
 

 نگار کودکان شفاهی

گیری از  با بهره سازی فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه و نگرش کودکان راهکاری برای نهادینه

 تاریخ شفاهی 

  يسعید ساالر

 چکیده

 به به كارگیری و همکاری در تاريخ شفاهی راه از توان می چگونه كه است آن نوشتار اين در اساسی پرسش

گونی  گونا های ديدگاه دست يافت؟ دبستانی در میان كودكان و نوآموزان شهادت و ايثار فرهنگ بالندگی گسترش و

 آموزشی رو، كارهای از اين برای گسترش اين فرهنگ پیش از كاربرد تاريخ شفاهی پیشنهاد شده است؛

. دارند مهمی جايگاه «نگر تحولی» های ديدگاه آنها میان در كه اند شده استوار آنها بر ها آموزشگاه ی يافته گسترش

 كودكی ی دوره در (انتزاعی امور)رويدادهای پنداشتی  آموزش كه كنند می سفارش باور اين بر ها ديدگاه اين

كارها و  آنکه با را ارزشی كارهای كه است آن و بنیادين نوشتار حاضر ی پیشنهادی انگاره. نیست پذير و كارامد انجام

و ( اجتماعی)گاهی  گری همزيست كنش رويکرد و ساختار با توان می هستند، (انتزاعی)رويدادهايی آشکارا پنداشتی 

كودک )داد  آموزش كودكی ی دوره در سازنده ای گونه به (سرپرستی و چه همراهی  چه به صورت)گروهی  درون

شگاهی و ی آموز ، گفتن اين نکته ضروری است كه اين شیوه، رويارويی گونه(گر در برابر كودک شنوا كنش

 نگاه با روش اين. های كشور ما برپای است ی پیشین و امروزين است كه امروزه همچنان در آموزشگاه يافته گسترش

ورزی در پهنه و  همچنین گرايش به كنش و ها همراهی و همکاری در گروه توان و كودكان پذيری پويايی روان بر

 اساس، بر همین. است شده ساخته كودكی ی دوره در يده شدنبه همراه نیاز به د( جامعه)زيستگاه  های هم میدان

 در جستار، اين برای راهکارهايی و ها نمونه خردورزانه، كوششی در و ای ای ـ نمونه انگاره بنیادی بر شود می تالش

شفاهی و  ايثار و بالیدن به ايثارگری از راه به كارگیری تاريخ سازی گسترش و نهادينه و آموزشی ی برنامه ی زمینه

( 1: است كارساز سوی دو از آموزشی و يادگیری در تاريخ شفاهی ی برنامه با پیوند در ايثار. شود توان آن، ارائه

                                           
 ـ دانشجوی کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران 



 تجلی بیرون جهان در كه دهد می نشان را رخدادی و پیشامد رهاورد تاريخ شفاهی، از سوی ايثار. فرايند( 2 آورد ره

 نیز آينده در آن دار پیشامد به راه يا دوست  چشم توان می همانا ديگرانو با نشان دادن آن تجلی برای  است يافته

اندركاران آن، با انجام كار تاريخ شفاهی به  دست كه دهد می نشان را كنشی فرايند تاريخ شفاهی، از سوی ايثار. بود

 كه دهد می نشان را زيستن از یا گونه فرايند، اين. دارد پیامدهايی و نیازها يابند كه پیش ايثار و شهادت وابستگی می

سازی و آموزش پويا  فرهنگ كنش، ازای  شیوه چنین. است يافتنی دست آگاهی و در دسترس آگاهی از ای آمیخته

 و يادگیری یها دگرسانی برنامه از راه سازی آن ساختارچینی و نهادينه كه دارد يیها ويژگی و شود نامیده می

  .است آموزشگاهی ياددهی

 نگار كودک شفاهی وری، كنش ها، ارزش آموزش ايثار و شهادت، تاريخ شفاهی، :ها کلیدواژه

 شناسایی موضوع

 در كالن رويکرد چند از نونهاالن، برای آموزشی ـ پرورشی پردازان نظريه و كودكان رفتارشناسی گران بعضی از پژوهش

 وری شناختی، كنشای،  فرهنگی، هنری، آمیزه :چون رويکردهايی، اند؛ گفته سخن ها ارزش رساندن و آموزش ی زمینه

وریِ تاريخ شفاهی و  بندی برآنیم تا نشان دهیم با به كارگیری كنش ما نیز براساس اين بخش .(08: 1931مهرمحمدی، )

و شهادت كه ی ايثار  و نمايش كار هنری تاريخ شفاهی با درونمايه( فرايند)همکاری كودک يا نوآموز در اين زمینه 

سازی فرهنگ ايثار و شهادت در انديشه و نگرش  شود به نهادينه می( رهاورد)ی تعدادی نوآموز و كودک است  ساخته

 .نونهاالن پرداخت

 انگیزه و نیازسنجی

وجوی تبیین و بازشناسی نقش و نسبت تاريخ شفاهی در ثبت و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت  اين پژوهش در جست

ی نگارنده را  هاست انديشه ی تاريخ شفاهی و ايثار و شهادت است كه سال ی آن نیز برخاسته از دو گروه واژه انگیزه. است

بندی به برداشتن كمبود و دشواری در  گويی و پای بیند كه پاسخ ای در خود می به خود واداشته و به هر يک وابستگی ويژه

نمايی نیازسنجی اين پژوهش نیز  در روشن. ويش، از آن دسته استراه شناخت و شناساندن آنها براساس توان و دانش خ

سازی فرهنگ ايثار و شهادت برای باال بردن و ارجمندسازی روح آدمی و  بايد به ارزش و ضرورت گسترش و نهادينه

 . های كودكی و نونهالی فرزندان اين مرز و بوم نگاه كرد بايستگی و نیاز پرورش در سال



 ها وري دادهروش پژوهش و گردآ

داده در ديگر كشورها و  كارهای رُخ  ای است كه نخست با بررسی نمونه خانه بینی و كتاب اين پژوهش به روش نمونه

های  ها و يافته مايه ريزی دانشین و فراكاوی آن از بُن دهی يک ساختار بهینه، به نگارش، پايه بازبینی آنها، با سامان

های بَرخَط و آنالين  های وابسته به كودكان و تاريخ شفاهی از پروژه در گردآوری داده. ايم ختهای پردا ای و اِنگاره كتابخانه

 .ايم كه در دست انجام است، بهره برده

 شناخت واژگان پژوهش

 تاريخی پیشامدهای و رخدادها شناسايی و گزارش، بازگويی و به است در تاريخ پژوهش های از شیوه يکی: تاريخ شفاهی

به نگارش  شفاهی چنانچه تاريخ. پردازد می رويدادها آن گران بینندگان و كنش كاركرد و ها شنیده ها، ديدگاه براساس

 .گفتاری دارد ساختاری درآيد نیز

 پیوندی بازگوكننده و كننده مصاحبه گر كنش دو شفاهی تاريخ ی وگو و مصاحبه گفت فرايند در: فرايند تاريخ شفاهی

 وگوشونده  گفت تأثیرگذار دارد تا ای چهره آگاه، پويا و هشیار ی شنونده يک در جايگاه وگوكننده تگف و يابند می تنگاتنگ

 .را بیان كند خود های شنیده و ها ديدگاه نگرانی، بی و آرام ،(راوی)

 استاندارد و درست های شیوه كارگیری به با بازگوكننده و وگوگر گفت رودررو، آنچه در گفتمان: آورد تاريخ شفاهی ره

انجامد و به صورت فیلم، آوا يا  می آن ی دوباره بازسازی و تاريخ پنهان های گوشه شدن آشکار شفاهی به تاريخ ی مصاحبه

 .آيد بیرون می نگاشته

های از پیش  وگوگر با دانسته كودک و نونهالی كه در فرايند كار تاريخ شفاهی در جايگاه يک گفت: كار كودک شفاهی

 .پردازد وگوشونده می های تاريخی در جستاری ويژه از گفت ذهنی هشیار و رفتاری پويا به گرفتن داده و آگاهیآموخته،  

 «دادن برتری» و «برگزيدن» «خود بر ديگری داشتن مقدم» معنای به «اثر» ی ريشه از افعال وزن بر ايثار ی واژه :ايثار

 يا بهره و سود كسب در خود بر ديگری داشتن پیش معنای به طالحاص در واژه اين (فرهنگ واژگان دهخدا، ايثار. )است

 .دهد می نشان را كس دو میان دوستی و برادری باالترين كه است زيانی و آسیب از پرهیز

 .اين واژه در اين پژوهش همان كشته شدن در راه خداست: شهادت

 بازنمایی جستارها



 رویکرد هنري

هنر . ها و نهادينه ساختن آنهاست ی هنر در آموزش ارزش همتا و همچنین ناديده بیرويکرد هنری، به كارگیری توانايی 

تر دگرگون سازد و الگوی  ها را با برخورداری از كارايی افزون تواند آموزش در تمام زمینه دارای چنان نیرويی است كه می

ترين افراد آموزش و پرورش  عروفاز م .(08: 1931مهرمحمدی، ) آموزش و پرورش برپا كند ی ديگری را در زمینه

وی فَرای اينکه در گروه نامدارترين . است 2ای آزادانه به اين موضوع روی آورده است، هری برودی روزگار ما كه به گونه هم

ی پرورش هنری است و باور دارد كه اين سويه از پرورش بايد از كناره به درون  انديشمندان آموزش و پرورش در زمینه

ای ويژه جايگاه هنر در پرورش ارزشی و  در نوشته ،(891ـ891: 1311برودی، )های درسی و آموزشی بازگردد  برنامه

ی امروزی در پرورش منشی و ارزشی  ، از رَويه9«مندانه گذاری بصیرت ارزش»برودی در اين كار، . سازد مَنشی را روشن می

 كند وی میيابی و فراكا ويه از آموزش و پرورش را ريشهخرده گرفته است و به درستی گرفتاری ناكارامدی در اين س

پرورشی را با پرسش بنیادی  به نگرش وی اين ناكارامدی كه كارامدی ديگر ساختارهای آموزش  .(141: 1312برودی، )

گذاری  آموزان به ارزش سازد، از اين است كه پرورش منشی و اخالقی با هدف رسیدن نوآموزان و دانش رو می روبه

و ( يا نظری)نگری  در بازنمايی اين شايستگی او به دو شناسه، شناخت. ها در دستور كار نبوده است ی ارزش مندانه ینشب

های آموزشی همواره توجه  گويد كه نظام كند و در پی آن می ای و پیوند روانی و عاطفی با ارزش دلخواه توجه می انديشه

سان كه يا برداشت و شناخت،  اند، بدين ای نداشته رو، كارامدی شايسته از اينخود را بر يکی از اين دو شناسه گذارده و 

گری را در پی ندارد يا كارايی روانی و عاطفی را كانون توجه قرار داده كه كاركرد  آرمان انگاشته شده كه رفتار و كنش

ه انگاشته شود، رفتاری است كه از با اين همه، آنچه بايد پسنديد. زا را به همراه داشته است بینش و گاهی آسیب بی

گذاری  ی برودی، براساس ارزش يا به گفته( 281: 1301برودی، )برخوردار باشد  4«زمان عاطفی و شناختی ی هم پشتوانه»

نگرش وی از هنر نیز . آيد اين جايگاه پسندشده به باور وی فقط از راه به كارگیری هنر به دست می. مندانه باشد بینش

، ادراک 1كیفیت حسی( ادراک)اندريافت  ی  گانه های سه رويارويی با كار هنری با انگیزه. وری از كار هنری است همان بهره

                                           
2
- Harry Broudy 

3
- The Enlightened cherishing 

4
- cognitive feeling/ feeling full congnition 

5
- sensory qualities 



ترين آن، ادراک و اندريافت معانی پنهان  ی ادراک يا ژرف باالترين رده. دهد رخ می 1و ادراک معنای پنهان 8كیفیت صوری

يا دريافت معناست كه چنانچه كار هنری پیرامون معنای ارزشی پديد آيد، ادراک معنای نهفته در آن از همان كیفیت 

ها با چنین كیفیتی،  يافت ارزشذكر اين نکته نیز ضروری است كه در. مندانه برخوردار خواهد شد گذاری بینش ارزش

ی  دهکده»افزايش يافته و برچسب   پیشینه ای بدون  های فرامرزی به گونه كنشی ی كنونی كه پیوندها و هم ويژه در زمانه به

گیری ارزشی شده و از اين  تر از پیش ساخته است، باعث پديد آوردن پیش را برای شناساندن اين زمانه برازنده 0«جهانی

 . يابد يگاه مهمی مینظر جا

توان سود جست، ديويد  ی اين رويکرد در پرورش ارزشی می انديشمند ديگری كه از كارهای او در جايگاه پشتوانه

او در . پردازی كرده است ی پرورش هنری نظريه ی آشکاری درباره ای است كه به گونه شده شناس شناخته ، روان3پركینز

18«هوشمندچشم »كار وابسته به اين جستار، 
شناسی ادراک و دريافت انسانی را بررسی  آسیب( 11: 1334پركینز، ) 

ای  ها يا به گفته اين آفت. خواند ای از چهار ويژگی يا آفت انديشه بازمی كند و اين ادراک نارسا و دارای كاستی را پديده می

نگری در ادراک و  گی در ادراک، مرزبستهزدگی در ادراک، شلخت شتاب: اند بر اين اساس 11گری های انديش تر، دام درست

ها را به كارگیری كارهای هنری در پرورش اندريافت  رفت از اين دام پركینز راه برون. همچنین تار و ناروشن بودن انديشه

كاستی را از توجه و درنگ در كارهای هنری  و ادراک انسانی دانسته است و آمادگی دستیابی به ادراک ژرف و بی

ی ويژگی سرشتی خود دارای معانی مبهم  اين نیز برای آن است كه كار هنری برابر شناسه و بر پايه. داند نی میيافت دست

ای را رسا و آشکارا به بیننده يا  شود كه معنا و انگیزه كار هنری از آن نظر هنری شناخته می. و نیازمند هويداسازی است

هوش »گیری از  ی او با ياری جويی به درنگ و ژرفانگری يا به گفته بهرهدهد و شنونده يا بیننده بايد با  خواننده نمی

ای از ادراک و اندريافت ژرف نیز پیوند داد،  توان به گونه اين بايسته را می. ، به رمزگشايی از معانی دست يابد12«درنگی

هنری در پرورش ارزشی رسید تری از رويکرد  توان از آمیختن ديدگاه برودی و پركینز به دريافت درست بدين سبب می

 .توان يافت سازی نگرشی جستار يافت شده و در دومی چگونگی آن را می كه در اولی بیشتر روشن

                                           
6
- formal qualities 

7
- Expressive qualities 

8
- Global Village 

9
- Perkins 

10
- The Intelligent Eye 

11
- Thinking traps 

12
- Reflective intelligence 



 (00: 1931مهرمحمدی، : )اند كند، بر اين اساس رو می هايی كه انجام اين رويکرد را با دشواری روبه ترين چالش مهم

 نیزدگی و ناهمراهی در فرهنگ همگا ـ آفت شتاب

 وری  زدگی در فرايند پرورش و نگاه بسیار به بهره ـ شتاب

 وري رویکرد کنش

ی ارزش اخالقی دلخواه كه در اينجا ايثار و شهادت  میانجی، بر پايه وری، هنگامه آزمودن و ورزيدگیِ بی رويکرد كنش

هايی باشد كه آن  سازی هنگامه فراهمی آموزشی بايد آگاهانه مطابق با  به ديگر سخن، زمینه. كند است را فراهم می

مند را نیز به  آموز اين كنش و ورزيدگی، كاركردی ارزش ويژگی دلخواه يا ارزش، به جايگاه نمود برسد و دانش

از انديشمندان معروف آموزش و پرورش است كه در  19آيزنر .(31 :همان)های خود از روزگار آموزشی بیفزايد  اندوخته

زيستگاه و جامعه  ی هم ها بايد روانه آموزان را با كدام شايستگی ود در پاسخ به اين پرسش كه دانشهای خ يکی از نوشته

ها كه با گفتار اين پژوهش همبستگی  يکی از اين شايستگی .(118: 2884آيزنر، ) سازد رد، پنج شايستگی را روشن میك

گرايیِ  های نو به تنهايی د برای رهايی از گزند نسلاست كه به باور وی باي 14اجتماعی( وری و كنش)رسانی  دارد، ياری

سازی بسته به چگونگی  در روشن. زا، در دستور كار ساختارهای آموزش و پرورش جای گیرد بیش از اندازه و آسیب

های كاركردی و پذيرش همکاری در نهادهای همگانی و  رود، آيزنر كنش گونه كه امید می يابی به اين شايستگی، آن دست

ی همراهی با اين  از میان كشورهايی كه در زمینه. كند های درسی سفارش می ودرسان به جامعه را در چارچوب برنامهس

ی به كارگیری كودكان در تاريخ شفاهی، به  توان از چین و ژاپن و در زمینه های سودمندی دارند می رويکرد آموخته

 . ای ويژه از اياالت متحده نام برد گونه

 و وری همه جمع و بهره منافع به اصالت چیره بر آن،  بینیِ جهان ی پايه بر كه سوسیالیستی كشور يک نهمچو چین،

گیری را به  های زمانی چشم  آموزان بخش ی درسی دانش دارد، در برنامه ای ويژه نگاه فرد وری بهره به  آن داشتن برتری

ساختن اين ارزش، با  اختصاص داده و در نهادينه ( كودكانور كردن  در جايگاه كنش)رسانی اجتماعی  گسترش ياری

 .(31: 1931مهرمحمدی، ) كند اين نمونه راهبردها تالش می جويی از بهره
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های دگردوستی و نگرش  ی نهادينه كردن ارزش ی خود، اين رويکرد را در زمینه ژاپن با پشتیبانی فرهنگ ويژه

رفتار و نگرشی كه يک كودک با يک رزمنده و جانباز جنگی از خود بروز گونه  برای نمونه در اينجا، آن)دگرستايی 

ها  گیر و كارايی، اين ارزش های چشم گیری از شیوه و با بهره( www.tes.co.uk ،همچنین :همان)گیرد  به كار می( دهد می

 .كند را كه در اينجا فرهنگ ايثار و شهادت است، اجرا می

 :توان دو گونه دانست های بیرونی را هم می چالش. رونی و درونی هستندهای انجام اين رويکرد، بی چالش

ی اين  بهره آموزان و كاركرد كم سال بودن دانش ی كم ها و نهادها به اين رويکرد به انگیزه ـ نداشتن نگاه خوب سازمان

 نوآموزان

 ها های شايسته در كارهای پرورشی وابسته به آموزشگاه ـ نبود نهادها و سازمان

ارزش شناخته  ها برای كم گونه برنامه توان در جايگاه شايسته نگذاشتن اين های درونی هم می در بررسی چالش

 . ها را بیان كرد شدنشان در آموزشگاه

 جایگاه ایثار و شهادت

نظر، نسبت  از اين. ی جدا از يکديگر نیز بررسی كرد شان در جايگاه دو پنداره توان فرای همبستگی ايثار و شهادت را می

ها و از  ايثار دارای گونه. ايثار و شهادت با يکديگر جای درنگ دارد كه نسبتی راستايی و طولی است نه كناری و عرضی

شهادت، باالترين پايه . هايی است، ولی شهادت از يگانگی برخوردار است ايثار دارای گونه. هايی است ها دارای پايه ديد رده

ی تاريخ  و بايد دانست كه مواجهه  .(118: 1931پور،  موسی) آيد های گوناگونی به دست می راه ی ايثار است كه از و رده

 . ی فرايندی دارد ی دستاوردی و هم رويه كار با اين دو جستار، هم رويه شفاهی و كودک شفاهی

 ي درسی آموزش ایثار و شهادت براي کودکان ساختار برنامه

 و شهادت با به کارگیري تاریخ شفاهیي درسی ایثار  ـ دیدگاه برنامه 

ی  ی كودكی، ساختن پرسش در انديشه ی بنیادی آموزشِ هنگامه ی درسی ايثار و شهادت بر دو رويه در ديدگاه برنامه

اين دو، كارهای . شود ای وابسته توجه می به گونه( پويايی كاركردی)ورزی  و كنش( گیری ی پی انگیزه)كودک 

 . ها هستند يثار و شهادت و با نگاهی فراگیر ارزشناپذير آموزش ا جدايی



ريزِ درسی  های زير در كنش و نگرش برنامه ی تاريخ شفاهی، بنیان ی درسی ايثار و شهادت بر پايه در ديدگاه برنامه

 :جای دارد

 ـ آموزش غیرمستقیم

 انگیز های شگفت دادن نمونه ـ نشان 

 فرهنگی گون قومی  های گونا دادن نمونه ـ نشان 

 های وابسته دادن نمونه ـ نشان 

 های گوناگون سازی هنگامه ـ فراهم

 ی نوآموز به سوی پويش گروهی ـ كشاندن انگیزه

 ي درسی ایثار و شهادت با بهره از تاریخ شفاهی هاي برنامه ـ آرمان2

شود، گوناگون است، اما  گیری می پی ی درسی ايثار و شهادت با بهره از تاريخ شفاهی هايی كه در برنامه ها و خواسته آرمان

 (111 :همان: )شود های زير پیشنهاد می ی كودكی، آرمان ی درسی برای آموزش در هنگامه در اين برنامه

 ی ايثار و شهادت، چه در پیکر دستاورد و چه در ساختار يک فرايند ـ آشنايی با جستار و درونمايه

 ن شهادتهای ناهمسا های ايثار و راه ـ شناخت گونه

 (خواهی ايثارگری و شهادت)ـ گرايش به ايثار و شهادت 

 خواهی ها و كاركردهای ايثارگری و شهادت ـ توانايی در شناخت جايگاه

 ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت

ش در جايگاه نگرش و رفتار، رو نمودن به دو روش اين نگر« ايثار و شهادت»در كوشش برای آموزش، ترويج و گسترش 

 :يا رفتار صحیح است

آيد و آشکار  شود، آنچه به دست می هنگامی كه از ايثار و شهادت در قالب يک رهاورد ياد می: ـ همچون رهاورد

گردد كه نمود يافته و در  ای روشن برمی روش رهاوردی به پديده. گیرد شدن جای می ی بررسی و ديده  گردد، در پهنه می

مند شود و يا رخدادی باشد كه  د و اين توان را دارد كه كسی در همان زمان از آن بهرهجهان بیرون جای بازشناسی دار

تر گفته شد، در اينجا در پی يک نگاه هنری و از جايگاه  براساس آنچه پیش. های خود را در زمانی ديگر آشکار كند نشانه



گران و  از تاريخ شفاهی هستیم، هرچند پرسشورانه، به كار برآمده  كودكان و نوآموزان تماشاچی و بیننده و نه كُنش

اين كار تاريخ . ی ايثار و شهادت است سَرنام و موضوع اين كار در گستره. گران آن كار هنری خود كودک هستند مصاحبه

ساالنشان هستیم، دو آرمان  شفاهی كه به دست تعدادی كودک فراهم آمده و در پی نشان دادن آن به ديگر كودكان و هم

 :ود داردبا خ

با توجه به اينکه سازندگان آن )ی آن كارِ تاريخ شفاهی كه همان ايثار و شهادت است  ـ نشان دادن و ترويج درونمايه1

 (. سال اثرگذاری بیشتری خواهد داشت ی هم خود كودک و نوآموز هستند، بر بیننده

كار برای به پويش  به دست كودكان شفاهیشده  ـ برانگیختن انگیزش و شور ديگر كودكان با نشان دادن كار ساخته2

 (. ريزی شود های ايثار و شهادت برنامه كه بايد در راه انديشه)انداختن آنان جهت ساخت اينچنین كاری 

شود، كنشی مورد توجه است كه در زمان  هنگامی كه از ايثار و شهادت در قالب يک فرايند ياد می: ـ همچون فرايند

ايثارگری و . كند اين روش از پنداره، كار و كنشی را آشکار می. درپی در پیوند است كار پی جريان دارد و با چندين

توان گفت كه در اين بخش، كار و بستر كاری، آرام  آيد و می خواهی از بهر درگیر شدن در اين كنش به دست می شهادت

ر پیوند دينی ـ میهنی خويش يک كار د كند و كودک شفاهی گر را دگرگون می آرام نگرش و سرشت رفتاری كنش

ای از  در اينجا گونه. كند ی ايثار و شهادت برای رويش خويشتن و جامعه برداشت می وابستگی پیوسته به كاركرد در زمینه

ای كه جوشان و پوياست و دستاوردهايی با خود دارد، چه  شود، ويژگی بودن در میان است و ويژگی منشی محسوب می

گونه كه از نام فرايند  در اين بخش نیز همان( آمده  بینندگانِ كار شفاهی به دست. )برای ديگران ور و چه برای كنش

وگو و   خواهیم آنها را به گفت های نخستین به كودكانی كه می گری و آموزش سازی، پرورش، روشن آيد، بايد به آماده برمی

هی كه انگیزه و آرمان آن ايثار و شهادت است، در اين كار شفا. مصاحبه و ساخت كار شفاهی بفرستیم، بپردازيم

 .آيد كار با ايثارگران يا وابستگان شهید به دست می سازی و رويارويی كودک شفاهی آماده

 شدن از دستاوردهاي به کارگیري تاریخ شفاهی در ترویج ایثار و شهادت  چگونگی آگاه

. سنجی بسیاری برخوردار است ندی دارد و از سويی ديگر، از خردهم ی درسی ايثار از سويی، جايگاه ارزش آگاهی از برنامه

زنی همراه  كند، جواز آن نیز با گمانه سنجش جستارهای ارزشی و ايمانی كه وابستگی میان انسان و خدا را روشن می



آنچه . گزيند رمیهای آينده و پسین كار را روشن كرده و ب است، ولی در فرايند پرورشی، آگاهی از دستاوردهاست كه سويه

 :ی ايثار جای تأمل دارد، چند مورد زير است شدن از پیامدهای برنامه در كوشش برای آگاه 

برد؛ يک كنش در يک جای ويژه، يک برداشت مثبت از  ـ دستاوردها را بايد اندازه گرفت تا به بودن آنها و توانشان پی

 ...يادكرد يک نمونه، يک گرايش به انجام كاری و

وجو كرد، در  ی ايثار و شهادت جست كنندگان در كار تاريخ شفاهی با انگیزه ی همراهی اوردها را بايد در همهـ دست

بنابراين، پیش از كوشش برای  .آوران بیش از بینندگان و در سرپرستان پروژه بیش از كودكان بايد ايثار را ديد پیام

 .رپرستان و آموزگاران بود و ديگر نیروهای انسانی را پرورش دادآموزش تاريخ شفاهی به نوآموزان، بايد در پی پرورش س

های كنش برخاسته از تاريخ شفاهی در هر جا كه  بايد گذاشت تا نمونه. ـ برای آشکارسازی گسترده، زمان نیاز است

اگر ايثار كاری ارجمند است، بايد آن را در سراسر زندگی . هاست اند، هويدا گردد، نه آنچه در تنگنای آموزشگاه رخ داده

به آشکار شدن ديرهنگام بايد باور . ا نشان داد، بايد آن را پاس داشتوجو كرد و در هر جا خود ر كودک و نوآموز جست

ساالن يا از راه به كارگیری كودک  كار به ديگر هم وگوی كودک شفاهی داشت؛ آموزش ايثار آن هم از راه نشان دادن گفت

 . در فرايند تاريخ شفاهی، نیازمند بردباری برای ديدن نمودهای رفتاری و نگرشی آن است

 ایند بر

زندگی اجتماعی با آشکار شدن ايثار و شهادت از . آموزش ايثار و شهادت در تاريخ شفاهی از افزارهای زندگی جمعی است

آوردنی است كه فرايندهای پرورشی در  های به دست اين ويژگی انسانی از شايستگی. شود های انسانی برخوردار می زيبايی

ای و سازمانی  توان شناسايی كرد، ولی پرورش پايه های بسیاری از پرورش را می نهگو. به نمود درآوردن آن كارايی دارند

شود كه بر  ای برای كارايی ديده می يافته در پرورش رسمی، كوشش سازمان. ای است در جوامع امروزی دارای ارزش ويژه

ها در ساختار رسمی  آموزش ارزش رويکردهای غالب بر. گذاری شده است های ناهمسانی از رويکردهای پرورشی پايه گونه

رويکرد مهندسی به دلیل . توان به دو دسته رويکرد مهندسی و رويکرد پرورشی تقسیم كرد آموزش و پرورش ايران را می

ی پرورشِ  نمايی است، ولی به آنچه بنیانِ شايسته های درخوری برای بزرگ ی ساختاريافتگی، دارای توانايی ويژگی يگانه

ای است كه رهاورد و  انگیزه و كنش، همان دو نکته) باشد، توجه ندارد انگیزه می ی همان كنش بر پايه ارزشی است كه

  ..(كند فرايند تاريخ شفاهی به شايستگی بسیار آنها را اجرا می



کرد و براساس دو روي« ی انگیزه كار بر پايه»آموزش ايثار و شهادت به كودكان و نوآموزان، با در نظر داشتن بنیان 

ها و گفتارهای نگرشی به پیشنهاد به كارگیری از تاريخ شفاهی در قالب هنر يا  اين پايه. گیری شد وری پی هنری و كنش

مندسازی و  زمان به آموزش كودک و كنش ی تاريخ شفاهی ايثار و شهادت، نگاه هم در ديدگاه برنامه. در قالب كنش رسید

و آشکار شدن كاركرد نوآموز در راه ايثار و ( فهم)گیری اندريافت  ين برنامه، پیهای ا در آرمان. مندسازی وی بود انگیزه

ی تاريخ شفاهی ايثار و شهادت،  ی برنامه در درونمايه. گیری تاريخ شفاهی و چه كاری ديگر، جای دارد شهادت چه با پی

های  یامدها، نمود ديرهنگام نشانههمچنین در گفتار از پ. شود های كنشی يا نگرشی دنبال می به كارگیری از هنگامه

گیر است و به كارگیری آن در  اين ساختار از سويی همه. ی تاريخ شفاهی ايثار و شهادت يادآوری شده است برنامه

رسانی است و از سوی ديگر، كوششی نگرشی برای يکپارچگی  ريزی درسی آموزش ايثار و شهادت نیازمند به فرجام برنامه

آنیم  از همین روی، چشم به راه . اند های ما آزموده نشده و دانشی است كه هنوز در آوردگاه اندوخته های گذشته اندوخته

های نگرشی آن آشکار شود و سپس به  سنجان قرارگیرد تا كاستی ای مورد توجه سخن كه نخست اين نظرورزیِ پايه

های آن  های كاری آنان ناسَره ی اندوخته سنجه ورزان میدان تاريخ شفاهی ايثار و شهادت سپرده شود تا با آزمون كنش

 .مشخص شود

 هاي به کارگیري کودکان و نونهاالن در روند تاریخ شفاهی یکی از نمونه برنامه

 (ساالن، چشمان كودكان صدای بزرگ) Adult voices Children’s Eyes :نام برنامه

 (فريقايی آمريکايی ايالت آيوای آ موزه) The African American Museum of Iowa :گذار پایه

 سازی يک پايگاه برای تاريخ پرجنبش آمريکايی آفريقايی ايالت آيوا فراهم :بنیان نخست

 http://www.blackiowa.org :پایگاه

 

آموزان و نوجوانان از سراسر ايالت، پیشامدهای كمتر گفته  شده از دانش های تشکیل گروه :انگیزه و آرمان برنامه

از اين راه، . كنند شنوند و در چگونگی گردآوری آن، كار و كنش و همکاری می ی آمريکايی آفريقايی آيوا را می شده

گیرند و ورزيدگی و كاردانی  ی بسیاری ياد میها ی تاريخ، میراث و فرهنگ خويش دانسته نوآموزان و نوجوانان آيوا درباره

ورزی میان  اين برنامه همکاری و كنش. آورند ای و ارتباطات و مصاحبه كردن به دست می ی كارهای رسانه فراوانی درباره



تین و های شهرهايی، چون شورای بالفز، واترلو، كواد سیتیز، دِ مواِن، اِمز، كلینتون، دبیوک، ماسک ها را در انجمن نسل

 .برد سیدار رپیدز باال می

 :شود وگوهای تاريخ شفاهی اين برنامه، چهار جستار بررسی می در گفت: ي تاریخ شفاهی هاي برنامه زمینه

 ـ بررسی تبعیض فرهنگی ـ نژادی و يکپارچگی و اتحاد در آيوا

 های معروف آمريکايی آفريقايی در ايالت آيوا ـ شناخت چهره

 های حقوق مدنی در آيوا انـ بررسی كاركرد سازم

 ـ شناخت تاريخ مذهبی و كلیسايی آمريکايی ـ آفريقايی در آيوا

 همکاران و پشتیبانان مالی و معنوي برنامه

، بنیاد انجمن گرتر سدار رپیدز، ريچارد و مری جو استنلی، ريکاآم ی موزه ی و كتابخانه  زهخدمات مو ی ؤسسهمبنیاد 

گذاری اهدايی نگهداشت تاريخی موروس وابسته به بنیاد  نجمن گرتر سدار رپیدز، سرمايهگذاری انجمن بنیاد ا سرمايه

گذاری ويور ويتور به سرپرستی هیئت ناظران  ی تاريخی آيوا و سرمايه انجمن گرتر سدار رپیدز، بنیاد همگانی میلز، جامعه

 .بخش لین
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