .محمدصــادق
بلورفــروش ،ابراهیــم یــزدی معــروف بــه یــزدی
بــزرگ ،پهلــوان اکبــر خراســانی ،حســین یوزباشــی،
ســید حســن رزاز ،ســید اســماعیل کالسکهســاز از
کشــتیگیران و پهلوانــان معــروف آن زمــان بودنــد.
از زمــان رضــا شــاه زورخانــه بــا فرهنــگ جدیــد رونــق
بیشــتری گرفــت و در کنــار زورخانههــا ،باشــگاهها
و ورزشــگاهها هــم شــکل گرفتنــد .از ســال ۱۳۱۸
بــا مطــرح شــدن مقــررات بینالمللــی کشــتی ،تغییــر
و تحوالتــی در شــیوه کشــتی گرفتــن و طــرز لبــاس
پوشــیدن کشــتیگیران پدیــد آمــد.
مسعـــــو د
در ســـال
و فرنگــی
بینالمللــی
آغــاز کــرد.
تشــک کشــتی
در دانشســرای
دروازه دولــت
ســال ۱۳۱۸
کشــتی
کشــو ر
تهـران
برگــزار
شــد.

پهلــوان نشــان از اصفهــان
 ۱۳۱۷تعلیــم کشــتی آزاد
بــا مقــررات
را در ایــران
وی اولیــــن
از جنــس اســفنج را
تربیــت بدنــی واقــع در
تهــران پهــن کــرد .در
اولیــن دوره مســابقات
آزاد قهرمــانـــی
در ورزشـــگاه
امجدیــه
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نخســتین باشــگاه کشــتی هــم باشــگاه پــوالد
در خیابــان شــاپور ســابق بــود کــه توســط حــاج
حســین رضــی زاده (آقاشــریف) در ســال ۱۳۰۰
تأســیس گردیــد .اولیــن تیــم کشــتی خارجــی کــه
وارد ایــران شــد تیــم ترکیــه بــود کــه در ســال ۱۳۲۶
بــه ایــران آمــد.
نخســتین حضــور بینالمللــی کشــتی ایــران در
المپیــک  ۱۹۴۸لنــدن بــود کــه منصــور رئیســی در
آنجــا بــه مقــام چهــارم رســید .اولیــن حضــور تیــم
ملــی کشــتی ایــران در مســابقات قهرمانــی کشــتی
جهــان هــم در ســال  ۱۹۵۱در هلســینکی فنالنــد
اتفــاق افتــاد.
تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران تاکنــون پنــج بــار
قهرمــان مســابقات قهرمانــی جهــان در ســالهای
 ۱۹۵۹یوکوهامــا ۱۹۶۵ ،منچســتر ۱۹۹۸ ،تهــران،
 ۲۰۰۲تهــران ۲۰۱۳ ،بوداپســت شدهاســت .تیــم
ملــی کشــتی فرنگــی ایــران نیــز در ســال  ۲۰۱۴در
تاشــکند ازبکســتان قهرمــان جهــان شــد.
نحوه برد و باخت
 ضربــه فنــی  :در ایــن حالــت کشــتی گیــر برنــدهدر جــدول مســابقات  ۴امتیــاز و بازنــده  ۰خواهــد
گر فت
 در صورتیکــه کشــتی گیــری حریــف خــود را بــااختــاف  ۱۰امتیــاز ببــرد بــه برنــده  ۴امتیــاز و بــه
بازنــده اگــر امتیــاز فنــی داشــته باشــد  ۱امتیــاز اگــر
امتیــاز فنی نداشــته باشــد  ۰امتیــاز تعلق مــی گیرد.
 در صورتیکــه کشــتی گیــری حریــف خــود رابــا اختــاف کمتــر از  ۱۰امتیــاز ببــرد بــه برنــده
 ۳امتیــاز و بــه بازنــده  ۱امتیــاز در جــدول خواهــد
گرفــت .
 ولــی اگر کشــتی گیــر بازنده امیاز فنی نداشــته باشــدبــه برنــده ۳امتیــاز و بازنده ۰تعلــق خواهد گرفت.
مصدومیت و ادامه ندادن به بازی
حاضــر نشــدن بــه کشــتی و اعمــال خــاف مقــررات
انجــام دادن موجــب مــی شــود کــه بــه برنــده ۴
امتیــاز و بازنــده  ۰امتیــاز داده شــود.اگر کشــتی گیــر
در مســابقه  ۳اخطــاره شــود کشــتی بالفاصلــه قطــع

معروفترین کشتی گیران جهان

و در ایــن حالــت برنــده  ۴امتیــاز و بازنــده  ۰مــی گیــرد.
انواع کشتی های محلی در ایران
* کشتی پهلوانی یا زورخانهای :در سراسر ایران
* کشــتی لوچــو :از ورزش هــای محبــوب روســتاهای
مازنــدران اســت و چــون جایــزه کشــتیگیران را بــر
نــوک یــک چــوب در وســط میــدان آویــزان میکننــد
بــه آن لوچــو گوینــد .جایــزه؛ قــواره پارچــه ،شــال و
ترمــه و گاهــی گاو یــا گوســفند اســت کــه بــه همــان
چــوب وســط میــدان بســته میشــود.
* کشــتی بــا چوخــه :این کشــتی در سراســر خراســان
بــه ویــژه قوچــان ،فریمــان و اســفراین ،رواج دارد و در
فضــای آزاد بــه اجــرا در میآیــد.
* کشــتی گیلــه مــردی :ایــن کشــتی در اســتان گیالن
رواج دارد .در ایــن کشــتی هــر جــای بــدن حریــف
بــا زمیــن تمــاس پیــدا کنــد شکســت خــورده اســت.
در ایــن کشــتی ،عــاوه بــر فــون کشــتی از ضربــات
مشــت نیــز اســتفاده میشــود .و کشــتی گیــران گیلــه
مــرد تنهــا یــک شــلوار تنــگ اســتفاده مــی کننــد و
جایــزه آن گاو ،گوســفند ،پارچــه و  ...اســت.
* کشتی چوخه در خراسان
* کشتی زوران پاتوله در کردستان
* کشتی لری در لرستان
* کشتی جنگ )یا زوران) در منطقه الیگودرز
* کشتی بغل به بغل در قزوین
* کشتی عاشیرما در آذربایجان شرقی
*کشتی گوراش یا ترکمنی در مناطق
ترکمننشین
* کشتی عربی در میان ایالت و عشایر خوزستان
* کشتی کمربندی در استان اصفهان
* کشتی لشکرکشی در استان یزد
* کشــتی کج گردان در سیســتان و بلوچســتان
بــه ویــژه در روســتاهای شهرســتان زابل
* کشــتی دســته بغــل در اســتان فــارس بویــژه
منطقــه ارســنجان
* کشتی کمری در آذربایجان و ترکهای قزلباش
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جــورج هاکــن اشــمیدت معــروف بــه شــیر روســی  .ایــن پهلــوان بــه مــدت  ۱۰ســال ( از ســال  ۱۸۹۸تــا
ســال  ) ۱۹۰۸از هیــچ حریفــی شکســت نخــورد  .در ســال  ۱۹۶۸در ســن  ۹۱ســالگی در گذشــت .
یاشــار دوغــو کشــتی گیــر معــروف ترکیــه و فاتــح مــدال طــای المپیــک  ( ۱۹۴۸در وزن  ۷۳کیلــو ) و
قهرمــان جهــان در ســال . ۱۹۵۱
تدیــا شــویلی ( شــوروی ) از بهتریــن کشــتی گیــران جهــان در دهــه  ۱۹۷۰کــه در وزنهــای  ۸۲و ۹۰
کیلوگــرم کشــتی مــی گرفــت  .او در فاصلــه ســالهای  ۱۹۷۱- ۷۶تعــداد  ۶مــدال طــا از بازیهــای المپیــک و
مســابقات قهرمانــی جهــان بــه گــردن آویخــت
حمید کاپالن ( ترکیه ) کشتی گیر سنگین وزن و قهرمان المپیک  ۱۹۵۶و قهرمان جهان در سال . ۱۹۵۸
الکســاندر مدویــد ( شــوروی ) برنــده مــدال طــا در المپیــک هــای  ۱۹۷۲ - ۱۹۶۸ - ۱۹۶۴و قهرمــان دنیــا
در ســالهای  ۱۹۷۰ - ۱۹۶۹ - ۱۹۶۷ - ۱۹۶۳ - ۱۹۶۲و  . ۱۹۷۱افتخــارات و پیروزمندیهــای او در تاریــخ کشــتی
جهــان بــی نظیــر اســت .
واتانابــه ( ژاپــن ) تنهــا کشــتی گیــر بــدون شکســت جهــان و قهرمــان المپیــک و دنیــا در ســالهای ۱۹۶۴
 . ۱۹۶۲او در طــی ســالهای ورزش خــود  ۱۸۶کشــتی در میدانهــای ملــی و بیــن المللــی گرفــت و در هیــچیــک از آنهــا مغلــوب نشــد .
مشهورترین کشتی گیران ایران
از میــان پهلوانــان و کشــتی گیــران آزاد و فرنگــی ایــران کــه در مســابقات قهرمانــی جهــان و بازیهــای المپیــک
مــدال گرفتــه انــد میتــوان بــه ایــن نامهــای آشــنا اشــاره کــرد :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جهان پهلوان غالمرضا تختی
عباس زندی
حبیبی
سیف پور
محمد علی صنعتکاران
منصور مهدی زاده
عبداهلل موحد
ابراهیم جوادی
شمس الدین سید عباسی
محسن فرح وشی
منصور برزگر
محمد رضا نوایی
رضا سوخته سرایی

•
•
•
•
•

محمد حسین محبی
مجید ترکان
عسکری محمدیان
علیرضا سلیمانی
برادران خادم
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اعتیــاد چیست ؟

چیــزی کــه باعــث شــود یــک فــرد بطــور مــداوم و تکــراری یــک نیــاز و خواســته ای
را انجــام دهــد مــی توانــد تعریــف ســاده از اعتیــاد باشــد .غالب ـ ًا وقتــی نــام اعتیــاد
بــرده مــی شــود اذهــان  ،بــر مــواد مخــدر متمرکــز مــی شــود در حالیکــه انــواع اعتیــاد
گســترش یافتــه اســت .

ایمــان و اعتقــاد مشــعلی اســت کــه تاریــک تریــن راه هــا را روشــن مــی ســازد  ،هــر کجــا
منحرفــی وجــود داشــته باشــد او را بــه آســانی بــه ســوی راســتی رهبــری مــی کنــد .
پــرورش ایمــان و اخــاق پســندیده در روان کــودک یکــی از حقــوق فرزنــدان در آئیــن اســام
اســت حضــرت امــام ســجاد (ع) مــی فرمایــد  :تــو نســبت بــه کســانی کــه ســر پرستشــان
هســتی در مــورد تربیــت نیــک و راهنمایــی آنــان بــه ســوی پــروردگار  ،مــورد ســوال قــرار
خواهــی گرفــت .
همچنیــن پیامبــر اکــرم صریحـاً از پــدران و مادرانــی کــه بــه تربیــت دینــی کودکانــه خــود بــی اعتنا
هســتند برائت جســته اســت .

شاخه های زیر مجموعه ای از انواع اعتیاد است .
اعتیاد به حسادت  ،کمتر از مواد مخدر نیست .
اعتیاد به چشم چراغی  ،یعنی نگاه کردن به ناموس دیگران
اعتیــاد بــه خــود بــزرگ بینــی  ،ایــن بیمــاری عامــل بســیاری از اعتیــاد هــا مــی باشــد و فــرد بــر
اســاس خــود خواهــی فکــر مــی کنــد کــه هیــچ کــس نمــی توانــد او رامعتــاد کنــد .
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر  :قلیــان – ســیگار – حشــیش – تریــاک – هروئیــن شیشــه – کــراک و
قــرص هــای مختلــف  ،جالــب اســت بدانیــد کــه همــه ابتــدا مــی گوینــد کــه تفریحــی مــی کشــند و
کودکانــه خــود را فریــب مــی دهنــد .
اعتیاد به الکل و هر مواد خوراکی دیگر که باعث اعتیاد می شود .
اعتیاد به انتر نت و سایر بازی های نرم افزاری
اعتیاد به رفتار های جنسی و اختالالت رفتاری
ابتــدا بایــد قبــول کنیــم کــه همــه ی ایــن مــوارد یکســان نیســتند امــا هــر کــدام در جای خــود مــی تواند
زندگــی اجتماعــی مــا را ویــران کند.
موارد زیر می تواند در ترک اعتیاد موثر باشد :
صادق بودن با خود و خود را قانع کردن نه توجیه کردن
رســیدن بــه نقطــه ای کــه فــرد بــه یقیــن رســیده باشــد کــه اگــر قــرار بــود ســودی نصیبــم شــود در
ایــن مــدت شــده بــود .
تصمیم قاطع  :فرد به این باور رسیده باشد و عقالنی تصمیم بگیرد و نه از روی احساس .
بیــرون کــردن یــک غریبــه کــه مــدت هاســت در بطــن خانــواده نفــوذ کــرده اســت و مــی خواهــد اورا اتــز
محیــط عاشــقانه ی خــود بیــرون کنــد
والدیــن و مربیــان بایــد متوجــه باشــند کــه در راه تربیــت نوجــوان  ،مذهــب بزرگترین یــار و مددکار آنهاســت

نخســتین تصویــری کــه کــودک از خــدا در
ذهــن خــود تریــم میکنــد از روابطــش بــا پــدر
و مــادر ســر چشــمه مــی گیــرد و همچنیــن
آگاهــی او از اطاعــت ،بخشــندگی و راســتی
بــا طــرز عمــل خانــواده بســتگی دارد و همــه
ایــن مســایل بایــد در اولیــن ســالهای کودکــی
انجــام پذیــرد زیــرا در ایــن ســالها ذهــن طفــل
بهتــر از مواقــع دیگــر بــرای ضبــط آن چــه

درک مــی کنــد آمادگــی دارد اگــر ایــن پنــج
اصــل را بــا یکدیگــر حــل کنیــم بــه هدفــی
دســت پیــدا مــی کنیــم کــه ماننــد فــوالد هیچ
چیــز در آن نفــوذ نمــی کنــد.
گرد آورنده  :سیده صغری میر ظفر جویان
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ایــن پنجــره بــه شــما ایــن فرصــت را میدهــد کــه
حوزههایــی از زندگیتــان را کــه احتمــاالً قبــا هرگــز
دربــاره آن نیندیشــیدهاید را اکتشــاف کنیــد .همیــن
طــور کــه در زندگــی بیشــتر خــود را میشناســید،
انــدازه هــر یــک از ایــن چهــار پنجــره میتوانــد
تنظیــم شــود .بــرای مثــال اگــر شــما خــود آگاهــی
پایینــی داریــد احتمــال دارد کــه خانههــای پنجــره
در ســمت چــپ (آشــکار و پوشــیده) کوچکتــر باشــند،
امــا بــه همــان انــدازه کــه شــما خودآگاهیتــان
را رشــد دهیــد ایــن پنجرههــا بــزرگ میشــوند و
در مقابــل خانــه تاریــک ایــن پنجــره کوچــک تــر
میشــود .در زیــر هــر خانــه ایــن پنجــره را بیشــتر
توضیــح میدهیــم.

پنجــــره جوهـــری  :بهتریــن
شیـــــوه بـــــرای کســــب

خـودآگاهـــی

قسمت اول  :بخش آشکار:

خودشناسی و روابط بهتر به کمک پنجره جوهری

گردآورنده :
زهرا پژوهنده
(روانشناس)

پنجــره جوهــری (ماتریــس) یــک روش ســاده و بســیار کاربــردی در خودشناســی اســت .
خودشناســی اولیــن و مهمتریــن قــدم در راه رســیدن بــه موفقیــت اســت .وقتــی هدفــی بــرای
خودمــان مشــخص میکنیــم و میخواهیــم بــرای رســیدن بــه آن برنامهریــزی کنیــم ،قبــل از
هــر چیــز بایــد بدانیــم مــا چــه تواناییهــا و مهارتهایــی داریــم و چــه طــور میتوانیــم از آنهــا
بــرای رســیدن بــه اهدافمــان اســتفاده کنیــم.
در علــم رفتارشناســی ،یــک الگــوی بســیار جالــب از ســطح آگاهــی افــراد نســبت بــه خودشــان
وجــود دارد کــه بــه آن پنجــره جوهــری ( )Johari windowمیگوینــد ،ایــن ماتریــس کــه
نتیجــه تحقیــق دو نفــر بــه نامهــای جــوزف لوفــت و هــری اینگهــام اســت بــه خودشناســی و
البتــه افزایــش آگاهــی مــا نســبت بــه خودمــان و رفتــار بهتــر مــا در گــروه و محــل کار کمــک
میکنــد.
پنجره جوهری
ایــن ماتریــس از  ۴قســمت تشــکیل شــده کــه هــر قســمت معــرف بخشــی از شــخصیت فــرد
اســت .هــر کــدام از ایــن  ۴بخــش بــا توجــه بــه آگاهــی فــرد نســبت بــه خــودش میتوانــد
انــدازهای متفــاوت داشــته باشــد.
شــما میتوانیــد پنجــره جوهــری را بــهعنــوان وســیلهایی بــرای بررســی و تفکــر دربــاره ایــن کــه
چگونــه رفتــار میکنیــد و چــه چیــزی شــما را بــا انگیــزه میکنــد بــه کار ببریــد .و همچنیــن

مهمتریــن بخــش از پنجــره جوهــری و علــم
خودشناســی اســت .هــر چــه میــزان شــناخت مــا از
خودمــان بیشــتر باشــد و دیگــران را نســبت بــه آن
آگاه کنیــم ،عــاوه بــر آرامــش در روابطمــان ،احســاس
بهتــری هــم خواهیــم داشــت.
چیزهایــی کــه افــراد دیگــر دربــاره شــما میداننــد
و همچنیــن چیزهایــی کــه شــما دربــاره خودتــان
میدانیــد .ایــن جنبههــا شــامل مــواردی اســت
همچــون:
 اطالعــات واقعــی :جایــی کــه زندگــیمیکنیــد ،روابطــی کــه داریــد ،فرزنــدان،
شــغل و مــواردی از ایــن دســت.
– احساســات :افــراد و چیزهایی که دوســت
داریــد و بــه آنهــا اهمیــت میدهید.
 انگیــزش :چیــزی کــه باعــث میشــودشــما شــروع بــه کار کــرده و بــه آن کار
اهمیــت دهیــد.
 رفتارهــا :اینکــه چگونــه بــا مــردم رفتــار وتعامــل میکنیــد.
 -خواستهها :اهداف و خواستههایتان در زندگی.
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قسمت دوم بخش تاریک یا کور:
چیزهایــی کــه دیگــران دربــاره شــما میداننــد و
میبیننــد امــا شــما از آنهــا بیخبــر هســتید .ایــن
بخــش را میتــوان تاحــدودی معــادل اصطالح “ســایه”
در نظریــه یونــگ دانســت .تقریب ـاً هــر فــردی نقــاط
تاریــک دارد .شــما بایــد بــه جنبههایــی از زندگــی
و شــخصیتتان کــه تاکنــون برایتــان ناشــناخته
بودهانــد آگاه شــوید .بــرای مثــال مــردم شــما را
بهعنــوان فــردی الهــام بخــش و خــاق میبیننــد امــا
شــما اعتقــاد داریــد تاکنــون کار خاصــی نکردهایــد
کــه ایــن ویژگــی را در خــود دیــده باشــید .منطقــه
کــور در واقــع خــط قرمزهایــی اســت کــه مــا بــدون
آنکــه بدانیــم بــه دیگــران نشــان میدهیــم و دیگــران
هــم روابطشــان بــا مــا را بــر اســاس آنچــه در ایــن
منطقــه میبیننــد ،تنظیــم میکننــد .بــه همیــن
دلیــل بهتــر اســت کــه تــا جــای ممکــن ایــن رفتارهــا
و احساســات کــم شــوند چــون خــود مــا آگاهــی
نســبت بــه آن نداریــم.
قسمت سوم بخش پوشیده یا پنهان:
چیزهایــی کــه فقــط خــودم تــان دربــاره خــود میدانید
و از دیگــران پنهــان میکنیــد .ممکــن اســت نقطــه
نظــری بــرای خودتــان داشــته باشــید کــه آنهــا را
پوشــیده و خصوصــی نگــه میداریــد .همچنــان کــه
افــراد دیگــر را بیشــتر میشناســید ،ممکــن اســت
تصمیــم بگیریــد کــه از طریــق خــود افشــایی ،اطالعات
بیشــتری را دربــاره خودتــان در میــان بگذاریــد .ممکن
اســت وقتــی نســبت بــه کســی احســاس اطمینــان
میکنیــد و احســاس میکنیــد کــه میتوانیــد بــه او
اعتمــاد کنیــد تصمیــم بگیریــد کــه اطالعــات شــخصی
خــود را بــا او در میــان بگذاریــد .همچنیــن ممکــن
اســت احســاس کنیــد کــه الزم نیســت همکارانتــان
دربــاره فعالیتهایــی کــه شــما در خــارج از شــغلتان
بــه آنهــا میپردازیــد چیــزی بداننــد .ایــن قســمت
معمــوال جایــگاه ترسهــا و حساســیتهای ماســت.
بدیهــی اســت کــه هــر شــخصی بخــش خصوصــی
حتــی در مــورد افــکار و احساســاتش داشــته باشــد ،اما
بــا بزرگتــر شــدن ایــن بخــش مــا بیشــتر در خودمــان
فــرو میرویــم و گوشــهگیر میشــویم کــه ادامــه
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ایــن رونــد میتوانــد بــرای رفتارهــای اجتماعــی مــا
بــه شــدت خطرنــاک باشــد.
در برخــورد بــا ایــن نــوع احساســات بایــد ســعی کنیــم
بــا خودمــان روراســت باشــیم ،ببینیــم واقعــا چــرا
مــا چنیــن احساســی داریــم؟ آیــا ایــن مشــکل راه
حلــی دارد؟ تــا جایــی کــه میتوانیــم احساســاتمان
را بــا دیگــران در میــان بگذاریــم و در واقــع منطقــه
آشــکارمان را بزرگتــر کنیــم و منطقــه پنهــان را
کوچکتــر ,تــا احســاس بهتــری داشــته باشــیم.
قسمت چهارم بخش ناشناخته :
ایــن قســمت مثــل یــک اتــاق تاریــک اســت .افــکار و
احساســاتی در آن وجــود دارد کــه نه مــا از آن باخبریم
و نــه دیگــران  .در واقــع ایــن بخــش ،در ســطح بــاال
از آگاهــی فــردی ،بایــد تقریبــا از بیــن بــرود ،چــون
ممکــن اســت مهــارت یــا اســتعدادی داشــته باشــیم
کــه بــه علتهــای مختلــف مثــل عــدم اعتمــاد بــه
نفــس هرگــز ســراغ آن نرویــم و موفقیتهــای ناشــی
از آن را بــرای همیشــه از دســت بدهیم.مثــا هرگــز
ســراغ موســیقی نمیرویــم چــون از بیاســتعداد
بــودن در آن میترســیم .در حالــی کــه اســتعداد
فوقالعــادهای بــرای آن داشــتیم ولــی هرگــز متوجــه
آن نمیشــویم...ممکن اســت رفتارهــا و نگرشهایــی
وجــود داشــته باشــند کــه شــما از کودکــی آنهــا را
داشــتهاید ولــی توجــه کمــی بــه آنهــا کردهایــد
در حالــی کــه آنهــا بــر رفتــار شــما بهعنــوان یــک
بزرگســال تأثیــر دارنــد .بــرای مثال شــما ممکن اســت
اعتمــاد بــه مــردم را ســخت بدانیــد چونکــه وقتــی
یــک بچــه بودیــد احســاس رهــا شــدن کردهاییــد و
اگــر چــه همیشــه مهربان،یاریگــر و مــودب هســتید
ولــی در شــکل دادن دوســتی نیــاز بــه زمــان داریــد.
چگونه خودم را بهتر بشناسم؟
یــک پنجــره جوهــری بکشــید ،همــه چیــز را دربــاره
خودتــان فهرســت کنیــد :مهارتهــا ،اســتعدادها،
احساســات ،و افکارتــان .همچنیــن از افــراد دور و برتان
بخواهیــد کــه هرچیــزی را دربــاره شــما میداننــد
بگوینــد .ســپس آنهــا را بــا چیزهایــی کــه خودتــان
دربــاره خودتــان میگوییــد تطبیــق دهیــد تــا ببینیــد

دیگــران چــه چیزهایــی دربــاره شــما گفتهانــد کــه
خودتــان نمیدانســتید و چــه چیزهایــی را نگفتهانــد
درحالــی کــه شــما آنهــا را داریــد.
شــما بایــد در نهایــت بــه مــوارد زیــر بیندیشــید
و ســعی کنیــد جنبههــای تاریــک و ناشــناخته
خــود را کشــف کنیــد.
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باباجـون

خیلی دلم برات تنگ شده ...

آگاهی از ویژگیهای بدنی و جسمانی
آگاهی از نقاط قوت
آگاهی از نقاط ضعف
آگاهی از افکار خود
آگاهی از باورها و ارزشهای خود
آگاهی از اهداف خود
آگاهی از اینکه از نظر دیگران چگونه هستید
آگاهی از ابعاد عاطفیتان
باباجون خیلی دلم برات تنگ شده
بابای خوبم یادته وقتی میرفتی من ۲سالم بود وتوبغل مامان با آینه قرآن بدرقه ات کردیم
یادته مامان چی بهت گفت؟
یادته گفت :علی برو واینقدرنگران محمد نباش من مواظبشم
یادته هرقدم که از خونه دورمیشدی برمیگشتی وبامن بای بای میکردی
بابــای خوبــم میدونــی وقتــی نبــودی مامــان بــرام قصــه میگفــت قصــه اینکــه دشــمنا بــه خرمشــهر حملــه کــردن
وزنهــا وبچــه هــارو کشــتن وخونــه هــای مــردم راخالــی کــردن وباخودشــون بــردن  .میگفــت زنهــا ودخترهــای
خرمشــهر راهــم باخودشــون بــردن وتــو رفتــی کــه اونهــارو از خرمشــهر بیــرون کنی وشــهر را ازشــون پــس بگیرید
باباجــون هنــوز منتظــرم بیائــی و بــرام بــری
خواســتگاری .آخــه مــن میخــوام زن بگیــرم
ولــی قــول میــدم کنــار مامــان بمونــم و مواظبــش
باشــم آخــه اون هــر روز منتظــر برگشــتن تــو جلــو در

خونــه رو آب وجــارو میکنــه
باباجــون مامــان خیلــی ناتــوان شــده ولــی مثــل یــه
مــرد ازمــن مواظبــت میکنــه حــاال نوبــت منــه کــه
ازش مواظبــت کنــم  .بابــا جــون اســمت رو تابلــو
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ســرکوچمونه ومــن هــر روز کــه میــرم ســرکار
وبرمیگــردم مــی ایســتم وبــه عکســت و
اســمت نــگاه میکنــم .
باباجــون دیــروز کــه اومــدم بیــام خونــه
عکســت رو از ســرکوچه برداشــته بــودن و
فقــط فامیلــی مــا روی تابلــو بــود بابــا جــون
کلمــه شــهید هــم روی تابلــو نبــود .نمیدونــم
چــرا باباجــون رفتــم خونــه و بغــض گلــوم را
فشــرده بــود خیلــی گریــه کــردم
یعنــی توکــه رفتــی خرمشــهر وسوســنگرد و...
از دســت دشــمن پــس بگیــری حــاال نبایــد
اســمت روکوچــه باشــه !!
باباجــون خیلــی خوشــحال شــدم امشــب
اومــدی بــه پســرت ســرزدی خیلــی
خوشــحال شــدم وقتــی منــو بغــل کــردی و
منــو بوســیدی .
آخــه بابــا جــون دلــم داره میترکــهوقتــی
میبینــم بابــای بچــه هــا بغلشــون میکنــن و
دستشــونو میگیــرن و بــا هــم بــازی میکنــن.
راســتی بابــا جــون دوســتت گفــت صــدام
تــو ودوســتاتو انداختــه تــو کانــال آب  ،بــرق
وصــل کــرده بــه آب وتــو ودوســتات همونجــا
پرکشــیدید بطــرف آســمون ولــی چــرا بدنتــو
نیــاوردن مامــان ببینــه خیالــش راحــت بشــه .
اینقــدر منتظــرت نمونــه؟
میدونــی باباجــون خیلــی از بچــه پولدارهــا
بمــن متلــک میگفتــن کــه ایــن فرزند شــهیده
و مرتــب بهشــون پــول و امکانــات میــدن
ولــی همیشــه مامــان میگــه مــا هیچــی از
بنیــاد شــهید نمیگیریــم چــون بابــات وصیــت
کــرده ازامکانــات دولتــی بخاطــر شــهادت
مــن اســتفاده نکنیــد و مامــان همیشــه مثــل
یــه مــرد میــره ســرکار تــا محتــاج ایــن و
اون نشــیم.ولی نمیدونــی ایــن روزهــا چقــدر
از بیــت المــال رو چپــاول میکنــن ومیبــرن
خــارج.
باباجــون ،آقــا جونــم جــای امــام خمینــی
مــردم را رهبــری میکنــه مــن یبــار بــا
دانشــجوها رفتیــم پیشــش .
باباجــون مــن رفتــم بغلــش کــردم وگفتــم
بابــای مــن رفتــه جبهــه ولــی هنــوز نیومــده

ایشــون بغلــم کــرد وچفیشــو انداخــت دور گردنــم
وگفــت پســرم بابــای تــو یــه مــرد بــود .
مــن مطمئنــم االن پیــش امــام حســینه منــم تــو
وامثــال تــو رو دوســت دارم.
باباجــون تابحــال هیچکــی اینجــوری منــو بغــل
نکــرده بــود کــه ارامــش بگیــرم.
کاش بــودی ومیدیــدی وقتــی اومــدم خونــه مامان
چقــدر خوشــحال شــده بود.
باباجون خیلی دوستـت دارم ...
باباجــون امشــب قــاب عکســتو بغــل کــردم باهــات
حــرف زدم وگریــه کــردم نمیدونــم تــا کــی بیــدار
بــودم و بــا تــو حــرف میزدم فقــط خیلی خوشــحال
شــدم کــه اومــدی کنــارم و بــا هــم درد دل کردیــم
کــه یهــو مامــان اومــد تواتــاق دیــد بالشــتم خیســه
و دارم گریــه میکنــم و بــا تــو حــرف میزنــم کــه
گفــت محمــد جــان چــرا نمیخوابــی باکــی حــرف
میزنــی کــه صــدات تاتــو هــال میــاد؟
مــن بهــش گفتــم هیچکــس  .ولــی اون خیلــی
باهوشــه بهــم گفــت دوبــاره بــا بابــات حــرف
میــزدی؟ گفتــم بلــه مادرجــان واون گفــت بســه
بگیــر بخــواب .ولــی باباجــون مــن باخــدای خــود
وباقــاب عکــس تــو عهــد میبنــدم جــای خالــی تــو
را پرکنــم وقــول میــدم کاری نکنــم کــه یکنفــر بــه
تــو نفریــن کنــه مطمئــن بــاش محمــدت افتخــار
باباشــه میشــه و تمــام ســعیم رامیکنــم کــه بــه
مملکتــم خیانــت نکنــم .
باباجــون وصیــت نامــه ات راخونــدم کــه گفتــه
بــودی بــه خــدا ایمــان داشــته باشــم بــه امــام
خیانــت نکنــم و واجبــات را انجــام بــدم واز
محرمــات دوری کنــم .
باباجــون قــول میــدم تــا اونجائیکــه تــوان دارم
وعقلــم میرســه در راه دیــن وامامــان قــدم بــردارم
وپشــت ســر رهبــر عزیزمــون حرکــت کنــم .
خــودت گفتتــه بــودی ولــی فقیــه جانشــین امــام
زمانــه پــس بایــد مطیعــش باشــیم منــم مطیــع
نائــب امــام زمانــم هســتم
پسر عزیزت محمد

غالمرضا احمدی
بیداخویدی
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مدینـه فاضله چیست...
جامعــه آرمانــی و مدینــه فاضلــه در نــگاه متفکــران مســلمان شــیعی در جامعــه جهانــی مهــدوی بــا رهبــری
حاکــم معصــوم و حاکمیــت قوانیــن الهــی خالصــه میگــردد.
مفهوم شناسی
مدینه فاضله از دو کلمه مدینه و فاضله ترکیب یافته که در لغت و اصطالح معنای خاصی دارد.
مدینه فاضله در لغت
مدینــه ،کــه یــک واژه عربــی اســت در لغــت بــر وزن فعلیــه ،جمــع آن مدائــن و مــدن و بنابــر قــول دیگــر مفعلــه
میباشــد .ابــن بــری میگویــد اگــر میــم در مدینــه زائــده باشــد جمــع آن بــر وزن مــدن جایــز نیســت.
وی درتعریــف مدینــه گفتــه اســت« :حصنــی اســت کــه در وســط زمینــی بنــا شــده باشــد.
و در اصطــاح؛ بــه شــهر و یکــی از بخشهــای فلســفه باســتان مربــوط بــه سیاســت مدنیــه گفتــه
میشــود کــه یکــی از ســه بخــش حکمــت عملــی اســت .و نیــز گفتهانــد :مدینــه ،یعنــی شــهر
زندگــی ،مدنــی یعنــی شهرنشــینی.
خواجــه نصیرالدیــن طوســی در تعریــف مدینــه معتقــد اســت؛ پیــش از ایــن بــه اجتمــاع اشــخاصی
اطــاق میشــد کــه بــه انــواع حرفههــا و صناعــات مشــغول بودنــد و ایــن حرفههــا ،ســبب
تعیــش آنــان بــود.
یکــی از واژههایــی کــه بــا مدینــه ارتبــاط دارد تمــدن اســت .فریــد وجــدی دربــاره آن گفته
اســت :تمــدن بــه معنــای ســوی عقــل و انســانیت ،نظــم دهــی بــه امــور زندگــی و گرایــش
به اخالق شهری تفسیر شده است.
خاصــی از توســعه
تعاریفــی دیگــر دربــاره تمــدن آمــده اســت کــه آن را نــوع
حیــات انســانی
مــادی و معنــوی میدانــد و اندیشــه آرمانــی دربــاره
را القاء میکند.
تمــدن عبــارت اســت از تــاش بــرای آفریــدن
جامع ـهای کــه بشــریت بتوانــد بــا همنوائــی
در کنــار یکدیگــر و بــه منزلــه اعضــای
یــک خانــواده کامــل و جامــع ،در درون
آن زندگــی کنــد.
بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده
میتــوان مدینــه فاضلــه را از حیــث
لغــت ایــن گونــه تعریــف کــرد:
مدینــهای کــه از لحــاظ فضیلــت
دارای درجــه عالــی باشــد.
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مدینه فاضله در اصطالح
دربــاره مفهــوم اصطالحــی مدینــه فاضلــه تعاریــف
زیــادی از دانشــمندان و فیلســیوفان رســیده اســت.
فارابــی در ایــن بــاره میگویــد« :مدینــه فاضلــه؛
مدین ـهای اســت کــه مقصــود حقیقــی از اجتمــاع در
آن ،تعــاون بــر امــوری اســت کــه موجــب حصــول بــه
ســعادت آدمــی اســت.
خواجــه نصیرالدیــن طوســی نیــز میگویــد« :مدینــه
فاضلــه؛ مدینـهای اســت که ســاکنان آن کوشــش کنند
کــه ســعادت حقیقــی را بــه دســت آورنــد .اداره چنیــن
مدینـهای بــه دســت حکیمــان و فاضــان باشــد».
مالصــدرا میگویــد« :مدینــه فاضلــه؛ مدینـهای اســت
کــه شــهرهای آن بــرای نیــل بــه نهایــت حقیقــی و
خیــر حقیقــی بــا هــم همــکاری دارنــد».
بررسی تاریخ و جامعه در فلسفه نظری
از مباحثــی کــه بــا موضــوع تحقیــق ارتباطــی
تنگاتنــگ دارد؛ بررســی ادوار تاریــخ بــر اســاس فلســفه
نظــری اســت کــه در آن بــه ســیر تکاملــی یــا نزولــی
جامعههــا نظــر و توجــه میکنــد .در ایــن بــاره
دیدگاههــای متفاوتــی وجــود ندارنــد .برخــی ماننــد
نیچــه بــه تکــرار تاریــخ و برخــی بــه دورهای بــودن
تاریــخ و جامعــه معتقدنــد و نیــز عــدهای ماننــد تویــن
بــی تاریــخ را بــی ظهــور و افــول تمدنهــا میدانــد.
از نظــر تویــن بــی ،افــول تمدنهــا از وقتــی آغــاز
شــدهاند کــه سلســله داران ،متولیــان و مدیــران
آنهــا در برابــر تهاجمهــای نویــن پاســخهای کهنــه
را تکــرار کردهانــد .وی از دالیــل افــول یــک تمــدن،
نظامــی شــدن شــدید و وســعت فتوحــات را یــادآوری
میکنــد و معتقــد اســت هرچــه متصرفــات یــک
تمــدن وســیع تــر گــردد .بــرای حفــظ آنهــا به ارتشــی
بــزرگ تــر و نیرومندتــر ،نیازمنــد خواهیــم شــد و ایــن
نــه مــا بــه قــوت بلکــه مــا بــه ضعــف تمــدن میشــود.
دیدگاه تکامل جامعه و تاریخ
برخــی دیدگاههــا نیــز ترقــی و تکامــل جامعــه و تاریــخ
را مطــرح میکننــد .در عصــر جدیــد اندیشــه ترقــی
یکــی از مهمتریــن اندیشـههایی اســت کــه بــا زندگــی
انســان در آمیختــه اســت .ســیدنی نخســتین شــکل
اعتقــاد بــه ترقــی را بــا پیدایــش علــوم جدیــد مقــارن

میدانــد .هــگل ،یافــت و ســاخت جهــان هســتی را
اندیشــه عنــوان میکنــد؛ اندیش ـهای مطابــق ،متعالــی
و آزاد کــه از خالــق برخاســته و در خــارج ،هویــت و
موضوعیــت یافتــه اســت؛ وی معتقــد اســت :همیــن
کــه ایــن اندیشــه در خــارج تحقــق یافــت و از صاحــب
خــود جــدا شــد ،دچــار فــراق و از خــود بیگانگــی
گشــت و همــواره بــر آن اســت کــه بــر ایــن فــراق
فایــق آیــد و دوبــاره بــه اصــل خــود بپیونــدد.
دیدگاه متفکران مسلمان
برخــی از آیــات قــرآن قبــل از مطــرح شــدن نظریــه
دورهای تاریــخ بــه ایــن مطلــب اشــارهای داشــته اســت:
«قــد خلــت مــن قبلکــم ســنن فســیروا فــی االرض
فانظــروا کیــف کان عاقبــه المکذبیــن؛
البتــه پيــش از شــما حوادثــى (ماننــد هالكتهــاى
دســتهجمعى) طبــق ســ ّنت الهــى گذشــته اســت،
پــس در روى زمیــن بگرديــد و بنگريــد كــه عاقبــت
ب كننــدگان چگونــه بــود .».در آیــه مبارکــه،
تکذیــ 
بــه انســان توصیــه میشــود کــه دربــاره اجتماعــات
قبــل ،تدبــر کنــد و بــرای عبــرت گیــری در زمیــن
ســیر کنــد .مرحــوم شــهید مطهــری دربــاره نوســانات
تاریــخ میگویــد :هرچنــد در مجمــوع حرکــت تاریــخ،
تکاملــی اســت ،ولــی ،ســیر تکاملــی تاریــخ ،جبــری
و الیتخلــف نیســت .یعنــی چنیــن نیســت کــه هــر
جامع ـهای در هــر مرحلــه تاریخــی لزومــا نســبت بــه
مرحلــه قبــل از خــود کاملتــر بــوده اســت .نظــر بــه
ایــن کــه عامــل اصلــی ایــن حرکــت انســان اســت و
انســان موجــودی مختــار و آزاد و انتخابگــر اســت.
تاریــخ در حرکــت خــود نوســاناتی مییابــد گاهــی
جلــو م ـیرود و گاهــی عقــب ...ولــی بــه طــور کلــی،
بشــریت در مجمــوع خــود یــک خــط ســیر تکاملــی را
طــی کــرده اســت.
طبــق نظــر آیــتاهلل مصبــاح یــزدی ،از آنجــا کــه
تکامــل بــه لحــاظ روحــی و نزدیــک شــدن بــه خــدا
تحقــق مییابــد ،در تاریــخ هیــچ جامعــهای تمامــا از
لحــاظ روحــی کامــل تــر از جامعــه قبلــی نبوده اســت.
تکامــل بــه هــر معنــای موجــود (در صنعــت،
تکنولــوژی ،علــوم تجربــی و )...در مدینــه فاضلــه و
آرمانــی موعــود اســام رخ خواهــد داد ،از آنجــا کــه
آخرالزمــان بخــش پایانــی تاریــخ و جــز نهایــی آن
اســت ،دنیــا و جهــان در آن بــه تکامــل همــه جانبــه
خــود خواهــد رســید.
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مدینه فاضله در آیات و روایات
مدینــه فاضلــه ،نعمتــی اســت کــه قــرآن مجید
 ،بــه آن نویــد داده اســت« :وعــد اهلل الذیــن
آمنــوا منکــم و عملــوا الصالحــات لیســتخلفنکم
فــی االرض کمــا اســتخلف الذیــن مــن قبلکــم
ولیمکنــن لهــم دینهــم الــذی ارتضالهــم و
لیبدلنهــم مــن بعــد خوفهــم امنــا یعبدوننــی
الیشــرکون بــی شــیئا و مــن کفــر بعــد ذالــک
فاولئــک هــم الفاســقون؛
خداونــد بــه كســانى از شــما (مســلمانان) كــه
ایمــان آورده و كارهــاى شايســته كردهانــد
وعــده داده اســت كــه قطعــا آنهــا را در روى
زميــن جانشــين (خــود) كنــد و حکومــت
بخشــد همــان گونــه كــه كســانى را كــه پيــش
از آنهــا بودنــد (ماننــد مؤمنــان قــوم نــوح و قــوم
هــود و صالــح و قــوم یونس ) جانشــين ســاخت،
و حتمــا آن دينــى را كــه بــراى آنهــا پســنديده
اســت (ديــن اســام) بــراى آنهــا مســتقر و
اســتوار ســازد ،و بىترديــد حــال آنهــا را پــس
از بيــم و تــرس بــه امــن و ايمنــى تبديــل نمايد
بــه طــورى كــه تنهــا مــرا بپرســتند و چيــزى
را شــریک مــن قــرار ندهنــد .و هــر كــه پــس
از ايــن (نعمــت بــزرگ) كفــران ورزد ،چنيــن
كســانى بــه حقیقــت نافرماننــد.».
در داللــت ایــن آیــه میتــوان گفــت :ایــن آیــه
شــامل تمــام امــت اســامی اســت کــه بعضــی
از مفســرین گفتهانــد کــه ایــن آیــه بــه دلیــل
بیانیــه بــودن «مــن» در کلمــه «منکــم» بــر
عمــوم مســلمین داللــت میکنــد ،عالمــه
طباطبایــی آن را بعضیــه گرفتــه اســت و وعــده
اســتخالف در زمیــن را مختــص مؤمنیــن،
آن هــم کســانی کــه عمــل صالــح انجــام
میدهنــد ،میدانــد؛ چیــزی کــه آیــه بــر آن
داللــت میکنــد همــان وعــده تحقــق مدینــه
فاضلــه میباشــد ،بــا هــر تفســیری کــه از آیــه
ممکــن اســت.
در روایــات نیــز بــرای ایجــاد مدینــه فاضلــه
مطالبــی فــراوان رســیده اســت .ابــن ابــی
الحدیــد میگویــد :امامیــه میگوینــد کــه
احادیــث آخرالزمــان دربــاره وعــده ظهــور
امــام غائبــی اســت کــه در پایــان دنیــا مالــک
همــه زمیــن میشــود ولــی یــاران معتزلــی مــا
میگوینــد کــه وعــده بــه ظهــور امــام غائبــی
اســت کــه در آخرالزمــان همــه زمیــن را تصرف
میکنــد و بــر همــه کشــورها پیــروز میشــود.
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ارکان مدینه فاضله
مدینــه فاضلــه دارای ارکانــی اســت کــه اشــاره بــه
آن ضــروری اســت .مدینــه فاضلــه دارای ســه رکــن:
قانــون ،حاکــم ،مــردم میباشــد ،کــه دربــاره آن بــه
اختصــار توضیــح میدهیــم:
قانون
در لغــت عــرب بــه معنــای معیــار و مقیــاس شــیء و
هرچیــزی آمــده اســت ،بــه عبارتــی دیگــر :القانــون،
مقیــاس کل شــیء طریقــه.
در اصطــاح بــه معنــای عــام آن یعنــی :مجموعــه
قواعــد الــزام آوری کــه بــر رفتــار و ارتبــاط آنهــا در
جامعــه حاکــم اســت؛ بــه معنــای خــاص آن نیــز؛
یعنــی :قاعــدهای معیــن یــا مجموعــهای معیــن از
قواعــد کــه قــوه مقننــه بــرای تنظیــم امــر معینــی
وضــع میکنــد.
در فقــه نیــز بــه چیــزی قانــون گفتــه میشــود کــه:
کلــی باشــد ،از طریــق وحــی رســیده باشــد و جنبــه
دوام داشــته باشــد .بنابرایــن قانــون در اســام؛ عبــارت
اســت از آن قســمت از آیــات قــرآن و احادیــث درســت
کــه متضمــن اوامــر یــا نواهــی و بــه طــور کلــی،
متضمــن مقــررات الزامــی باشــند.
ویژگی قانونگذار در اسالم
قانونگذاری بنابر آموزههای اسالمی:
اوال از آن خداوند است.
ثانیــا ایــن حــق طبــق مفــاد بعضــی آیــات نــه تنهــا از
آن خداســت ،بلکــه از دیگــران حــق قانونگــذاری نیــز
ســلب شــده اســت.
ثالثا پیروی از قانون اسالم ،پیروی از وحی است.
ویژگی قوانین در اسالم
قانــون در اســام دارای ویژگیهایــی اســت کــه بــه
اختصــار میتــوان گفــت:
 -۱از دالیلــی کــه میتــوان بــر محــق بــودن قانونگذاری
خداونــد برشــمرد ،ثبــات نســبی در قوانیــن او اســت.
ســید قطــب میگویــد« :مادامــی کــه قانــون از زمیــن
سرچشــمه گیــرد ،همیشــه در معــرض تحــوالت وتبدیل
اســت و در حــال دگرگونــی دائــم در دســت طبقــات
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غالــب و علیــه طبقــه مغلــوب ملــت خواهــد بود.
 -۲جامعیــت قانــون الهــی نکتـهای دیگر اســت
کــه آن را نســبت بــه قوانیــن دیگــر ممتــاز
میکنــد .چنــان کــه خداونــد میفرمایــد:
روزی کــه از هــر امتــی گواهــی از خودشــان،
بــر آنــان برانگیزیــم و تــو را بــر اینــان مشــاهده
گیریــم و بــر تــو نــازل کردیــم کتــاب را کــه
روشــنگر همــه چیــز اســت و هدایــت و رحمت
و بشــارت بــرای مســلمین اســت. .
عالمــه در ایــن بــاره میفرمایــد« :قــرآن
بــرای هدایــت عمــوم اســت و مــراد از تبیــان
کل شــی هــم آن چیــزی اســت کــه برگشــت
بــه هدایــت باشــد از قبیــل معــارف حقیقــی
مربــوط به مبــدا ،معــاد و اخــاق و شــرایع الهی..
 -۳آســان بــودن قانــون الهــی دلیلــی دیگــر بــر
اولویــت آن نســبت بــه قوانین بشــری اســت.
 -۴برابــری در مقابــل قانون یکــی از ویژگیهای
قانــون الهــی اســت کــه حتــی در مــورد پیامبــر
اکــرم (صلیاهللعلی هوآلهوســلّم) هــم موضــوع
یکســان صــورت میگیــرد .در ایــن بــاره
حضــرت رســول میفرماینــد« :الفضــل لعربــی
علــی عجمــی و ال عجمــی علــی عربــی و ال
اســود علــی ابیــض ،اال بالتقــوی ،کلکــم مــن
آدم و آدم مــن تــراب.
حاکم
در لغــت بــه اجــرا کننــده حکــم بیــن مــردم گوینــد،
حاکــم کســی اســت کــه در میــان مــردم حکــم
میکنــد و فرمــان میدهــد.
دربــاره ضــرورت حاکــم نیــز روایاتــی رســیده اســت
کــه بــر اهمیــت موضــوع میافزایــد :الدیــن والســلطان
توامــان ،البــد کل واحــد منهمــا مــن صاحبــه ،والدیــن
اس والســلطان حــارس و مــاال اس لــه الهــذم و مــا ال
حــارس لــه ضایــع.
از شــرایطی کــه بــرای حکــم در نظــر گرفتــه شــده:
اســام ،عدالت،اعلمیــت ،مدیریــت ،معصومیــت و مــرد
بــودن میباشــد کــه هــر یــک در جــای خــود قابــل
بحــث و بررســیاند.

مردم
ارزش و اعتبــاری کــه اســام در مدینــه فاضلــه خــود،
بــرای مــردم آن قائــل اســت ،بســیار در خــور توجــه
اســت .در مدینــه فاضلــه اســام ،مــردم آزاد و عبــد
خالــق هســتی بخشانــد و مالــک چیزهاییانــد کــه
از طریــق قانــون بــه دســت آوردهانــد .مــردم حــق
مشــورت دارنــد و دنبــال کســب فضائــل و ســعادت
اخــروی هســتند ،بــا کمــال الفــت و محبــت زندگــی
میکننــد و همچنیــن بــا توجــه بــه دســتور حضــرت
حــق ،پیوســته در برابــر توطئــه دشــمنان آمادهانــد.
ســه رکنــی که به آن اشــاره شــد ،اســاس مدینــه فاضله
اســام را تشــکیل میدهنــد .اســام بــا ارائــه قانونــی
درســت و حاکمــی صالــح و مردمــی عاقــل شــرایطی
خــاص بــه وجــود م ـیآورد کــه باعــث فراگیــر شــدن
و جهانــی شــدن خــود و تبدیــل شــدن بــه دینــی
واحــد در عرصــه جهانــی ،تحقــق حاکمیــت عدالــت،
گســترش رفــاه ،ایجــاد صلــح و امنیــت جهانــی ،رشــد
علمــی و عقلــی بشــر ،ارتباطــات گســترده و ســریع و
خرســندی رضایــت مــردم خواهــد شــد.
مدینه فاضله و آرای فیلسوفان مسلمان
مدینــه فاضلــه بحــث طــول و درازی اســت کــه از
ابتــدای تولــدش تــا کنــون مــورد توجــه فیلســوفان
زیــادی مــن جملــه فیلســوفان مســلمان قــرار گرفتــه
اســت.
فارابی
فارابــی از آن دســته فیلســوفان مســلمان اســت
کــه بحــث جــدی دربــاره مدینــه فاضلــه نمــوده
اســت .اصــول و مبانـیای کــه فارابــی در مدینــه
فاضلــه خــود پــی میگیــرد چنــد مــورد اســت
از جملــه آنهــا :روش شناســی ،جهــان شناســی،
انســان شناســی و غایــت شناســی میباشــند.
فارابــی در تقســیم بنــدی علــوم و احصــاء
آنهــا بــه دنبــال ســعادت اســت ،وی اساســا
نظــام فلســفه سیاســی خــود را بــرای رســیدن
بــه ســعادت ترســیم میکنــد و ســعادت را
غایــت مطلوبــی میدانــد کــه همــه انســانها،
مشــتاقانه خواهــان آن هســتند و بــا تــاش
خــود بــه ســوی آن حرکــت میکننــد؛ زیــرا

ســعادت کمــال و برتریــن خیــرات اســت.
ارکان مدینــه فاضلــه از دیــدگاه فارابــی عبارتنــد از:
 .۱لــزوم وجــود رئیــس  .۲فیلســوف بــودن حاکــم
کــه چنیــن فــردی بــا فلســفه ورزی قواعــد کلــی را
بــا فلســفه نظــری در آمیختــه و بــا مبــدا وحــی در
ارتبــاط اســت.
ویژگیهــای مدینــه فاضلــه از دیــدگاه فارابــی عبارتنــد
از .۱ :تعــاون  .۲خداونــد و غایــت قصــوی بــودن
او  .۳معرفــت خداونــد  .۴بــا فضیلــت بــودن مــردم.
عدالــت  .۶محبــت و الفــت  .۷صلــح در مدینــه فاضلــه
و تشــبیه بــه خداونــد داشــتن در اوصــاف.
ابوعلی سینا
ابــن ســینا از مدینــه فاضلــه بــه مدینــه عادلــه یــاد
میکنــد .وی دربــاره سیاســت اخیــار و مدینــه فاضلــه
میگویــد :سیاســه االخیــار و هــی ان یکــون اهــل
المدنیــه متشــارکین علــی طلــب الســعاده العاجلیــه و
االجلیــه.
مدینــه فاضلــه ،مدینــهای اســت کــه اهالــی آن در
طلــب ســعادت عاجلــه (رینــا) و آجلــه (آخرت) شــرکت
میجویــد.
ابوعلــی ســینا ،فیلســوفی مســلمان اســت و مبانــی
مدینــه فاضلــه او جنبــه دینــی و الهــی دارد .در مدینــه
فاضلــه او نیــز جهانــی شناســی و خــدا شناســی،
انســان شناســی و غایــت شناســی نمایــان اســت ،او نیز
بــه دنبــال ســعادت اســت و ســعادت را در لــذت عقلــی
میدانــد؛ وی در فــرق بیــن عــارف و عابــد و زاهــد
معتقــد اســت :فــرق بیــن عــارف ،عابــد و زاهــد در ایــن
اســت کــه زاهــد از متــاع دنیــا و لــذات آن دور گــردان
اســت و عابــد کســی اســت کــه بــه عبــادات مواظبــت
دارد :امــا ،عــارف کســی اســت کــه فکــر خــود را
بــه قــدس جبــروت متوجــه میســازد و پیوســته از
پرتوهــای نــور حــق ،در ســر خــود برخــوردار میشــود.
او ایــن ســعادت (لــذت عقلــی) را مخصــوص ایــن دنیــا
تلقــی میکنــد؛ بــه نظــر او ســعادت واقعــی بعــد از
مــرگ بــه دســت میآیــد ،بــه عبــارت دیگــر« :و نیــز
بــدان کــه ســعادت هــر نفــس را ،آن هنــگام باشــد
کــه از کالبــد جــدا شــود و لــذات بدنــی دیگــر اســت
و لــذات نفســانی ،دیگــر و نیــز نفــس را بــدون کالبــد
عقوبتــی اســت وی را».
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از برجســتهترین نظریــات ابــن ســینا ،نظریــات
مربــوط بــه نبــوت اســت .وی نبــی را حاکــم
مدینــه فاضلــه میدانــد و ضــرورت نبــوت را
بــه چهــار ســطح؛ عقالنــی ،تخیلــی ،اعجــازی،
ســطح سیاســی اجتماعــی ثابــت میکنــد.
ابــن ســینا قانــون را بــرای مدینــه فاضلــه بــه
شــرط الهــی بــودن میپذیــرد و در ایــن بــاره
م ـیآورد :فتکــون لــه المعجــزات التــی اخبرنــا
بهــا ،وهــذا االنســان اذا وجــد ،یجــب ان یســن
للنــاس فــی امورهــم ســننا بــاذن اهلل تعالــی و
امــره و وحیــه و انزالــه الــروح القــدس علیــه.
وی همچنیــن دربــاره ویژگیهــای ایــن شــهر
بــه تعــاون بــرای ســعادت ،عدالــت ،عــدم
تعــارض و فســاد ،دینــداری و دنبــال روی
شــریعت تاکیــد مــیورزد.
خواجه نصیرالدین طوسی
خواجــه نصیرالدیــن طوســی در تعریــف مدینــه
فاضلــه میگویــد« :اجتمــاع قومــی بــود کــه
همتهــای ایشــان اقتنــای خیــرات و ازالــه
شــرور مقــدم بــود و هــر آینــه میــان ایشــان
اشــتراک بــود در دو چیــز :یکــی آراء و دوم
افعــال..
بنابــر تعریــف خواجــه ،مدینــه فاضلــه ،در مردم
دنبــال خیــرات هســتند و جویای کمــال؛ در آن
عدالــت حاکــم اســت .وی دربــاره ویژگیهــای
مدینــه فاضلــه بــه چنــد مــورد اشــاره میکنــد:
 .۱الفــت و محبــت  .۲امنیــت و عــدم تعانــد .۳
صداقــت  .۴عدالت.
خواجــه نصیــر طوســی بــا طبقاتــی دانســتن
مــردم بــه حســب مراتــب معرفتــی ،مــردم
مدینــه فاضلــه را دارای طبقــات زیــر عنــوان
میکنــد .۱:طایفــه افاضــل حکمــا  .۲طائفــه
اهــل ایمــان  .۳طایفــه اهــل ســلیم  .۴طایفــه
مســتضعفان .نمــود گرایــان.
مالصدرای شیرازی
مالصــدرای شــیرازی همچــون دیگر فیلســوفان
بــه ایــن مقولــه نظــر داشــته اســت ،وی مدینــه
فاضلــه را طــوری ترســیم میکنــد کــه در آن
همــه شــهرهای آن دارای امتــی اســت کــه
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بــرای رســیدن بــه خیــر حقیقــی و ســعادت ،یکدیگــر
را یــاری میکننــد.
مهمتریــن مبانــی مدینــه فاضلــه در دیــدگاه سیاســی
ـ اجتماعــی وی خداونــد منــزه از تعلقــات اســت و
دنیــا نیــز کــه بــه عنــوان منــزل کــه در آن ســالکان
الهــی ســکنی گزیــده و بــرای ســفر بــه ســوی خداونــد
تــاش میکننــد .از نظــر مالصــدرا ،انســانی کــه در
ایــن مدینــه حضــور مییابــد دارای ویژگیهــای
ممتــاز از دیگــر مخلوقــات ،مختــار بــودن او ،نیــاز او بــه
اجتمــاع و تمــدن دارای سیاســت و شــریعت مربــوط
بــه حیــات خــود میباشــد.
ارکان ایــن مدینــه از دیــدگاه وی  .۱قانــون الهــی  .۲حاکم
و حکومــت و مــردم و ســعادت آنــان میباشــد کــه
هــر یــک شــرایطی دارد کــه بــه تفصیــل از آن بحــث
کــرده اســت .خــدا محــوری ،حضور گســترده شــریعت،
حضــور والیــت ،عدالــت در جامعــه و تعــاون بــرای نیل
بــه ســعادت از وجــوه مدینــه فاضلــه مالصــدرا اســت.
جامعه مطلوب از دیدگاه اندیشمندان غرب
مســئله مدینــه فاضلــه و جامعــه مطلــوب مــورد توجــه
بســیاری از فیلســوفان و اندیشــمندان سیاســی غــرب
قــرار گرفتــه اســت.
افالطون
مدینــه فاضلــه از دیــدگاه افالطــون ،جامع ـهای اســت
کــه در آن خــرد ،دانــش ،فضیلــت و عدالــت حکمروایی
داشــته باشــد .او دربــاره طبــع اجتماعــی ایــن شــهر
انســان میگویــد« :علــت احــداث شــهر ایــن اســت
کــه هیــچ فــردی بــرای خــود کافــی نیســت ،بلکــه بــه
بســیاری از چیزهــا نیازمنــد اســت.
افالطــون جامعــه را بــه ســه طبقــه تقســیم میکنــد:
حاکمــان ،ســپاهیان و تــوده مــردم .بــه نظــر افالطــون،
کار ســپاهیان خیلــی مهــم اســت؛ او معتقــد اســت:
هیــچ کاری یــا حرف ـهای مهــم تــر از پیشــه ســپاهی
گــری نیســت و هیــچ مســئولیتی ،بــه ایــن انــدازه
اهمیــت نــدارد کــه ســربازان و جنــگاوران مــا وظایــف
خــود را بــه نحــو احســن و اکمــل انجــام دهنــد.
افالطــون دربــاره انتخــاب زمامــداران و فرماندهــان نیــز
میگویــد :پیــران بایــد فرمــان دهنــد و جوانــان بایــد

اطاعــت کننــد .در میــان پیــران هــم بایــد بهتریــن
افــراد انتخــاب گردنــد .وی دربــاره حاکمــان شــهر
معتقــد اســت :در مدینــه فاضلــه بایــد ،فیلســوفان
حاکــم باشــند .حکومــت فالســفه از دیــدگاه افالطــون
بــه مثابــه یــک وظیفــه اســت نــه بــرای رســیدن بــه
شــهوت و کســب افتخــار .آنــان وظیفــه دارنــد حکومت
کننــد تــا شــهر بــه ســعادت ابــدی نائــل آیــد .وی
براســاس عدالــت ،هرکســی را شایســته انجــام امــری
میدانــد کــه اســتعداد آن را داشــته باشــد ،او بــرای
تحقــق مدینــه فاضلــه خــود عدلــت ،فضیلــت و حکمت
و دانــش را تجویــز میکنــد.
توماس هابز
جامعــه مطلــوب از دیــدگاه تومــاس هابــز ،جامع ـهای
اســت کــه در آن صلــح ،امنیــت و رفــاه مــادی و از
لحــاظ دنیــوی دارای نعمتهــای فــراوان میباشــد.
او تصریــح میکنــد :مــراد امنیــت ،فقــط حفــظ جــان
نیســت ،بلکهنعمــت دیگــر نیــز هســت کــه آدمیــان
میتواننــد بــه واســطه کار و کوشــش قانونــی خــود و
بــدون ایجــاد نظــر یــا ضــرر بــرای دولــت بــه دســت
آورنــد.
تذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه تومــاس هابــز
دارای اصــول و مبانــی مادیگــرا بــود .تمــام فلســفه
سیاســی هابــز دور انســان میچرخیــد و دغدغههــای
او دربــاره آســایش و آرامــش انســان ایــن جهانــی
بودنــد ،طبــق ارکان اصلــی سیاســی هابــز آدمیــان بــه
حکــم طبیعــت برابرنــد و دارای وضعــی طبیعیانــد،
وی آزادی و اختیــار را حــق طبیعــی انســان تلقــی
میکنــد .هابــز اعتقــاد دارد در جامعــه مطلــوب بایــد
سیاســیت از دینجــدا گردنــد ،بنابرایــن او جامعــه
سکوالریســتی را از ویژگــی ایــن جامعــه میانــگارد و
از طرفــی نیــز انســان محــوری را از ویژگــی دیگــر ایــن
جامعــه برمــی شــمرد و معتقــد میشــود کــه دولــت
همــان توافــق بیــن انســانها اســت کــه ســاخته و
پرداختــه انســان میباشــد .از دیــدگاه تومــاس هابــز
فردگرایــی ویژگــی ســوم جامعــه مطلــوب اســت کــه
ایــن اندیشــه را مطــرح میکنــد کــه وظیفــه دولــت
حفــظ منافــع افــراد اســت.
وی ســخت طرفــدار قــدرت اســت و قــدرت و مقدمــات
آن را ارزشــمند میدانــد .بنابــر دیــدگاه وی؛ اگــر
دولتــی یــا حاکمــی بخواهــد در جامعــه مطلــوب او

مفیــد و کارســاز و بــرای مــردم راهگشــا باشــد ،بایــد
قــدرت مطلــق داشــته باشــد و قویــا قــدرت را بــه
دســت گیــرد.
علــم گرایــی ویژگــی پنجــم جامعــه مطلــوب تومــاس
هابــز اســت کــه بــه معنــای حســن گرایــی و تجربــه
گرایــی میباشــد .او ســعی میکنــد وجــود انســان
را مکانیــزه تحلیــل کنــد .عقلــی کــه هابــز از آن یــاد
میکنــد عقلــی ابــزاری اســت نــه عقــل کــه مــا عبــد
بــه الرحمــن باشــد؛ «غایــت انســان از دیــدگاه هابــز،
ایمنــی در ایــن جهــان و نجــات از زندگــی نکبتبــار
اســت .مصلحــت او نســبی و عقلــش ابــزاری طبیعــی
اســت بــرای رســیدن بــه ایــن غایــت».
نقد و بررسی دیدگاهها
در بررســی دیدگاههــای اندیشــمندان سیاســی
بــا دیــدگاه متفکــران مســلمان شــیعی میتــوان
گفــت کــه جامعــه آرمانــی و مدینــه فاضلــه در نــگاه
متفکــران مســلمان شــیعی در جامعــه جهانــی مهــدوی
بــا رهبــری حاکــم معصــوم و حاکمیــت قوانیــن الهــی
خالصــه میگــردد.
افالطون

 33فصلنامه تالش سبز

همــان ادامــه دهنــده راه پیامبــران الهــی اســت
پیامبرانــی کــه از ویژگیهــای برتــر آنــان عصمــت و
ارتبــاط بــا وحــی اســت .در مدینــه فاضلــه افالطــون
خبــری از گســتردگی نیســت ،امــا مدینــه فاضلــه
اســام ،پیــام آور جهانــی بــودن ،پیشــرفت در علــم و
صنعــت ،تکامــل عقــول بشــری ،گســترش عدالــت در
تمــام زمینههــا ،گســترش صلــح و امنیــت جهانــی و...
میباشــد.
فارابی
بــا وجــود مشــترکات فراوانــی کــه بیــن مدینــه
فاضلــه و جامعــه آرمانــی اســام وجــود دارد از جملــه
ســخن رانــدن از رؤســای مماثــل کــه بــا ائمــه اطهــار
نیــز تطبیــق میکنــد؛ قــدم برداشــتن در اخــاق و
سیاســت کــه منطبــق بــا رهنمونهــای اســامی
اســت؛ وســیله انــگاری مدینــه فاضلــه بــری رســیدن
بــه ســعادت آخــرت؛ مطابــق نظــر فارابــی ،اهالــی
مدینــه بایــد از رییــس اول بــی چــون و چــرا اطاعــت
کننــد .ایــن نوعــی استبداداســت کــه آن را در مدینــه
فاضلــه اســامی نمییابیــم زیــرا کــه بنــای اســام ایــن
اســت کــه در مدینــه فاضلــه اش مــردم بــا حاکمــان
در ارتبــاط و شــور باشــند و در صــورت لــزوم حــق
اعتــراض داشــته باشــند .طبــق نظــر فارابــی افــراد
مدینــه ،خــادم رییــس اولانــد ،امــا در مدینــه فاضلــه
اســامی همــه در برابــر خداونــد و قوانیــن الهــی
برابرنــد ،حاکــم در مدینــه فاضلــه اســام امیرمؤمنــان
اســت نــه امیــر عبــاد.

هــر چنــد افالطــون ،بــا طــرح بحــث خــود میخواســت
اوضاع سیاســی ـ اجتماعی آن دوران را ســامان بخشــد
و بــرای همیــن فیلســوفان را پیــش کشــد؛ بــه شــواهد
تاریخــی و تصریــح خــود افالطــون در کتــب و محاورات
خــود نظــر اصالحــی او مربــوط بــه یونــان بــه ویــژه
سایر اندیشههای آرمانی
آتــن بــود ،او قایــل بــه تمــاس بیــن دولتهــا نبــود،
در حالــی کــه مدینــه فاضلــه اســام بــا برنامههــای
اصالحــی خــود بــه کل جهــان نظــر میافکنــد« :یمــا نیــاز بــه جامعه ،قانــون و حکومــت از دیــدگاه ماکیاولی
و تومــاس هابــز بــر مبنــای سرشــت و طبیعــت بــد
االرض قســطا و عــدال کمــا ملئــت ظلمــا و جــورا».
طبــق تعریــف افالطــون از عدالــت ،مداخلــه در کار انســان مبتنــی اســت .هابــز انســان را بــا طبیعتــی
دیگــران ممنــوع اســت .وی بــا طبقــه بنــدی جامعــه ،بــد و ماکیاولــی او را مغــرور معرفــی میکنــد ،امــا
بســیاری از زمینههــای عدالــت واقعــی را از بیــن بــرده در مدینــه فاضلــه اســام سرشــت انســان محتــرم
اســت .در حالــی کــه در مدینــه فاضلــه اســام ،از هــر و ارزشــمند اســت .او از بســیاری از مخلوقــات برتــر
لحــاظ عدالــت تحقــق یافتــه و بــرای همــگان ،زمینــه و دارای فطــرت الهــی خــدا آگاه میباشــد .از نظــر
پیشــرفت و کمــال بــه دســت خواهــد آمــد و خبــری هابــز و ماکیاولــی هــدف اجتمــاع ،قانــون و حکومــت
از طبقاتــی شــدن نخواهــد بــود .در مدینــه فاضلــه او ،بــرای برطــرف کــردن نیازهــای دنیــوی و مــادی و ایــن
حاکــم علیرغــم تمهیــدات فــراوان فیلســوفاناند کــه جهانــی اســت ،درحالــی کــه در مدینــه فاضله ســعادت
در جــای خــود دچــار خطاینــد و هیــچ گونــه اتصالــی اخــروی مــراد اصلــح اســت .طبــق نظــر ماکیاولــی و
بــه عالــم بــاال ندارنــد در مدینــه فاضلــه اســام حاکــم ،هابــز ،حاکــم و دولــت فــوق قانــون هســتند ،امــا در
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مدینــه فاضلــه اســام همــه مــردم و حاکمــان در قبــال قانــون الهــی یکســان هســتند.
جدایــی دیــن و سیاســت در جامعــه مطلــوب هابــز و ماکیاولــی آشــکار اســت؛ هرچنــد ماکیاولــی اســتفاده از دین
را در هــدف حکومــت الزم و ضــروری میدانــد و آن نــه بــه خاطــر خــود دیــن ،بلکــه بــه خاطــر هدفــی اســت
کــه حکومــت دنبــال میکنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه در مدینــه فاضلــه اســام دیــن از سیاســت جــدا نیســت
و اصلــی اســت کــه نــه موجــب تفرقــه ،بلکــه وســیله اتحــاد و بــرادری اســت.
حکومــت از نظــر ماکیاولــی ،جمهــوری اســت ،البتــه در جامعـهای کــه فســاد و هــرج و مــرج نباشــد .او اعتقــاد
دارد؛ در کشــوری کــه مردمانــش بــه مســاوات دلبســتگی دارنــد ،بایــد دولــت جمهــوری بنیــاد نهــاد و آنجایــی
کــه مســاوات نــدارد ،دولــت پادشــاهی وگرنــه دولــت تاســیس یافتــه نســبت درســتی نخواهــد داشــت و دوام
نخواهــد یافــت.
هابــز نیــز گرچــه هرنــوع قــدرت و حکومــت را بــر اریکــه نشســت الزم االتبــاع میدانــد ولــی او دالئــل خــود را
بــه نفــع پادشــاهی اقامــه میکنــد .در یــک جمعبنــدی میتــوان گفــت جامعــه مطلــوب ایــن دو اندیشــمند
هیــچ شــرطی بــرای حاکــم قایــل نیســت .امــا حاکــم در مدینــه فاضلــه کســی اســت کــه از طــرف خداونــدی
عالــم بــه ایــن مقــام و قــدرت منصــوب شــده اســت و دارای ویژگــی هائــی همچــون اعلــم بــودن ،معصــوم بــودن،
منصــوص بــودن و کامــل بــودن اســت.

اتــاق فرمـان

اتــاق فرمــان مرکــز فرماندهــی هــر سیســتمی اســت کــه برنامــه هــای از قبــل تعییــن شــده
را راهبــری میکنــد و هــر آنچــه کــه برنامــه نویســی بــرای اجــرای یــک فرآینــد نوشــته باشــد
بــه اتــاق فرمــان داده مــی شــود و در حیــن اجــرای برنامــه براســاس ان برنامــه فرمــان هــا
صــادر مــی شــود و عملیــات اجرائــی خواهــد شــد.
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شــما تصــور کنیــد جهانــی بــه ایــن عظمــت چــه برنامــه نویســی دارد کــه تمامــی کــرات و کهکشــانها
بــدون کســری از ثانیــه جابــه جــا مــی شــوند و هیــچ برخــوردی بــا یکدیگــر نخواهنــد داشــت و فرمــان
صــادره از اتــاق کنتــرل خداونــد چــه دقیــق اجــرا مکــی شــود هماننــد فرمــان بــه بــاد و باران،رعــد و
بــرق ،ســرما و گرما،ریــزش بــرگ درختــان و خــواب انهــا و رویــش مجــدد گیاهــان و درختــان و  ...همــه
از یــک برنامــه دقیــق سرچشــمه مــی گیــرد کــه تصــورش بــرای زبــده تریــن دانشــمندان محــال اســت
و همــه مــا میدانیــم کــه هیــچ عملــی در جهــان بــدون دســتور خداونــد کــه مســئول اتــاق فرمــان جهان
اســت انجــام نمــی شــود حتــی بــا بــه دنیــا امــدن انســان کــه بــا فرمــان به ملــک الحــی و وفــات انســانها
کــه بــا فرمــان بــه ملــک المــوت صــورت مــی گیــرد و هیــچ یــک بــدون کســری از ثانیــه کــم و زیــاد
نخواهــد شــد و اگــر بخواهیــم بــه راز کائنــات پــی ببریــم ممکــن اســت بــه انحــراف کشــیده شــویم
چــون عقــل مــا گنجایــش ایــن حکمــت هــا و فرامیــن را نــدارد و نمــی توانیــم رمــوز کائنــات را کشــف
کنیــم بزرگتریــن دانشــمندان جهــان درصــد بســیار کمــی از راز جهــان هســتی را کشــف کــرده انــد

اتــاق فرمــان بــدن مــا انســان هــا مغــز اســت و هنــوز
بســیاری از رمــوز بــدن انســان کشــف نشــده ولــی
تمــام عمــل و عکــس العمــل مــا انســان هــا و حتــی
حیوانــات از اتــاق فرمــان (مغــز) کنتــرل مــی شــود .
روایــت اســت کــه قبــل از خــوردن دســت هــا را از
آلودگــی پــاک کنیــد و غــذا را بــا دســت تنــاول کنیــد
ولــی خیلــی هــا دلیــل ایــن دســتورات را نمیداننــد
عصــب هــای نــوک انگشــتان بســیار حســاس هســتند
و متصــل بــه اتــاق فرمــان و بــه محــض لمــس غــذا
مغــز بــه معــده فرمــان میدهــد و معــده اســید ترشــح
مــی کنــد و بــه محــض ورود غــذا بــه معــده اســید
اطــراف غــذا را احاطــه کــرده و بــا غــذا مخلــوط مــی
شــود و موجــب هضــم غــذا خواهــد شــد و هیچــگاه
فــرد دچــار یبوســت و درد معــده نخواهــد شــد.
در تمامــی رفتــار بــدن مغــز فرمــان اجــرای صحیــح را
صــادر میکنــد و ایــن بهتریــن عمــل خواهــد بــود.
اعصــاب دیــداری  ،شــنیداری  ،چشــایی  ،بویایــی ،
المســه و  ...همگــی از طریــق مغــز فرمــان میگیرنــد و
عکــس العمــل دارنــد کــه تمامــی عکــس العمــل هــا
مفیــد فایــده اســت و از آســیب بــه بــدن جلوگیــری
میکنــد.
بــه محــض آســیب بخشــی از بــدن مغــز بــه ســایر
قســمتها و بافــت هــای بــدن فرمــان میدهــد کــه

نســبت بــه ترمیــم آســیب دیدگــی اقــدام کننــد
بــه محــض مواجــه شــدن بــا یــک خطــر در جــاده
از اتــاق فرمــان بــه دســت و پــا فرمانــی صــادر
مــی شــود کــه مســیر را تغییــر بدهیــم و از خطــر
دوری کنیــم و هــزاران دســتور دیگــر  ،پــس قــدر
اتــاق فرمــان خــود را بدانیــم.

غالمرضا احمدی
بیــداخویــدی
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داستــان هـــای کوتـاه
پیشـکــش
آهنگــری شمشــیر بســیار زیبایــی تقدیــم شــاپور پادشــاه
ساســانی نمــود.
شــاپور از او پرســید :چــه مــدت بــرای ســاختن ایــن شمشــیر
زمان گذاشــته ای؟
آهنگر پاسخ داد :یک سال تمام.
پادشــاه ایــران بــاز پرســید :اگــر یــک شمشــیر ســاده بــرای
ســربازان بســازی چقــدر زمــان مــی بــرد؟
او گفت :سه تا چهار روز.
شــاپور گفــت :آیــا ایــن شمشــیر قدرتــی بیشــتر از آن صــد
شمشــیر دیگــری کــه مــی توانســتی بســازی دارد؟
آهنگــر گفــت :خیــر ،ایــن شمشــیر زیباســت و شایســته
کمــر شــهریار.

پادشــاه ایــران گفــت :سپاســگزارم از ایــن
پیشــکش امــا ،پادشــاه اهــل فرمــان دادن
اســت نــه جنگیــدن ،من از شــما شمشــیر
بــرای ســپاهیان ایــران مــی خواهــم نــه
بــرای خــودم ،و بــه یــاد داشــته بــاش
ســرباز بــی شمشــیر نگهبــان کیــان
کشــور ،پادشــاه و حتــی جــان خویــش
نیســت.
شــاپور بــا نگاهــی پدرانــه بــه آهنگــر
گفــت :اگــر بــه تــو پــاداش دهــم هــر روز
صنعتگــران و هنرمنــدان بــه جــای توجــه
بــه نیازهــای واقعــی کشــور ،بــرای مــن
زینــت آالت مــی ســازند و ایــن ســرآغاز
ســقوط ایــران اســت.
پــدرم بــه مــن آموخــت زندگــی ســاده
داشــته باشــم تــا فرمانرواییــم پایدارتــر
باشــد .پــس بــرای ســربازان شمشــیر
بســاز کــه نبردهــای بــزرگ در راه اســت.

تـاجر و بـاغ
مــردی تاجــر در حیــاط قصــرش انــواع مختلــف درختــان و گیاهــان و گلهــا را کاشــته و بــاغ بســیار
زیبایــی را بــه وجــود آورده بــود .هــر روز بزرگتریــن ســرگرمی و تفریــح او گــردش در بــاغ و لــذت بــردن
از گل و گیاهــان آن بــود.
تــا ایــن کــه یــک روز بــه ســفر رفــت .در بازگشــت ،در اولیــن فرصــت بــه دیــدن باغــش رفــت .امــا بــا
دیــدن آنجــا ،ســر جایــش خشــکش زد...
تمــام درختــان و گیاهــان در حــال خشــک شــدن بودنــد .رو بــه درخــت صنوبــر کــه پیــش از ایــن بســیار
ســر ســبز بــود ،کــرد و از او پرســید :چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟
درخــت بــه او پاســخ داد :مــن بــه درخــت ســیب نــگاه مــی کــردم و باخــودم گفتــم کــه مــن هرگــز نمــی
توانــم مثــل او چنیــن میــوه هایــی زیبایــی بــار بیــاورم و بــا ایــن فکــر چنــان احســاس ناراحتــی کــردم
کــه شــروع بــه خشــک شــدن کــردم...
مرد بازرگان به نزدیک درخت ســیب رفت ،اما او نیز خشــک شده بود!...
علــت را پرســید و درخــت ســیب پاســخ داد :بــا نــگاه بــه گل ســرخ و احســاس بــوی خــوش آن ،بــه خــودم

گفتــم کــه مــن هرگــز چنیــن
بــوی خوشــی از خــود متصاعــد
نخواهــم کــرد و بــا ایــن فکــر
شــروع بــه خشــک شــدن کــردم.
از آنجایــی کــه بوتــه ی یــک گل
ســرخ نیــز خشــک شــده بــود
علــت آن پرســیده شــد ،او چنین
پاســخ داد :مــن حســرت درخــت
افــرا را خــوردم ،چــرا کــه مــن
در پاییــز نمــی توانــم گل بدهــم.
پــس از خــودم نــا امیــد شــدم و
آهــی بلنــد کشــیدم .همیــن کــه
ایــن فکــر بــه ذهنــم خطــور کرد،
شــروع بــه خشــک شــدن کــردم.
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مــرد در ادامــه ی گــردش خــود در بــاغ متوجــه گل بســیار زیبایــی
شــد کــه در گوشــه ای از بــاغ روییــده بــود.
علــت شــادابی اش را جویــا شــد .گل چنیــن پاســخ داد :ابتــدا مــن
هــم شــروع بــه خشــک شــدن کــردم ،چــرا کــه هرگــز عظمــت
درخــت صنوبــر را کــه در تمــام طــول ســال ســر ســبزی خــود را
حفــظ مــی کــرد نداشــتم ،و از لطافــت و خــوش بویــی گل ســرخ
نیــز برخــوردار نبــودم ،بــا خــودم گفتــم :اگــر مــرد تاجــر کــه ایــن
قــدر ثروتمنــد ،قدرتمنــد و عاقــل اســت و ایــن بــاغ بــه ایــن زیبایی
را پــرورش داده اســت مــی خواســت چیــزی دیگــری جــای مــن
پــرورش دهــد ،حتمــا ایــن کار را مــی کــرد .بنابرایــن اگــر او مــرا
پــرورش داده اســت ،حتمــا مــی خواســته اســت کــه مــن وجــود
داشــته باشــم .پــس از آن لحظــه بــه بعــد تصمیــم گرفتــم تــا آنجــا
کــه مــی توانــم زیباتریــن موجــود باشــم.

مرا اهـلی کن
روباه مدتی به شــازده کوچولو نگاه کرد و گفت :خواهش می کنم بیا و مرا اهلی کن!
شــازده کوچولــو گفــت :دلــم مــی خواهــد ،ولــی خیلــی وقــت نــدارم .بایــد دوســتانی پیــدا کنــم و بســیار
چیزهــا هســت کــه بایــد بشناســم.
روبــاه گفــت :فقــط چیزهایــی را کــه اهلــی کنــی مــی توانــی بشناســی .آدمهــا دیگــر وقــت شــناختن هیــچ
چیــز را ندارنــد .همــه چیزهــا را ســاخته و آمــاده از فروشــنده هــا مــی خرنــد .ولــی چــون کســی نیســت کــه
دوســت بفروشــد آدمهــا دیگــر دوســتی ندارنــد .تــو اگــر دوســت مــی خواهــی مــرا اهلــی کــن!
شــازده کوچولو گفت :چه کار باید بکنم؟
روبــاه جــواب داد :بایــد خیلــی حوصلــه کنــی .اول کمــی دور از مــن ایــن جــور روی علفهــا مــی نشــینی .مــن از
زبــان سرچشــمه ســوء تفاهم
زیــر چشــم بــه تــو نــگاه مــی کنــم و تــو هیــچ نمــی گویــی.
هاست .اما تو هر روز کمی نزدیک تر می نشینی ...
جدایــی نزدیــک شــد،
پــس شــازده کوچولــو روبــاه را اهلــی کــرد و چون ســاعت
کـوچولــــو گـــفت:
روبــاه گفــت :آه !  ...مــن گریــه خواهــم کــرد .شــازده
خــودت خواستـــی
تقصیــر خــودت اســت .مــن بــد تــو را نمــی خواســتم ،ولــی
اهلیت کنم.
روباه گفت :درست است.
شــازده کوچولــو گفــت :ولــی تــو گریــه
خواهی کرد.
روبــاه گفــت :درســت
اســت.
پــس حاصلــیبــرای تــو نــدارد.
-چــرا دارد رنــگ گنــدم زارها
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 ...ســپس گفــت :بــرو دوبــاره گلهــا را ببیــن .ایــن بــار خواهــی فهمیــد کــه گل خــودت در جهــان یکتاســت.
بعــد بــرای خداحافظــی پیــش مــن برگــرد تــا رازی بــه تــو هدیــه کنــم.
شــازده کوچولــو رفــت و دوبــاره گلهــا را دیــد .بــه آنهــا گفــت :شــما هیــچ شــباهتی بــه گل مــن نداریــد .شــما
هنــوز هیــچ نیســتید .کســی شــما را اهلــی نکــرده اســت و شــما هــم کســی را اهلــی نکــرده ایــد .روبــاه مــن
هــم مثــل شــما بــود .روباهــی بــود شــبیه صــد هــزار روبــاه دیگــر .ولــی مــن او را دوســت خــودم کــردم و
حــاال او در جهــان یکتاســت.
گلها سخت شرمنده شدند.
شــازده کوچولــو بــاز گفــت :شــما زیباییــد ،ولــی جــز زیبایــی هیــچ نداریــد .کســی بــرای شــما نمــی میــرد.
البتــه گل مــرا هــم رهگــذر عــادی شــبیه شــما مــی بینــد .ولــی او بــه تنهایــی از همــه شــما ســر اســت ،چــون
مــن فقــط او را آب داده ام ،چــون فقــط او را زیــر حبــاب گذاشــته ام ،چــون فقــط بــرای او پناهــگاه بــا تجیــر
ســاخته ام ،چــون فقــط بــرای خاطــر او کرمهایــش را کشــته ام( جــز دو ســه کرمبــرای پروانــه شــدن) چــون
فقــط بــه گلــه گــزاری او یــا بــه خودســتایی او یــا گاهــی هــم بــه قهــر و ســکوت او گــوش داده ام .چــون او
گل مــن اســت.
ســپس پیش روباه برگشت و گفت :خداحافظ.
روباه گفت :خداحافظ .راز من اینســت و بسیار ساده است:
فقط با چشــم دل می توان خوب دید .اصل چیزها با چشــم سر پنهان است.
شــازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند :اصل چیزها از چشــم ســر پنهان است.
روبــاه بــاز گفــت :همــان مقــدار وقتــی کــه بــرای گلــت صــرف کــرده ای باعــث ارزش و اهمیــت گلــت شــده
اســت.
شــازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند :همان مقدار وقتی که برای گلم صرف کرده ام.
روبــاه گفــت :آدمهــا ایــن حقیقــت را فرامــوش کــرده انــد .امــا تــو نبایــد فرامــوش کنــی .تــو مســئول
همیشــگی آن مــی شــوی کــه اهلیــش کــرده ای .تــو مســئول گلــت هســتی ...
شــازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند:من مســئول گلم هستم.

تعلیـم و تربیـت

کتاب :شازده کوچولو آنتوان دوسنت اگزوپری
ترجمه ابوالحسن نجف

یــك زوج جــوان بــرای ادامــه تحصیــل و گرفتــن دکتــرا عــازم
کشــوری اروپایــی شــدند .در آنجــا پســر كوچکشــان را در یــک
مدرســه ثبــت نــام کردنــد تــا او هــم ادامــه تحصیلــش را در
سیســتم آمــوزش ایــن کشــور تجربــه کنــد.
روز ا ّول كــه پســر از مدرســه برگشــت ،پــدر از او پرســید :پســرم
تعریــف كــن ببینــم امــروز در مدرســه چــی یــاد گرفتــی؟
پســر جــواب داد :امــروز دربــاره خطــرات ســیگار كشــیدن بــه مــا
قصــه خوانــد و یــك
گفتنــد ،خانــم معلّــم برایمــان یــك كتــاب ّ
كاردســتی هــم درســت كردیــم.
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پــدر پرســید :ریاضــی و علــوم نخواندید؟پســر گفــت :نــه.روز د ّوم دوبــاره
وقتــی پســر از مدرســه برگشــت پــدر ســؤال خــودش را تكــرار كــرد.
پســر جــواب داد :امــروز نصــف روز را ورزش كردیــم ،یــاد گرفتیــم كــه چطــور
اعتمــاد بــه نفســمان را از دســت ندهیــم ،و زنــگ آخــر هــم بــه كتابخانــه
رفتیــم و بــه مــا یــاد دادنــد كــه از كتــاب هــای آنجــا چطــور اســتفاده كنیــم.
بعــد از چندیــن روز كــه پســر مــی رفــت و مــی آمــد و تعریــف مــی كــرد،
پــدر كــم كــم نگــران شــد؛ چــرا كــه مــی دیــد در مدرســه پســرش وقــت
كمــی در هفتــه صــرف ریاضــی ،فیزیــك ،علــوم ،و چیزهایــی كــه از نظــر او
درس درســت و حســابی بودنــد مــی شــود.
از آنجایــی كــه پــدر نگــران بــود كــه پســرش در ایــن دروس ضعیــف رشــد
كنــد ،بــه پســرش گفــت :پســرم از ایــن بــه بعــد دوشــنبه هــا مدرســه نــرو
تــا در خانــه خــودم بــا تــو ریاضــی و فیزیــك كار كنــم.
بنابراین پســر دوشنبه ها مدرسه نمی رفت.
دوشــنبه ا ّول از مدرسه زنگ زدند كه چرا پسرتان نیامده.
گفتنــد مریــض اســت !!!دوشــنبه د ّوم هــم زنــگ زدنــد بــاز یــك بهانــه ای
آوردنــد!
مدتــی مدیــر مدرســه مشــكوك شــد و پــدر را بــه مدرســه فراخوانــد
بعــد از ّ
تــا بــا او صحبــت كنــد.
وقتــی پــدر بــه مدرســه رفــت بــاز ســعی كــرد بهانــه بیــاورد؛ ا ّمــا مدیــر زیــر
بــار نمــی رفــت.
باالخــره بــه ناچــار حقیقــت ماجــرا را تعریــف كــرد .گفــت كــه نگران پیشــرفت
تعجــب مــی كنــد كــه چــرا در مــدارس
تحصیلــی پســرش بــوده و از ایــن ّ
اروپایــی ایــن قــدر كــم درس درســت و حســابی مــی خواننــد...؟!
مدیــر پــس از شــنیدن حــرف هــای پــدر كمــی ســكوت كــرد و ســپس جــواب
داد:
ما هم  70ســال پیش مثل شــما فكر می كردیم !!!
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دیـــــــوار بـــزرگ گرگــــان
دیــوار بــزرگ گــرگان یــا دیــوار بــزرگ اســکندر یــا دیــوار ســرخ کــه در متــون قدیمــی بــا نــام مــار ســرخ نیــز
نامیــده شدهاســت[ ]۱دیــواری تاریخــی اســت کــه از کنــار دریــای خــزر در ناحیــه گمیشــان آغــاز شــده و
تــا کوههــای گلیــداغ در شــمال شــرق کاللــه ادامــه مییافتهاســت .هماکنــون تقریبــاً تمــام ایــن دیــوار از
میــان رفتهاســت و تنهــا بخشهــای کوچکــی از آن کــه در زیــر خــاک مدفــون مانــده ،باقــی اســت .دیــوار
تاریخــی گــرگان پــس از دیــوار چیــن (بــه طــول شــش هــزار کیلومتــر) ،بزرگتریــن دیــوار دفاعــی جهــان
اســت .ایــن دیــوار عظیــم تاریخــی کــه  ۲۰۰کیلومتــر طــول دارد در  ۲۹تیرمــاه ســال  ۱۳۷۸بــه ثبــت ملــی
رسیدهاســت.

نام
از آنجــا کــه ایــن دیــوار در جنــوب دهســتان در
ترکمنســتان کنونــی و شــمال گمیشــان آغــاز
میشــده و از نزدیکــی گــرگان و رود گــرگان
نیــز میگذشــته بــه ایــن اســامی نیــز نامبــردار
گشتهاســت .همچنیــن محمــد بــن نجیــب بکــران
در جهــان نامــه نــام ایــن دیــوار را تجنبــار نوشــته
و آرنــه باستانشــناس ســوئدی نیــز در تپههــای
باســتانی دشــت گــرگان بــه ایــن نــام اشــاره دارد.
همچنیــن در متــون قدیمــی بــا نــام مــار ســرخ نیــز
نامیــده شدهاســت.
احداث
بیشــتر تاریخنــگاران برایــن باورنــد انوشــیروان
ساســانی ایــن دیــوار را بنــا نهــاده ،امــا گردیــزی در
زیــن الخبــار آغــاز بنــای آن را بــه یزدگــرد اول و اتمــام
آن را بــه انوشــیروان نســبت میدهــد ]۶[.مارکــوارت
نیــز در شهرســتانهای ایــران بــه ســاخت ایــن دیــوار
توســط یزدگــرد و بنــای شــهر دهســتان توســط
نرســی اشــکانی و کمــش تپــه توســط آژیدهــاک

عکــس ایــن دیــوار نخســتین بــار توســط اریــک اشــمیت باستانشــناس آمریکایــی ثبــت شــد .آقــای اشــمیت
باستانشــناس آمریکایــی کــه بــا هواپیمــای خــود در ســالهای ۱۳۱۵و  ۱۳۱۶از نقــاط باســتانی ایــران
عکاســی میکــرد ،در منطقــه گــرگان دیــوار قرمــز رنگــی را دیــد کــه از ســمت دریــای خــزر بــه طــرف
کوههــای گلیــداغ امتــداد دارد .او از ایــن دیــوار عکــس گرفــت و ایــن عکسهــا ســندی بــرای تحقیقــات
باســتان شناســان ایرانــی و خارجــی بــر ایــن دیــوار شــد.
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اشــاره میکنــد ]۷[.ســعید نفیســی هــم در تاریــخ
تمــدن ایــران ساســانی از تعمیــر آن توســط مازیــار
فرمانــروای طبرســتان خبــر میدهــد ]۸[.چراغعلــی
اعظمــی سنگســری در ایــن بــاره آورده اســت  :تمیشــه
(طمیشــه – طمیــش) شــهری بــود در جــوار غربــی
خندقــی کــه بــه امــر اســپهبد فرخان بــرای بازداشــتن
تُــرکان از هجــوم بــه قلمــرو او حفــر شــده بــود  .ابــن
فقیــه در ذکــر تمیشــه و دربنــد آن در البلــدان نوشــته
اســت «نخســتین شــهر طبرســتان از ســوی گــرگان
طمیــش اســت و آن در مــرز گــرگان افتــاده اســت
و دروازه ای کالن دارد کــه هیچیــک از طبرســتانیان
نتواننــد از آن جــای بیــرون آینــد و بــه گــرگان شــوند
جــز از همیــن دروازه زیــرا دیــواری از آجــر و آهــک
از کــوه تــا دل دریــا کشــیده شــده اســت آن دیــوار
را خســرو انوشــیروان( ۵۷۸ – ۵٣١میــادی) ســاخت
تــا تُــرک را از تــاراج طبرســتان بــازدارد  .در طمیــش
خلــق بســیار هســتند  »....و هــم در بلــدان آمــده اســت
کــه بــاذری گفتــه طبرســتان را هشــت خــوره اســت .
از آنهــا خــوره ســاری و آمــل و  ....ارم خواســت بــاال و
ارم خواســت پائیــن و مهــروان و اصفهبــدان و نامیــه و
طمیــش و  ...میــان نامیــه و ســاریه و طمیــش بیســت
فرســنگ اســت .
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بســیاری از کارشناســان برایــن باورنــد دیــوار تاریخــی گــرگان همزمــان بــا دیــوار چیــن ســاخته شــده و هــر
دوی ایــن بناهــا بــرای مقابلــه بــا گروهــی از مهاجمــان بــه نــام هپتالهــا کــه از شــمال وارد میشــدهاند
ســاخته شدهاســت.
ابــن اســفندیار ،پــدر تاریــخ مازنــدران و نویســنده کتــاب تاریــخ طبرســتان ،و رابینــو ،نویســنده فرنگــی دوره
قاجاریــه ،در کتابهــای خــود احــداث ایــن دیــوار را بــه فرخــان بــزرگ کــه از سلســله دابویــگان تبرســتان
بــود نامبردهانــد.
اتفــاق نظــر اســت کــه ایــن دیــوار بــرای جلوگیــری از تاخــت و تــاز قبایــل صحراگــرد بنــا شــده بــود ،ابــن
خــرداد بــه در مســالک و الممالــک از تصــرف ایــن دیــوار بهدســت صــول (چــول) پادشــاه تــرکان مینویســد
و ثعالبــی نیــز در غــرور ملــوک فــرس و ســیرهم نــام دیــوار را دربنــد صــول یــا دروازه صــول مینویســد.
مکان
دیــوار بــزرگ اســکندر
از ســاحل کمــش تپــه
در جنــوب رود اتــرک و
شــمال بنــدر ترکمــن آغــاز
میشــود ،امــا انتهــای
آن بــه روشــنی مشــخص
نیســت .مصــب رود گــرگان،
روســتای خوجــه لــر،
کوههــای گلیــداغ یــا قلــه
کــوه علیآبــاد کتــول.
در ســال ،۱۳۱۶اریــک
اشــمیت خلبانــی آمریکایــی
کــه بــا هواپیمــای خــود
از نقــاط باســتانی ایــران
عکاســی میکــرد ،در منطقــه گــرگان متوجــه وجــود دیــوار قرمــز رنگــی شــد کــه از ســمت دریــا بــه طــرف
کوههــای پیــش کمــر مــیرود .عکــس برداریهــای او اســناد مهمــی را بــرای باســتان شناســان بعــدی
برجــای گذاشــت .در ســال ،۱۳۵۰محمــد یوســف کیانــی باستانشــناس ایرانــی بــا انجــام مطالعاتــی طــول
دیــوار را در حــدود  ۱۷۵کیلومتــر بــرآورد کــرد.
اندازه
ارقــام گوناگونــی دربــاره طــول ایــن دیــوار وجــود دارد ،از پنــج تــا صــد و هشــتاد فرســنگ ،کــه ممکــن اســت
بــه دلیــل نابــودی بخشهایــی از دیــوار و همچنیــن بریدهبریــده بودنــش باشــد .در ایــن مــورد نجیــب بکــران
بــه دیــواری کــه از درگــز تــا ســرخس ادامــه مییابــد اشــاره کــرده و میگویــد «معلــوم نیســت تــا هــم خــود
از دیــوار اســت یــا آن خــود دیــواری دیگــر اســت…»
در مــورد جنــس دیــوار نیــز گفتــار گوناگونــی وجــود دارد؛ بــاذری آن را از ســنگ و ســرب ،ابــن فقیــه از آجــر و
آهــک ،ابــن خردادبــه از آجــر و گــچ ،فردوســی از ســنگ و گــچ ،ثعالبــی از ســنگ مرمــر (بخشــی از آن) و نجیــب
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بکــران از خشــت پختــه مینویســند .بخشــی از دیــوار کــه در روســتای گوگجــه (شــمال کاللــه) از زیــر خــاک
بیــرون آمــده ،از آجرهــای بــزرگ ســاخته شدهاســت.
بررســیهای گــروه باســتان شناســان ایرانــی و باســتان شناســان دانشــگاههای ادینبــورگ و دورهــام ،نشــان
میدهــد در ســاخت ایــن دیــوار عظیــم دههــا میلیــون قالــب آجــر بــه کار رفتهاســت .آنــان شــواهدی از تعــداد
زیــادی کــوره و کارگاه ســاخت آجــر در طــول دیــوار و در فواصــل نزدیــک بــه آن یافتهانــد کــه نشــان دهنــده
کارگاه صنعتــی بســیار بــزرگ بــرای احــداث ایــن دیــوار اســت.
طبــق برآوردها۳۰هــزار ســرباز میتوانســتند در طــول دیــوار مســتقر شــوند .باســتان شناســان بــا نمونــه بــرداری
و آزمایــش خاکســترها و زغالهــای بــر جــای مانــده در کورههــای آجرپــزی ،نشــان دادنــد کــه قدمــت دیــوار
بــه قرنهــای پنــج و ششــم میــادی میرســد.
پیشینه
قدمــت ایــن دیــوار کــه از آجرهــای گلــی ســرخ رنــگ ســاخته شــده بــه دوره ساســانی بازمیگــردد .یــک تیــم
باستانشناســی مرکــب از محققــان ایرانــی و بریتانیایــی موفــق شــدهاند تاریــخ احــداث آنــرا ســده  ۵یــا  ۶میــادی
تعییــن کننــد .پادشــاهان ساســانی کــه بــا امپراتــوری روم شــرقی جنگهــای مداومــی داشــتند از ســوی شــمال
نیــز بــا تهدیــد قــوم هــون ( )Hunو دیگــر اقــوام شــمالی رو بــه رو بودنــد؛ بنابرایــن دیــوار میتوانســت محــل
رخنــه ایــن اقــوام را بــه داخــل ایــران در فواصــل کوهســتانهای قفقــاز و خــط ســاحلی دریــای مازنــدران ببنــدد.
پیــروز ،پادشــاه ساســانی در ســال هــای ۴۵۹تا۴۸۴میــادی زمانــی کــه بــا هونهــای ســفید نبــرد میکــرد
مدتــی را بهطــور متنــاوب در منطقــه گــرگان گذراندهاســت بنابرایــن احتمــاالً او یــا پادشــاه ساســانی دیگــری
(قبــل یــا بعــد از او) بــرای محافظــت از دشــت حاصــل خیــز گــرگان در برابــر هونهــا ،ایــن دیــوار را ساختهاســت.
تحقیقــات روی یکــی از دژهــا یــا ســربازخانههای ایــن دیــوار دفاعــی نشــان میدهــد کــه حداقــل تــا یــک قــرن
پــس از ســاخته شــدن فعــال بودهاســت و نشــانههایی از حضــور ســربازان در آن دیــده میشــود امــا بعــد از آن
بــه عللــی متــروک شدهاســت.
از جملــه دالیــل متــروک شــدن ایــن تأسیســات دفاعــی میتوانــد نیــاز بــه حضــور ســربازان بیشــتر در نبــرد بــا
امپراتــوری بیزانــس یــا مقاومــت در برابــر حملــه اعــراب بــوده باشــد.
اهمیت تاریخی
ایــن دیــوار از دیــوار هادریــان کــه توســط امپراتــور هادریــان در مــرز انگلســتان و اســکاتلند احــداث شــد طوالنیتــر
و از بســیاری از بخشهــای دیــوار چیــن ،بیــش از هــزار ســال کهنتــر اســت .تصــور میشــود کــه ایــن دیــوار
ســومین دیــوار بــزرگ تاریخــی (بعــد از دیــوار چیــن و دیــوار ســمیز آلمــان) جهــان و بزرگتریــن دیــوار آجــری
دنیــا باشــد .ایــن دیــوار همچنیــن طوالنیتریــن اثــر تاریخــی ایــران اســت کــه طــی  ۹۰ســال ســاخته شدهاســت.
بررســیهای باستانشناســی نشــان میدهــد کــه مهندســی ایــران و امپراتــوری ساســانی بــه خوبــی بــا مهندســی
امپراتــوری روم رقابــت داشــته یــا حتــی از آن پیشــی گرفتهاســت .بررسـیهای اخیــر ایــن دیــوار ،بینشــی اروپایــی
مــدار نســبت بــه تاریــخ جهــان را بــه چالــش میگیــرد.
خط آهن گرگان به آسیای میانه
خــط آهــن گــرگان بــه آســیای میانــه بخشــی از قســمت شــمال و جنــوب دیــوار تاریخــی گــرگان را قطــع میکنــد
و ایــن دیــوار بــه دو نیــم تقســیم میگــردد و ایــن مســیر  ۳۸متــری پــس از مســتندنگاری و کاوش نجــات بخشــی،
در شــورای فنــی مصــوب شــده و بــرای ایجــاد خــط ریلــی اســتفاده میشــود.
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فن بیـــان و گوینــــدگی
آب در خدمت گویندگان
از شــما میخواهیــم دســت هایتــان را بهــم بمالیــد – احســاس اصطکاک
وجــود دارد -ســپس ،بیاییــد ایــن بــار بــا آب کمــی صابــون هــم همیــن
کار را بکنیــد چــه اتفاقــی مــی افتــد؟
وقتــی صحبــت مــی کنیــد  ،تارهــای صوتــی شــما بــا هــم برخــورد مــی کننــد آنچــه کــه گوینــده بــه آن نیــاز
دارد ،یــک “برخــورد همیشــگی” بیــن تارهــای صوتــی اســت تــا بتوانــد صــدا تولیــد کنــد و ایــن امــر بــا داشــتن
یــک پوشــش مخــاط خــوب روی تارهــای صوتــی انجــام مــی شــود.
ایــن پوشــش نیــاز بــه آب مناســب دارد.اگــر تارهــای صوتــی شــما بــه خوبــی مرطــوب نباشــند تارهــای صوتــی
شــما مــی تواننــد خیلــی زود تحریــک شــوند و منجــر بــه قرمــزی و تــورم شــوند .بــرای مربیــان صــدا  ،ایــن
یــک “شــرایط مســتعد” اســت – مســتعد آســیب هــای صوتــی و تغییــرات کیفیــت صوتــی .بنابرایــن ،مصــرف
ناکافــی آب ،قطعــا ایــده آل نیســت.
میزان مصرف مناسب آب چقدر است.
اکثــر کارشناســان توصیــه مــی کننــد شــش تــا هشــت لیــوان آب در روز ،امــا هیــچ مقــدار “جادویــی” وجــود
نــدارد .بــدن هــر کــس متفــاوت اســت و هرکســی بنابــر طبــع و مــزاج خــود بایــد در میــزان مصــرف آب برنامــه
ریــزی کنــد .بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی ،مــی تــوان گفــت ” بــه میزانــی از آب اســتفاده کنیــد کــه تعــادل
شــما بهــم نریــزد ” .صــدا پیشــگان از آب بیشــتری اســتفاده مــی کننــد ،در صورتــی کــه در طــول اجــرا آنهــا
عــرق مــی کننــد و یــا در اســتودیو هــای گــرم و خشــک کار مــی کننــد .بنابرایــن بــرای مصــرف آب بایــد برنامــه
ریــزی کننــد.
نوشیدنی های کافئین دار
چــای ،قهــوه و دیگــر نوشــیدنی هــای کافئیــن دار ،بــا افزایــش تولیــد ادرار ،آب بــدن را دفــع مــی کننــد و ســبب
خشــکی حنجــره و تارهــای صوتــی مــی شــوند .گوینــده نیــاز بــه جبــران مصــرف کافئیــن دارد؛ بنابــر ایــن بعــد
از مصــرف هــر فنجــان قهــوه و یــا نوشــیدنی هــای کافئیــن دار بایــد میــزان مصــرف آب خــود را افزایــش دهــد
شــما اگــر مــی خواهیــد مقــدار مناســب آب را از روی رنــگ ادرار بدانیــد بایــد آگاه باشــید مولتــی ویتامیــن هــا

مــی تواننــد ادرار را رنگــی کننــد .اســترس مــی توانــد
ادرار را بیــش از حــد کــم رنــگ کنــد.
دمای مناسب نوشیدن آب
همونطــور کــه گفتــم هیــچ مقــدار جادویــی از نظــر
مصــرف آب وجــود نــدارد ،امــا آیــا دمــای جادویــی
وجــود دارد؟
موتــور صوتــی شــما نیــازی بــه داشــتن آب در دمــای
خاصــی بــرای روان شــدن دارد.بــا ایــن حــال ،تارهــای
صوتــی تنهــا بخشــی از بــدن شــما جهــت صدای شــما
هیســتند  .عضــات و مخــاط در بینــی ،دهــان و گلــو
(حلــق) در تعییــن کیفیــت صــدای گوینــده نقــش
بســیار مهمــی دارنــد.
عملکــرد ماهیچــه هــا مــی توانــد توســط مایعــات
بســیار ســرد کاهــش یابنــد ،در حالــی کــه مایعــات
بســیار گــرم ممکــن اســت باعــث ایجــاد آرامــش بیــش
از حــد غشــاهای مخاطــی کــه در ناحیــه دیافراگــم
قــرار گرفتــه انــد شــوند؛ ایــن اثــرات ممکــن اســت
بــرای بعضــی از گوینــدگان ناچیــز باشــد امــا از دیگــر
اثــرات آب ســرد میتــوان بــر افزایــش ترشــحات پشــت
حلقــی اشــاره کــرد .از ایــن رو بهتریــن دمــای مصــرف
آب همــان دمــای اتــاق اســت.
چک لیست مصرف آب
نوشیدن شش تا هشت فنجان در روز.
امــا ایــن یــک “شــماره جادویــی” نیســت ؛ مشــورت بــا
متخصــص الزامی اســت.
مقدار آب مصرفی خود را تنظیم کنید.
عرق کردن و کافئین را در نظر بگیرید
بــه انــدازه کافــی احســاس رطوبــت در صــدا داشــته
باشــید.دمای آب مصرفــی خــود را بــا دمــای اتــاق
تنظیــم کنید.تــا تشــنه شــدن صبــر نکنیــد.
یک فاکتور مهم
هــر ماشــین همــراه بــا یــک دفترچــه راهنمــا بــه
مالــک تحویــل داده مــی شــود .ایــن دفترچــه شــامل
راهنمایــی هایــی بــرای اســتفاده صحیــح از آن ماشــین
و همچنیــن آشــنایی بــا عالئــم هشــدار اســت کــه بــه
شــما آمــوزش مــی دهــد
کــه روشــن شــدن هــر یــک از عالئــم خطــر بــه چــه
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معناســت .ایــن ویژگــی بــه شــما ایــن امــکان را مــی
دهــد تــا قبــل از رســیدن آســیب شــدید و جــدی از
ماشــین خــود مراقبــت و خطــر را رفــع کنیــد .یکــی
از مــواردی کــه در ســامت ماشــین شــما تاثیــر
زیــادی دارد.
روغــن موتــور ماشــین اســت؛ نبــود روغــن کافــی و
یــا وجــود روغــن کثیــف و ناســالم ســبب ناکارآمدی
در خــوروی شــما مــی گــردد .همیــن امــر در صــدا
پیشــگان کــه آب مــورد نیــاز بــدن خــود را تامیــن
نمیکننــد  ،وجود دارد و آن مشــکل اصطکاک اســت.
هیداراتــه نگــه داشــتن بــدن بــرای گوینــدگان
یــک امــر روزمــره اســت .گــردش آب در بــدن و
اثــر گــذاری بــر محــل مــد نظــر مــا یعنــی حنجــره
حــدود  ۲۰دقیقــه طــول مــی کشــد .ایــن بدیــن
معنــی اســت کــه خــوردن آب قبــل از اجــرا اثــر
کافــی را بــر صــدای شــما نــدارد
پــس چــرا بــه نظــر مــی رســد ســریع تریــن امــداد
رســان در بیــن اجراهــای صحنــه ای آب اســت؟
آب پــس از ورود بــه دهــان و انجــام عمــل بلــع
ســبب صــادر شــدن پیــام ورود نوشــیدنی بــه مغــز
مــی گــردد .در یــک چشــم بــر هــم زدن بــه دلیــل
مرطــوب شــدن فضــای حلق و دهان شــما احســاس
بهتــری پیــدا مــی کنیــد امــا بــه ســرعت بــه دلیــل
هیدراتــه نبــودن بــدن اثــر آب نوشــیده شــده از بیــن
مــی رود
این اتفاق دو دلیل دارد:
اول آنکــه برخــاف بــاور عمــوم  ،آب تارهــای صوتی
را لمــس نمــی کنــد و نوشــیدن آب در لحظــه
نمیتوانــد فضــای مرطــوب مــورد نظــر را ایجــاد کند.
دوم آنکــه بــه دلیــل تنــش عضالنــی ناشــی از
اضطــراب ضبطــو یــا عصبــی شــدن بــه دلیــل همین
خشــکی در گلــو عضــات گــردن و حنجــره دچــار
انقبــاض مــی شــوند و همــان آبــی کــه نوشــیده
شــده اســت.
بــه ســرعت بــه ســمت مــری و انتهــای آن حرکــت
میکنــد .در ایــن لحظــه بــزاق دهــان نیــز کمتــر
ترشــح شــده و فضــای حلقــی بــه ســرعت بــه
خشــکی قبــل بــاز مــی گــردد.
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مصرف آب
دو ســوم بــدن شــما آب اســت .پــس  ،معنــای آن ،جایگزینــی آب بــا آب اســت و نــه هیــچ جایگزینــی دیگــر؛
ایــن کار بــه زمــان احتیــاج دارد .یــک قانــون کلــی وجــود دارد کــه مصــرف  ۳۰میلــی لیتــر آب بــرای هــر
کیلوگــرم وزن بــدن را توصیــه مــی کنــد.
اگــر بــه نوشــیدن آب عالقــه نداریــد ،مــواد غذایــی بــا محتــوای آب بــاال ماننــد میــوه هــا و ســبزیجات خــام را
مصــرف کنیــد.
متاســفانه ،الــکل ،قهــوه و نوشــابه هــا در رونــد هیدراســیون بــدن محاســبه نمــی شــود .هرچنــد کــه هــر کــدام حــاوی
مقادیــری آب هســتند،اما مــواد تشــکیل دهنــده آنهــا ماننــد قنــد ســبب خــروج بیشــتر آب از بــدن مــی شــوند.
چند نکته در ارتباط با نحوه و میزان مصرف آب در افراد مختلف
در طــب ســنتی ســامت بــدن بســتگی بــه رطوبــت معتــدل بــدن دارد و رطوبــت اضافــی موجــب اختــال در
امــور مذکــور خواهــد شــد .عالئــم رطوبــت اضافــی شــامل سســتی و ســنگینی و کــدورت حــواس پنجگانــه و
گاهــا نقــص یــا تنبلــی در افعــال و حــرکات و میــل بــه خــواب زیــاد و هــم تشــنگی واقعــی و حجــم زیــاد ادرار
و کــم بویــی و یــا بــی بویــی ادرار و عالئمــی از ایــن قســم اســت .لــذا توصیــه مصــرف زیــاد آب یــا میــوه هــای
آبــدار بــه افــراد مرطــوب موجــب اختــال در اوضــاع ســامتی کلــی آن هــا مــی شــود.
امــا در افــراد خشــک و گــرم و مخصوصــا در تابســتان مفیــد اســت .بــه طــور کلــی اگــر مصــرف میــوه قبــل از
غــذا و بافاصلــه باشــد بــه صحــت نزدیکتــر اســت .و اگــر هــم بعــد از غــذا مصــرف مــی شــود مراقــب باشــند بعــد
از هضــم غــذا و یــا بــا فاصلــه ای حداقــل  ۳الــی  ۴ســاعت مصــرف کننــد .ســاالد فصــل هــم در همیــن رده مــی
باشــد.یعنی همــراه همــراه غــذا نباشــد و نیــز شــیرینی بــه همیــن منــوال.
ابــن ســینا مــی گویــد  :آواز خوانــدن بــا شــکم پــر بعــد از غــذا صــدا را ضعیــف و نــازک مــی کند(زیــر) و احتمــاال
منظــورش ایــن هســت کــه از قــدرت بمــی کاســته می شــود.
سالمت صدا در بارداری
حاملگــی شــرایط ویــژه ای را در زنــان صداپیشــه بــه وجــود مــی آورد کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت .در ایــن
مقالــه ســعی کــرده ایــم نــکات مهمــی در ایــن زمینــه بــرای صداپیشــگانی کــه حاملــه هســتند و یــا قصــد
حاملــه شــدن را دارنــد بیــان کنیــم .
یکــی از اولیــن نکاتــی کــه زنــان در دوران بــارداری بایــد بــه آن توجــه کننــد تغییــر شــدید و افزایــش قابــل
توجــه هورمــون هــای اســتروژن ( دســتهای از هورمونهــای جنســی هســتند کــه در بــدن انســان ویژگیهــای
زنانــه ایجــاد و آنهــا را حفــظ میکننــد ) و پروژســترون ( فرآینــد بــاروری و قاعدگــی کامــا تحــت کنتــرل
هورمــون پروژســترون هســتند ) اســت ؛ کــه ایــن موضــوع ســبب تغییراتــی در صــدای زنــان مــی شــود کــه در
ادامــه اشــاره شــده اســت :
 .تغییرات اسکلتی
 .تورم ناحیه صوتی و یا تغییر محدوده

 .تورم تارهای صوتی ( تارآواها )
 .تغییر محدوده صوتی
 .افزایش شکنندگی رگ های خونی تارهای صوتی
 .افزایش میل به ریفالکس اسید معده ()LPR
 .کاهش ظرفیت ریه
 .کاهش رزونانس ( طنین ) بینی  /سینوس (مشکل قرار دادن صدا در ماسک صورت)
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درســت همانطــور کــه در دوران بــارداری تقریبــا سرتاســر بــدن دچــار تــورم مــی شــود  ،صــدای شــما در نتیجــه
تــورم تارهــای صوتــی بــم مــی شــود ؛ بنابرایــن نکتــه اول آن اســت کــه نگــران نشــوید چــون ایــن اتفــاق در
زمــان بــارداری طبیعــی اســت  .ایــن اتفــاق موجــب افزایــش حجــم حنجــره (احســاس ســنگینی حنجــره) و
تارهــای صوتــی شــما مــی شــود کــه مــی توانــد تمامــی رونــد گویندگــی را در شــما تغییــر دهــد.
بــه طــور خــاص ،ممکــن اســت گام صدایــی خــود را از دســت بدهیــد و صــدای بمــی کــه تــا کنــون نداشــته
ایــد را کســب کنیــد  .مهمتریــن نکتــه آن اســت کــه در زمــان از دســت دادن اوج صــدا در ایــن زمــان تــاش و
تقالیــی بــرای بدســت آوردن آن هــا نکنیــد چراکــه تارهــای صوتــی شــما متــورم و پرخــون شــده انــد و احتمــال
خونریــزی تارهــای صوتــی در شــما بــاال مــی رود.
شکننده شدن رگ های خونی تارهای صوتی

ماننــد تــورم دیگــر رگ هــای خونــی بــدن در زمــان بــارداری ( تــورم واژن ،هموروئیــد ،وریدهــای واریســی) ،رگ
هــای خونــی در تارهــای صوتــی نیــز دچــار تــورم مــی شــوند  .ایــن باعــث مــی شــود آنهــا بیشــتر در معــرض
پارگــی قــرار گیرنــد  .لــذا در طــول دوران بــارداری ســعی نکنیــد دامنــه صوتــی خــود را گســترش دهیــد و کمتــر
از صــدای خــود بــرای گام هــای بــاال اســتفاده کنیــد.
افزایش  LPRریفالکس اسید معده
ایــن مــورد بــرای بســیاری از زنــان کــه بــارداری را گذرانــده انــد ،پیــش آمــده و تجربــه ای آشناســت  .هورمــون
هــا موجــب تســکین و ســفتی بیشــتر اســفنکتر معــده ( یــا بــاب المعــده ،کــه در قاعــدۀ معــده قــرار دارد و ورود
محتــوای معــده بــه دوازدهــه را کنتــرل مــی کنــد ) مــی شــوند کــه در نتیجــه مــواد غذایــی در معــده بهتــر
نگــه داشــته مــی شــود ( بــه طــور معمــول ســعی مــی شــود از ورود مــواد غذایــی و اســید معــده بــه حنجــره
شــما جلوگیــری شــود )  .همچنیــن ظرفیــت معــده شــما کمتــر اســت  .هنگامــی کــه معــده پــر شــود و مــواد
غذایــی بــا ســرعت بیشــتر بلعیــده شــوند  ،احتمــال بازگشــت اســید معــده بــه فضــای حلــق بیشــتر مــی شــود
؛ ســوزش ســر دل  ،پــاک کــردن گلــو  ،ترشــحات پشــت حلقــی پــس از زایمــان و صــدای تغییــر یافتــه  ،همــه
عالئــم بازگشــت اســید معــده در زمــان بــارداری بــه فضــای حنجــره اســت.
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کاهش ظرفیت ریه
واضــح اســت کــه وقتــی کــودک شــما بــه دیافراگــم (و
هــر ارگان دیگــر) را فشــار مــی دهــد  ،بــرای کســب
آرامــش نفــس کامــل بکشــید در هنــگام انجــام ایــن
حرکــت ممکــن اســت متوجــه کاهــش اســتقامت ،
خســتگی ناشــی از تنفــس  ،کاهــش حجــم تنفســی
شــوید  .از آنجــا کــه عمــل تنفــس و کار کردن درســت
دیافراگــم تاثیــر بســیار زیــادی در ســخن گفتــن دارد
بــا وجــود کــم شــدن ظرفیــت هــوای ذخیــره شــده ،
مــی تــوان گفــت کــه صحبــت کــردن کمــی ســخت
تــر و بــا تقــای بیشــتر صــورت مــی گیــرد .
کاهش رزونانس ( طنین ) بینی  /سینوس
البتــه کــه بینــی شــما نیــز از تــورم تمامــی بــدن
مســتثنی نیســت و رینیــت (التهــاب غشــاء مخاطــی)
حاملگــی باعــث کاهــش توانایــی نفــس کشــیدن از
طریــق بینــی مــی شــود  .ایــن نیــز بــدان معنــی اســت
کــه صــدا نمیتوانــد از طریــق بینــی و ســینوس هــا
رزونانــس شــود ،کــه ایــن امــر در صــدای فــرد جلــوه
گــری مــی کنــد .
تغییرات اسکلتی
تغییراتــی کــه در پشــت ،لگــن و قفســه ســینه در
هنــگام بــارداری بــه وجــود مــی آیــد  ،باعــث مــی
شــود تمــام مکانیســم حمایتــی شــما تغییــر کنــد  ،بــه
انــدازه ای کــه بعضــی از بانــوان نمــی تواننــد در ســه
ماهــه آخــر خــود براحتــی در پشــت میکروفــن ظاهــر
شــوند  .مهمتریــن نکتــه در ایــن زمــان آن اســت کــه
بــرای ســخن گفتــن تقــا نکنیــد  .شــما مــی توانیــد
عــادت هــای حمایتــی بدســت آوریــد کــه در هنــگام
زایمــان نیــز برایتــان مفیــد اســت.
همــه ایــن تغییــرات بــه این معنی اســت کــه گویندگی
بــرای شــما مشــکل تــر مــی شــود و مهمتریــن چیــزی
کــه بایــد بدانیــم ایــن اســت کــه زمــان آن اســت کــه
صــدای شــما بــا محدودیــت هایــی جدیــد رو بــه رو
شــود  .ایــن محدودیــت هــا را قبــول کنیــد  ،درک
کنیــد کــه صــدای شــما و بــدن شــما تغییــر کــرده
انــد و بــه راحتــی ممکــن اســت آســیب ببینیــد .

ایمــن تریــن راه بــرای جلوگیــری از آســیب هــای
بــارداری آشــنایی بــا صــدای جدیــد خویــش اســت .
بیشــتر تغییــرات صــدا مربــوط بــه حاملگــی پــس از
زایمــان حــل خواهنــد شــد .
ارزیابی
نشــانه هایــی کــه شــما نیــاز بــه ارزیابــی یــک
متخصــص آســیب شــناس صــدا در دوران بــارداری
داریــد عبارتنــد از :
 .تغییــر ناگهانــی صــدا هنــگام صحبــت کــردن
 ،یــا بعــد از ســرفه یــا عطســه
 .درد در هنگام صحبت کردن
 .از بین رفتن قابل توجه دامنه صدایی
چگونه صدای خود را طراحی کنیم
بــه عنــوان یــک گوینــده  ،ممکــن اســت بخواهیــد
دکلمــه کنیــد  ،یــا متنــی را بخوانیــد کنیــد ،یــا در یک
ســالن تاتــر  ،بــا صــدای بلنــد نمایشــنامه بخوانیــد.
اگــر اینــکار اشــتباه انجــام شــود ،صــدای تــان خــش
دار یــا شــکننده مــی شــود .با تکنیک مناســب ،مــی توانید
طراحــی و صوتــی دلنشــین ایجــاد کنید.
تنفس عمیق
اولیــن قــدم بــرای گویندگــی بــا صــدای بلنــد تنفــس
عمیــق بــا اســتفاده از دیافراگــم اســت .دیافراگــم
پــردهای متشــکل از عضلــه مخطــط ارادی و مهمتریــن
ماهیچــه تنفســی اســت کــه قفســه ســینه را از حفــره
شــکمی ،جــدا میســازد .هنگامــی کــه دیافراگــم در
طــول استنشــاق منقبــض مــی شــود ،همــه چیــز زیــر
آن (داخــل پوســت) از راه ایجــاد محفظــه ای خــارج
مــی شــود ،بــه همیــن دلیــل از معــده خــارج مــی
شــود.معلمان و مربیــان گویندگــی « ســخن گفتــن
بــا دیافراگــم » تأکیــد مــی کننــد و همــه اینهــا بــا
در نظــر گرفتــن یــک نفــس عمیــق کــم شــروع مــی
شــود .بــدون ایــن ســاختار ،گوینــده نمــی توانــد صــدا
را بــه خوبــی مدیریــت کنــد.
استفاده از دیافراگم در هنگام تنفس
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بعــد از تنفــس عمیــق ،گویندگــی بــا اســتفاده از پشــتیبانی تنفــس مناســب ،حجــم را ده برابــر افزایــش مــی دهند.
پشــتیبانی تنفــس مناســب بــه تــاش عضالنــی نیــاز دارد .عضــات تنفــس در هنــگام گویندگــی بــه استنشــاق
کمــک مــی کننــد تــا صــدا را بــا هــوای کافــی از طریــق تارهــای صوتــی بــه انتهــای هــر عبــارت صــوت تولیــد
کنــد .بزرگتریــن ماهیچــه تنفســی ،دیافراگــم اســت .پشــتیبانی مناســب هنــگام گویندگــی نیــاز بــه یــک تــاش
آگاهانــه بــرای حفــظ انقبــاض دیافراگــم دارد .بــا اجتنــاب از ســفت کــردن ماهیچــه هــا ،بــا انبســاط دیافراگــم
هــوا رهــا مــی شــود .قفســه ســینه را بایــد منبســط کــرد و ســینه را بــه ســمت بــاال هدایــت کــرد.
شناخت آستانه تنفس و فونتیک

آگاهــی از آســتانه تنفــس ،نیــاز بــه دانــش خاصــی دارد .تارهــای صوتــی بــرای ایجــاد
صــدا یــا پخــش آواز بــه صــورت افقــی قــرار مــی گیرنــد .فشــار هــوا از طريــق تارهــا
بــدون نیــاز بــه ضربــه عبــور مــی کنــد .مقاومــت عضالنــی بــرای فشــار هــوا تعییــن
مــی کنــد کــه چقــدر ســریع و یــا آهســته آنهــا را نوســان مــی دهــد یــا اینکــه چقــدر
آنهــا بــا هــم مرتعــش مــی شــوند .ســرعت نوســانات؛ زیــر و بمــی یــا ارتفــاع صــوت
را تعییــن مــی کنــد ،امــا چگونگــی تحریــک تارهــای صوتــی روی حجم(درجــه صــدا)
تاثیــر مــی گــذارد .یــک راه مهــم بــرای دســتیابی بــه یــک تــون صــدای دلنشــین،
یافتــن تعــادل کامــل بیــن فشــار هــوا و مقاومــت عضالنــی یــا آســتانه تنفــس اســت.
اگــر صــدای تــان “بــا روح” باشــد ،آنــگاه ،از تــاش عضالنــی بــه انــدازه کافــی اســتفاده
نکردیــد ،در صورتــی کــه صدایــی “ضعیــف” یــا بیــش از حــد شــفاف دارید.خواننــدگان
ممکــن اســت هنــگام آواز خوانــدن بــا صــدای بلنــد از تمــام نیــروی خــود اســتفاده
کننــد  ،کــه مــی توانــد بــه صــدا آســیب بزنــد.
صدای خود را از حلق بیرون دهید
بــرای بــاز کــردن صــدا از حلق(گلــو) ،یــک تخــم مــرغ را در گلویتــان تصــور کنیــد
یــا احســاس کنیــد هنــگام خوانــدن متــن در حــال خمیــازه هســتید .همچنیــن مــی
توانیــد وانمــود کنیــد کــه یــک گل رز را بــو مــی کشــید تــا بــدون خوانــدن گلــو بــاز
شــود .فضــای بزرگتــر پشــت زبــان؛ تقویــت کننــده محفظــه طنیــن صــوت ایجــاد مــی
کنــد ..گوینــدگان ممکــن اســت یــک تفــاوت حجــم را در هنــگام خوانــدن احســاس
کننــد ،زمانــی کــه صــدا از حلــق خــارج مــی شــود ایــن تفــاوت را ثبــت کنیــد.
فضای صدا
راه آســان بــرای ایجــاد حجــم اضافــه شــده ایــن اســت کــه فضــای صــدا را در ماســک
چهــره خــود زیــر چشــم و در طــول بینــی قــرار دهیــد؛ جایــی کــه ماســک مــاردی
گــراس را بــه چهــره خــود زدیــد .هنگامــی کــه صحبــت مــی کنیــد و یــا آواز مــی
خوانیــد ارتعاشــات در ماســک را احســاس مــی کنیــد .بــاز کــردن صــدا از حلــق ،
در حالــی کــه صــدا هنــوز در جلــوی ماســک قــرار دارد یــک کیاروســکورو یــا ســایه
روشــن ایجــاد مــی کند؛بــه ایــن معنــی کــه تضادهــای شــدید بیــن هــر دو عنصــر
روشــن و گــرم ایجادشــده و باعــث مــی گــردد صــدای تــان گیــرا ،و بــه انــدازه کافــی
بلنــد شــنیده شــود.
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