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به مناسبت روز معلم و شهادت استاد مطهری

روز  12اردیبهشــت در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران ،روز
معلــم نامگــذاری شــده اســت.پس از پیــروزی انقالباســامی
و شــهادت اســتاد مرتضــی مطهــری در روز  12اردیبهشــت مــاه
ســال  1358توســط گــروه فرقــان ،ایــن روز بــه عنــوان روز معلــم
نامگــذاری شــد.
اســتاد مطهــری در روشــنگری اقشــار باســواد بــه ویــژه قشــر
فرهنگــی جامعــه قدمهــای اساســی برداشــته بــود و آثــار عمیــق
شــهید در احیــای فکــر دینــی اصیــل و بــی پیرایــه و منطبــق بــا
نیــاز روز جامعــه در حــال گــذار مــا بســیار مؤثــر بــوده اســت.
نقــش کلیــدی معلمــان بــه عنــوان مجریــان آمــوزش عمومــی و
الگوهــای اولیــه دانــش آمــوزان بســیار مهــم جلــوه میکنــد .چــرا
کــه معلمــان جامعــه ،انســان ســازان نســل بعدیانــد ،لــذا نقــش
آنــان بــه گفتــه حضــرت امــام خمینــی (ره) همچــون نقــش انبیــا
اســت بــرای مــردم.
از ســوی یونســکو ،نهــاد فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد5 ،
اکتبــر روز جهانــی معلــم نامگــذاری شــده اســت.بیش از 100
کشــور جهــان ،از جملــه ایــران ،در جریــان تصمیمگیــری بــرای
نامگــذاری روز جهانــی معلــم حضــور داشــته و هــدف از آن توجــه
بیشــتر نســبت بــه وضعیــت معــاش معلمــان و کیفیــت تدریــس
اســت.
همــه ســاله و در چنیــن روزی در کشــورهای مختلــف جهــان
از مقــام و نقــش معلمــان در جامعــه تجلیــل میشــود.جوامع
پیشــرفته جهــان اهمیــت آمــوزش عمومــی را بــه عنــوان یکــی
از مهمتریــن و شــاید تنهاتریــن عامــل توســعه اجتماعــی
دریافتهانــد و ســرمایه گذاریهــای عظیــم و درازمدتــی را روی
آن انجــام دادهانــد.
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ارزش و مقام معلم
شــرافت و مرتبــت معلــم زمانــی اهمیــت دارد كــه بتوانــد شــان
خداونــد و پیامبــران را در وجــود خــود محقــق ســازد و پیونــد
انســان بــه هــدف متعالــی خلقــت یعنــی عبــادت را برقــرار ســازد.
لــذا در ایــن تعریــف شــهید مرتضــی مطهــری یكــی از آن معلمــان
راســتین اســت كــه اوالً بــا نــگاه تركیبــی بــه همــه معــارف بشــری
نظــر مــی كنــد و ثانیــا تمامــی تــاش هــای علمــی و عملــی را
مقدمــه ای بــرای عبــادت مــی دانــد و در ایــن راه بــه مرحلــه ســوم
دینــداری راه مــی یابــد و بــا شــهادت ،عبــادت عملــی و علمــی
خــود را كامــل مــی ســازد .خداونــد را مــی خوانیــم كــه او رابــا
ســاالر و ســرور شــهیدان امــام حســین (ع) محشــور ســازد.

هنر معلمی:
معلمــی شــغل و حرفــه نیســت ،بلکــه ذوق و هنــر توانمنــدی اســت
معلمــی در قــرآن بــه عنــوان جلــوه ای از قــدرت الیــزال الهــی
نخســت ویــژه ذات مقــدس خداونــد تبــارک و تعالــی اســت .در
نخســتین آیــات قــرآن کــه بــر قلــب مبــارک پیغمبــر اکــرم (ص)
نــازل شــد ،بــه ایــن هنــر خداونــد اشــاره شــده اســت:
اقــرا باســم ربــک الــذی خلــق ،خلــق االنســان مــن علــق ،اقــرأ و
ربــک االکــرم ،الــذی علــم بالقلــم ،علــم االنســان مــا لــم یعلــم.
(علــق۱ :ـ )۵
بخــوان بــه نــام پــروردگارت کــه جهانیــان را آفریــد .انســان را از
خــون بســته سرشــت بخــوان ! و پــروردگارت کریــم تریــن اســت
همــان کــه آموخــت بــا قلــم ،آموخــت بــه انســان آنچــه را کــه نمی
دانســت .در ایــن آیــات خداونــد ،خــود را «معلــم» مــی خوانــد و
جالــب ایــن کــه معلــم بــودن خــود را بعــد از آفرینــش پیچیــده
تریــن و بهتریــن شــاهکار خلقــت ،یعنــی انســان آورده اســت .مقــام
معلــم بــودن خــدا ،بعــد از آفرینــش قــرارداد .نوعــی انســانی را کــه
هیــچ نمــی دانســت ،بــه وســیله قلــم آمــوزش داد کــه ایــن از اوج
خالقیــت و هنــر شــگفت خداونــد در امــر آفرینــش حکایــت دارد:
چو قاف قدرتش َدم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد
از ایــن رو ،مــی تــوان گفــت کــه هنــر شــگفت معلمــی از آن
خداونــد عالــم اســت .شــهید ثانــی رحمــت اهلل دربــاره هنــر
معلمــی خداونــد مــی فرمایــد:
خداونــد از آن جهــت بــه وصــف (اکرمیــت) و نامحــدود بــودن
کرامتــش ،توصیــف شــد کــه علــم و دانــش را بــه بشــر ارزانــی
داشــته اســت .اگــر هــر مزیــت دیگــری ،جــز علــم و دانــش ،معیــار
فضیلــت بــه شــمار مــی رفــت ،شایســته بــود همــان مزیــت بــا
وصــف (اکرمیــت) در ضمــن ایــن آیــات همــراه و هــم پــا گــردد و
آن مزیــت بــه عنــوان معیــار کرامــت نامحــدود خداونــد بــه شــمار
آیــد .کرامــت الهــی در ایــن آیــات بــا تعبیــر «االکــرام» بیــان شــده
اســت .چنیــن تعبیــری مــی فهمانــد کــه عالــی تریــن نــوع کرامــت
پــروردگار نســبت بــه انســان بــا واالتریــن مقــام و جایــگاه او ،یعنــی
علــم و دانــش هــم تــراز اســت.
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معلمــی عشــق اســت .معلمــی هنــر آموختــن اســت ،آموختــن
دانــش و مهــارت هــای زندگــی بــه فرزنــدان ایــن کشــور .معلــم
ســازنده نســل هــای آینــده هــر کشــوری مــی باشــد .ایــن
شــغل یکــی از مهــم تریــن و ارزشــمند تریــن مشــاغل در دنیــا
بــه حســاب مــی آید.معلــم بایــد زمــان زیــادی از وقــت خــود را
بــا بچــه هــا گذرانــده ،اشــتیاق زیــادی بــه آمــوزش داشــته و از
مهــارت هــای ارتباطــی خوبــی برخــوردار باشــد .او بایــد صبــور
و خــوش اخــاق بــوده و روابــط خــوب و نزدیکــی بــا بچــه هــا
و والدیــن آنهــا برقــرار کند.شــغل معلمــی یکــی از ســخت تریــن
کارهــا مــی باشــد .معلــم بــا دانــش آمــوزان مختلــف کــه هــر کــدام
فرهنــگ ،رفتــار ،اســتعداد و تــوان یادگیــری متفاوتــی دارنــد ،ســر
و کار داشــته و اســترس هــای زیــادی را بایــد تحمــل کنــد .او
همزمــان کارهــای زیــادی را بایــد انجــام دهــد :تدریــس ،کنتــرل
و حفــظ آرامــش دانــش آمــوزان  ،مشــاوره ،ایجــاد ارتبــاط نزدیــک
و دوســتانه بــا دانــش آمــوزان بــه خصــوص دانــش آمــوزان کــم
انگیــزه و ....کار معلمــی فقــط یــک شــغل نیســت زیــرا بــا روح،
فکــر و ذهــن انســان هــا در ارتبــاط اســت .معلــم بایــد مســائل
و مشــکالت مالــی ،خانوادگــی ،عاطفــی و  ...خــود را کامــا کنــار
گذاشــته و بــا ظاهــر و روحیــه ای مناســب وارد کالس درس شــود.
او نبایــد اجــازه دهــد ایــن مــوارد ،ذره ای روی کیفیــت کار او در
کالس تاثیــر منفــی بگــذارد .یــک ویژگــی مهــم و بنیــادی در
هــر معلمــی ،بــه روز بــودن و همگامــی بــا تغییــرات تکنولــوژی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و  ...مــی باشــد .معلــم بایــد بــا آخریــن روش
هــای آموزشــی دنیــا آشــنا بــوده و در حــد تــوان آنهــا را بــکار
گیــرد .او بایــد ســعی کنــد دروس مختلــف را بــه صــورت کاربــردی
بــه دانــش آمــوزان آمــوزش دهــد .متاســفانه در کشــور مــا ایــن
امــر بســیار ضعیــف اســت.
سیســتم آموزشــی کشــور نیــاز بــه یــک تغییــر بنیادیــن دارد و
بایــد خــود را از روش هــای ســنتی موجــود جــدا کنــد تــا بتوانــد
پاســخگوی مناســبی بــرای نســل امــروزی باشــد .دانــش آمــوزان
فعلــی کشــور نســبت بــه چندیــن ســال قبــل تغییــرات زیــادی از
لحــاظ بهــره هوشــی ،اســتعداد و توانایــی ،رفتــار و ...کــرده انــد امــا
متاســفانه بخــش آمــوزش متناســب بــا آنهــا تغییــر نکــرده اســت.

مرصـاد
عملیاتــ
عملیـات مرصـاد یـا عملیـات فـروغ جاویـدان (ارتـش ایران بـه این
عملیـات مرصـاد و مجاهدین خلق آن را فروغ جاویـدان می گویند)
نـام نبـردی اسـت که توسـط سـازمان مجاهدیـن خلـق طرحریزی
شـد و میـان جمهوری اسلامی ایـران و سـازمان مجاهدین خلق در
اواخـر جنـگ ایـران و عـراق ،در سـال  ۱۳۶۷درگرفـت .فرماندهـی
نیروهـای ایرانـی در ایـن عملیـات بـر عهـده صیـاد شـیرازی و
فرماندهـی مجاهدیـن خلـق در این ماجرا مسـعود رجـوی بود .پس
از چنـد روز درگیـری در نهایـت نیروهـای ارتـش ایـران بر سـازمان
مجاهدیـن خلـق پیـروز شـدند .تعـداد زیـادی در ایـن نبرد کشـته
شد ند .

در تیــر مــاه  ۶۷صــدام حســین طی یــک ســخنرانی تلویزیونی اعالم
کــرد « :بعــد از مدتــی خواهیــد دیــد کــه چگونــه مجاهدیــن خلــق
بــه اعمــاق خــاک خودشــان نفــوذ خواهنــد کــرد و همینطــور
پیوســتن مــردم ایــران بــه صفــوف آنهــا را خواهیــد دیــد ».بــه
ایــن ترتیــب شــش روز پــس از قبــول قطعنامــه  ۵۹۸شــورای
امنیــت توســط ایــران ،نیروهــای عراقــی توافقــات ایــن قطعنامــه
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را زیــر پــا گذاشــته ،دوبــاره در جنــوب و حوالــی خرمشــهر حملــه
کردنــد تــا راه نفــوذ بــرای ارتــش مجاهدیــن خلــق بــاز شــود و
حتــی توانســتند تــا آســتانه تصــرف آن پیــش رونــد.
بــه ایــن ترتیــب نیروهــای دفاعــی ایــران در جبهههــای جنوبــی
مســتقر شــدند .در ایــن زمــان ســازمان مجاهدیــن عملیاتــی بــا
نــام فــروغ جاویــدان را از مرزهــای غــرب ایــران آغــاز کــرد.
عملیــات مرصــاد در پاســخ بــه عملیاتــی بــه نــام فــروغ جاویــدان
انجــام گردیــد .عملیــات فــروغ جاویــدان توســط نیروهــای
مجاهدیــن خلــق مســتقر در عــراق طراحــی و اجــرا و از پشــتیبانی
کامــل دولــت وقــت عــراق برخــوردار بــود کــه بــا هــدف فتــح
تهــران طــی یــک برنامــه زمانبنــدی شــده  ۳۳ســاعته طراحــی
و تــدارک یافتــه بــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از عملیــات
فــروغ جاویــدان نیروهــای ارتــش آزادی بخــش دو عملیــات دیگــر
را در مرزهــای ایــران بــه نامهــای آفتــاب و چلچــراغ نیــز انجــام
داده بودنــد .عملیــات آفتــاب در نیمــه شــب هفتــم فروردیــن
 ۱۳۶۷در مرزهــای جنوبــی کشــور و در چهــل کیلومتــری شــهر
شــوش و عملیــات چلچــراغ نیــز در ســاعت  ۱۲شــب  ۲۸خــرداد
 ۱۳۶۷و در غــرب کشــور انجــام شــد کــه ایــن دو عملیــات بــرای
منافقیــن هیچگونــه موفقیتــی را در پــی نداشــت.
عملیــات مرصــاد آخریــن عملیــات رزمــی جمهــوری اســامی
ایــران در جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله اســت ،بــا ایــن تفــاوت این
بــار نیروهــای دشــمن از جنــس عراقــی نبودنــد ،بلکــه ایرانیانــی
بودنــد کــه در قالــب نیروهــای شــبه نظامــی موســوم بــه ارتــش
آزادی بخــش ملــی ،تحــت رهبــری مجاهدیــن خلــق ،بــا حمایــت
صــدام بــه مرزهــای ایــران حملــه کــرده بودنــد .عملیــات مرصــاد
در پاســخ بــه عملیاتــی بــه نامفــروغ جاویــدان انجــام گردیــد.

کتاب هنر عشق ورزیدن:
آنچــه کــه در کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن نشــان داده خواهدشــد،
ایــن اســت کــه عشــق احساســی نیســت کــه هرکــس ،صــرف نظــر
از مرحلــه بلــوغ خــود ،بتوانــد بــه آســانی بــدان گرفتــار شــود.
ش گفتــار کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن تأکیــد
اریــک فــروم در پیـ 
میکنــد کــه ایــن کتــاب دســتورالعمل ســادهای بــرای عشــق
ورزیــدن نیســت و در خــال کتــاب ،عشــق ورزیــدن را بــه عنــوان
یــک هنــر معرفــی میکند.اریــک فــروم در کتــاب هنــر عشــق
ورزیــدن تــاش میکنــد کــه خواننــده را متقاعــد کنــد کــه تمــام
ش هــای او بــرای عشــق ورزیــدن محکــوم به شکســت اســت
کوشـ 
مگــر ایــن کــه :بــا جــد بــرای تکامــل همــه جانبـهٔ شــخصیت خــود
ت بینــی ســازنده ای برســد.
بکوشــد تــا جایــی کــه بــه جهـ 
در قسمتی از پیشگفتار کتاب آمده است:
ایــن کتــاب میخواهــد اثبــات کنــد کــه اگــر آدمــی همســایهاش
را دوســت نداشــته باشــد و از فروتنــی واقعــی ،شــهامت ،ایمــان و
انضبــاط بیبهــره باشــد ،از عشــق فــردی خرســند نخواهــد شــد.
در فرهنگهایــی کــه ایــن صفــات نادرنــد ،کســب اســتعداد مهــر
ورزیــدن نیــز بناچــار در حکــم موفقیتــی نــادر خواهــد بــود.
در ادامــه نویســنده چنیــن میگویــد :بــرای اجتنــاب از
پیچیدگیهــای غیــر الزم ،مــن ســعی کــردهام کــه مســائل را،
تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ،بــا زبانــی غیرفنــی مطــرح کنــم؛ و
نیــز بــه همیــن دلیــل بــه آثــار و مآخــذ مربــوط بــه عشــق کمتــر
اشــاره کــردهام و در ایــن کار امســاک ورزیــدهام.
اریــک فــروم در کتــاب ایــن موضــوع را مطــرح مــی کنــد کهعشــق
بــا دو چیــز شــناخته میشــود:
عمق ارتباط متقابل و شادی
و در ادامــه میگویــد کــه هــر گاه رابطــه یــا حســی را دیدیــم
کــه از ایــن دو خالــی اســت ،نــام عشــق را بایــد از آن بــاز پــس
بگیریــم.
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در ایــن کتــاب اریــک فــروم اشــاره میکنــد کــه بحــث بــر
ارزشگــذاری و بیاهمیــت شــمردن رابطههــای متنــوع انســانی
ش هــا یــک زن و مــرد را
نیســت .گســتره ای از تمایــات و کش ـ 
بــه هــم نزدیــک میکنــد ،امــا تنهــا یکــی از آنهــا عشــق نــام دارد.
دوســتی ،محبــت ،مهــرورزی ،جاذبههــای روحانــی ،جاذب ـ ه هــای
جســمانی و … هــزار جــور نــام دیگــر را میتــوان بــرای هــر یــک
ش هــا پیــدا کــرد امــا یکــی و تنهــا یکــی عشــق نــام
از ایــن کشـ 
دارد.

اولین پاراگراف کتاب هنر عشق ورزیدن چنین است:
آیــا عشــق هنــر اســت؟ اگــر هنــر باشــد آیــا بــه دانــش و کوشــش
نیازمنــد اســت؟ آیــا عشــق احساســی مطبــوع اســت کــه درک
آن بســتگی بــه بخــت آدمــی دارد ،یعنــی چیــزی اســت کــه اگــر
بخــت یــاری کنــد ،آدمــی بــدان «گرفتــار» میشــود؟ مباحــث
ایــن کتــاب کوچــک مبتنــی بــر پرســش اول اســت ،در صورتــی که
امــروز بــدون شــک اکثــر مــردم بــه تعبیــر دوم بیشــتر معتقدنــد.
فهرست مطالب کتاب هنر عشق ورزیدن عبارت است از:
پیشگفتار
آیا عشق ورزیدن هنر است؟
نظریه عشق
عشق و انحطاط آن در جامعه معاصر غرب
تمرین عشق
سخنی درباره نویسنده
قبــل از مطالــب اصلــی ،متنــی کوتــاه از پاراسلســوس در کتــاب
آمــده اســت:
آن کــه هیــچ نمیدانــد ،بــه چیــزی عشــق نمــیورزد .آن کــه از
عهــده هیــچ کاری برنمیآیــد ،هیــچ نمیفهمــد .آن کــه هیــچ
نمیفهمــد ،ب ـیارزش اســت .ولــی آن کــه میفهمــد؛ بــی گمــان
عشــق میورزنــد ،مشــاهده میکنــد ،میبینــد… هرچــه بیشــتر
دانــش آدمــی در چیــزی ذاتــی باشــد ،عشــق بــدان بزرگتر اســت…
هــر کــه فکــر کنــد همــه میوههــا در همــان وقــت میرســند کــه
توتفرنگــی ،از انگــور چیــزی نمیدانــد.
کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن را بخوانیــد تــا مســئلهی وجــود انســان
را درک کنیــد ،تــا عشــق پــدر و مــادر نســبت بــه فرزنــدان را
درک کنیــد ،تــا معشــوق را درک کنیــد و تــا عشــق بــه خــود را
در کنید.یکــی از موضوعــات مهــم و متفــاوت در مــورد کتــاب هنــر
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عشــق ورزیــدن ایــن اســت کــه پــس از بررســی مفصــل عشــق از
جنبــه نظــری ،بــه تمریــن عشــق پرداختــه شــده اســت .اما اشــتباه
نکنیــد .اریــک فــروم فرمــول یــا راهنمایــی بــرای عشــق ورزیــدن
ارائــه نمیکنــد .اریــک فــروم در تمریــن عشــق ،خــود واقعــی
انســان را هــدف قــرار دهــد و بــه تکامــل او کمــک میکنــد.
درباره کتاب هنر عشق ورزیدن
عشــق مــرز نــدارد عزی ـ ِز مــن .هیــچ وقــت نداشــته اســت .عشــق
محــدوده تعییــن نمیکنــد .مــن میتوانــم تمــام مــردم دنیــا را
بــه صــرف یــک لیــوان چــای دعــوت کنــم .میتوانــم بــا یــک
غریبــه ســاعتها گفتگــو کنــم و حتــی عاشــق نحــوه پلــک
زدنــش بشــوم.
میتوانــم بــدون هیــچ دلیلــی دنبــال گربـهای در خیابــان راه بــروم
و لذیذتریــن غــذای دنیــا را بــه پایــش بریــزم.
میتوانــم عاشــق یــک ولگــرد کارتــن خــواب بشــوم و در وصفــش
یــک غــزل بنویســم .بــرای آدمــی کــه در اتوبــوس کنــارم
مینشــیند شــعری بخوانــم .زیــر ســیگار هــر انســان ناراحتــی
فنــدک بگیــرم .میتوانــم پشــت در هــر خانــهای ،یــک نامــه ی
عاشــقانه بــا یــک جعبــه شــکالت جــا بگــذارم و فــرار کنــم.
میتوانــم یــک دســته گل بخــرم و در خیابــان بــه هرکــه برخــوردم
یکــی از آن گلهــا را تقدیمــش کنــم… بــه بچ ـهای کــه از کنــارم
میگــذرد ،بــه آن مــردی کــه گوش ـهی خیابــان پکهــای عمیــق
بــه ســیگارش میزنــد ،بــه آن از کــوره در رفتــهای کــه دارد
فحشهــای رکیــک مــی دهــد…
عشــق مــرز نــدارد عزیــز جــان ،منحصــر بــه یــک نفــر نیســت…
عشــق را بایــد نثــار همــه چیــز و همــه کــس کــرد .وگرنــه جهــان
بــوی گنــد میگیــرد.

