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 «بسمه تعالی»
 سپاس پروردگار عالم که اکنون به رغم داشتن مسائل مالی نشریه 

 ی دوم نشریهی همکارانم، توانستیم شمارهو در عین حال تالش بی وقفه

 ی کشورهاها، نشریه در همهرا منتشر کنیم. مانند اغلب رسانه "نبض دانشجو"

ید. به دنبال آگاهی زداهمچون فانوسی روشن و آگاهی  بخش، ظلمات و تاریکی جهل را می 

کند. در پایان الزم است گر تبدیل میگر و عدالتکه به دنبال دارد، مردم را به افرادی مطالبه

مثل همیشه از همکار عزیز محمد جواد زبردست و اعضای محترم هیئت تحریره  تشکر و 

 جو و فردایی روشن.قدردانی ویژه به عمل آورم. به امید ایرانی حقیقت

 

ریگی از روی زمین برداریم/ وزن 

بودن را احساس کنیم/ بد نگوییم به 

 اگهی اممهتاب اگر تب داریم/ دیده

 رسدمی  /پایین آیدمی ماه تب در

 که زخمی اگه /ملکوت سقف به دست

 زمین هایبم و زیر /امداشته پا به

 بستر در اگه /است آموخته من به را

 برابر چند لگ، حجم من بیماری

 مرگ /مرگ از نهراسیم /است شده

م/ دانیمی همه و /نیست کبوتر پایان

 مرگ اکسیژن پر خوشبختی هایریه

                                         .«است

 "سهراب سپهری"

  

 رحسین فردوسیامی

 سردبیر نشریه نبض دانشجو
 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 98کارشناس ارشد جامعه شناسی 
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 Covid_19ی پر لیوانِ نیمه

 
  پور خسروانی علی

  مکانیک مهندسی



 

5 
 

باقیست و هر روز  ی این ویروس و تأثیرات آن بر تمام دنیاآبان نود و نه، .... و همچنان سایه ششم

 های تأثیر گرفته از کرونا دست و پنجه نرم می کنند.با چالشافراد جدیدی 

ایش نسبت هرا انتقام طبیعت از انسان و بی عطوفتی بعضی از دوستداران محیط زیست این ویروس 

یش بینی بازه به کره زمین تلقی می کنند! ناحق هم نگفته اند زیرا اوضاع به حدی وخیم است که پ

 ساله برای نجات زمین شده! 20ـ10

لم انسان بر اپیدمی کرونا در ماه های اول باعث تلنگر به کسانی شد که چشم خود را در برابر ظ

 طبیعت بسته بودند. 

از این تأثیرات را  این تلنگر در قالب اخباری مبنی بر جان گرفتن دوباره طبیعت نمایان شد؛ نمونه ای

  در ادامه به صورت موردی مشاهده می کنید:

 

 درصدی تولید گاز مونواکسید کربن 50ـ کاهش 

 ـ کاهش ترافیک خودروها و به دنبال آن کاهش آالینده ها

 ـ کاهش فعالیت های کارخانه ها و مراکز صنعتی

 ـ کاهش سطح آلودگی صوتی جامعه انسانی در محیط زیست

 ـ کاهش میانگین عمومی دمای کالن شهرها

رنگ شدن حضور ـ برگشت پرندگان مهاجر بعد از سالیان بخاطر کم

 انسان در بسیاری از نواحی دنیا

 

 از خواندن موارد باال چه حسی به شما دست داد؟

 خوشحالی؟ امید؟ رضایت؟

مقیاس تأثیر این چنین موارد بر حال طبیعت به اندازه مسکنی بود که به بدن زخم خورده طبیعت چند 

 و همان کاسه! روزی اجازه تنفس داد وگرنه در حال حاضر همچنان همان آش است

اما این موارد باعث می شود که انسان متوجه تأثیرات مثبت ِ عدم تعرضش به طبیعت شود و از 

 شرمندگی او را به تفکر درباره تغییر سبک زندگی به صورت سالم سوق دهد.

 نسبت به محیط زیست می کنم. تاناز شما خواننده این مقاله دعوت به تأمل درباره عادت های مخرب

 امید همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت. به 
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 هم سفران عزیز سالم
در شماره قبل مختصری در مورد کوچینگ با هم  

صحبت کردیم و سفر کوچینگی مشترک مون رو با 
هدف موفقیت در دانشگاه شروع کردیم. اجازه بدین 

ا بی سفرمون کمی بیشتر در مورد کوچینگ ادامهقبل از 
هم صحبت کنیم. شاید براتون سوال باشه که چرا از 
کلمه انگلیسی کوچینگ استفاده شده و معنی فارسیش 

 یعنی مربیگری استفاده نشده؟
برای پاسخ به این سوال، اجازه بدین کمی در خصوص 

های مشابه مثل مشاوره تفاوت کوچینگ با حرفه
روان درمانی، منتورینگ و آموزش توضیح  تخصصی،

 .بدم در نهایت به جواب سوال باال خواهیم رسید
 (:consultant) تفاوت کوچ با مشاور متخصص

به  ی خاصیه و غالباًتخصص مشاور در زمینه معموالً
ر مشکالت با مشاو منظور دریافت پیشنهاد و راهکار حل

ر حل یک بنابراین در مراجعه به مشاو مذاکره میشه.
مشکل خاص مد نظره و زمانی که مشکل حل شد، 

ائل مشاورین با مس کنه. معموالًمشاور صحنه رو ترک می
شن ولی کوچینگ به تخصص خود درگیر نمی خارج از

پردازه. کوچ با کمک تری به مسئله میروش جامع
 پردازه و یک نقشه اجراییمراجع به بررسی وضعیت می

حل  مراجع برای تجزیه، تحلیل و کنه و در کنارتهیه می
در  کنه. در اینجا لزومی نداره که کوچمسئله اقدام می

تن با به کارگرف حرفه مراجع تخصص داشته باشه و صرفاً
های مراجع، در پیدا کردن راه حل دانش خود و پاسخ

 کنه. جالبه بدونین کوچمسئله با مراجعش مشارکت می
ه رح سواالت تخصصی براه حل مسئله را نداره ولی با ط

مراجع این اجازه رو میده خودش راه رو پیدا کنه و 
 های موردنظر خودش رو بسازه.ارزش

 درمانگر نوعاً(Therapist) : تفاوت کوچ با درمانگر
کنه، ولی کوچ با یک شخص ناتوان برای معالجه کار می

هاش کنه تا تواناییبا یک شخص توانا کار می
شکوفا و بارور کنه. در حقیقت درمانگر به شخصی   رو

که برای دستیابی به سالمت خود از لحاظ عاطفی، نیاز 
با مشکالت این افراد  کنه و غالباًبه کمک داره کمک می

ها درگیره ولی ی آندر گذشته و راهکارهای معالجه
ها را به سطح کنه تا آنیک کوچ با اشخاص فعال کار می

ی ارتقاء بده. کوچینگ متکی به جریانات االعادهفوق
 گذشته برای دستیابی به ترقی نیست، بلکه توجه اون بر

روی اهداف به سوی آینده است. تمرکز کوچینگ بر 
-ای که مراجع در حال حاضر در آنجا ایستاده، نقطهنقطه

خواهد آنجا بایستد و چگونگی رسیدن به آن ای که می
 .نقطه است

منتورینگ  :(Mentor) ورتفاوت کوچ با منت
ه. ای خاص تبحر دارست با شخصی که در زمینهایرابطه

و عقل  تره و دانشتر و باتجربهاز کوچ مسن منتور معموالً
رای حالی که ب کنه و مراجع درخود را به مراجع اعطا می

و نصیحت  ای قائله از او راهنماییالعادهمنتور احترام فوق
 . کنهطلب می
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دانشجوی  امیری حمزه
 و ژنتیکدکتری  رشته

 گیاهی بهنژادی
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یک  :(Training) آموزش تفاوت کوچینگ با 
پردازه و استاد در رشته و موضوع خاصی به آموزش می

ا یک اطالعاتی در اون زمینه به دانشجو انتقال میده؛ ام
شخص مختص خودشه و کوچ بر این باوره که راه هر 

ه و راهِ خاص رو پیدا کن کنه تا اونمراجع رو یاری می
قل توی این مسیر اطالعاتی از جانب خودش به مراجع منت

یا  کنه، مگر به درخواست مراجع و در قالب پیشنهادنمی
 .بازخورد

ا در واقع در فرآیند کوچینگ مراجعه کننده، راه حل ر
ستجو می کنه و با با همراهی کوچ، در درون خودش ج

آگاه تر شدن، رشد می کنه. آگاهی و خردی که از 
 . درون خودش بهش دست پیدا میکنه، نه بیرون

کدام از  البته ناگفته نماند بسته به نوع هدف یا مساله، هر
این روش ها، می توانند سودمند باشند و کوچینگ با 

 سایر حرفه ها مغایرت ندارد.
امیدوارم به جواب سوال خوب حاال با این توضیحات 

بیگری باال رسیده باشین؛ زمانی که ما از کلمه مربی و مر
ت در فارسی استفاده می کنیم ذهن ما ناخودآگاه به سم

مربیگری ورزشی میره. یک مربی ورزشی معموال هم 
 مشاوره میده، هم منتوره و هم آموزش میده، چیزی که

جایی که کامال با کوچینگ متفاوته. بنابراین از اون
ی معادلی برای کوچینگ با مفهوم واقعی اش رو در فارس

ه نداریم ترجیح اینه که از همون کلمه کوچینگ استفاد
 .کنیم

 امیدوارم با این توضیحات تونسته باشم آگاهی ذهنی 
فر شما نسبت به کوچینگ رو بیشتر کنم تا بتونیم این س

  رو بهتر و با کیفیت تر با هم پیش ببریم
)اگر  بپردازیم به ادامه سفر کوچینگی خودمونخوب 

و رمطلب شماره قبل رو نخوندی پیشنهاد میکنم اول اون 
 بخون چون ممکنه گیج بشی(

دوست من، گفتی دوست داری بعد از فارغ التحصیلی 
از دانشکاه یک سری مهارت ها و ویژگی ها کسب 
کرده باشی. درسته ؟ خوب یه خورده بیشتر در خصوص 

نده سال آی 4رت ها یا به نوعی درباره خودت در این مها
  بیشتر صحبت می کنی؟

وقتی خودت رو توی اون جایگاه تصور می کنی چه 
 احساسی داری ؟

فکر می کنی این آینده ای که برای خودت تصور کردی 
تو  چه قدر با توانایی ها، استعداد ها، عالیق و منابع

 جوره؟
  دست یافتنیه ؟به نظرت این هدف چه قدر برای تو 

اگه بخوای برای رسیدن به این هدف معیار یا سنجه 
تعریف کنی اون معیار ها یا سنجه ها چی هستن ؟ 

ون ا)منظورم اینه که اگه یه فهرست داشته باشی که توی 
ی ساله آینده باشه و وقت 4فهرست معیار های خودت در 

همه شون تیک بخورن بگی آره االن اونی شدم که می 
 اون معیار ها چی هستن؟( خوام،

حاال اگه بخوای یک سری معیار تعریف کنی برای طول 
 مسیر و چک کنی آیا واقعا هنوز توی مسیر درست هستم

 یا نه اون معیار ها چی میتونن باشن؟
خوب دوست عزیز ممکنه پاسخ های سواالت باال کمی 
سخت باشن و جواب دادن بهشون نیازمند چندین ساعت 

 شه ولی خوب به نظرم ارزشش رو دارو.اینفکر کردن با
 طور نیست؟

اگر احساس کردی جواب دادن به این سواالت سخته  
ا اصال نگران نباش من به عنوان کوچ در کنارت هستم ت
 .به کمک هم، خودت جواب این سواالت رو پیدا کنی

 مجال ما در این شماره از نشریه هم به پایان رسید.
بیشتر با حرفه کوچینگ و  امیدوارم که ضمن آشنایی

ه برقراری ارتباط بهتر با این حرفه، با پاسخ گویی ب
سواالت باال سفر خوب و خوشی رو در کنار هم تجربه 
کنیم و با کمک هم به بهترین شکل ممکن به مقصدِ 

 ی**تالش کن تا طالش کن            .هدف هامون برسیم
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 روزمزد کارگران یغصه پر قصه
 

 
 برندیم هجوم سمتش به همه ایستدیم که نیماش پراکنده؛ گاه و اندجمع یگاه اندستادهیا دانیم گوشه در
 در و گردندیبرم درازتر پا از دست بقیه و است یار نفر دو با فقط شانس انگار نفره ستیب جمع انیم از یول

 .نندینشیم گفتگو به نفره چند یها گروه
 به غروب کینزد تا هم باز اما دهندیم دست از کار افتنی یبرا را دشانیام کمکم گذردمى مهین از که روز

 . نشینندیم انتظار
 
 
 

 نژاد رئیسی فهیمه
 98  شناسی جامعه ارشد کارشناس

 روزمزد کارگر یبرا نیا و نشود دایپ کار روز چند تا است ممکن گاهى: گویدیم دان،یم کارگران از یکی رحمان

 وام دهمانعقب اقساط از باردارش، همسر پزشکى مخارج از د؛یگویم شیهاینگران از است؛ یبزرگ مشکل

 .باشم انهخ سمت به یخال یهادست با رفتنش گرنظاره و بشنوم را شیحرفها توانمیم تنها من و ازدواجش
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 آغاز با و کندیم یکارگر را هازمستان است؛ گذشته پنجاه از سنش کند؛یم کار افغان کن چاه کی با همراه رضا
 مهیب داشتن رورتض از .شودیم روستا یراه خانواده با همراه یکشاورز کار یبرا مدارس، یلیتعط و تابستان یگرما

 مهیب لیدال از را یادار یطوالن روند و مهیب حق یگران رضا و میگویم سخن او با یماریب و یکهنسال زمان یبرا
 .کندمى عنوان نبودنش

 او. است کارگرسر و قانونمند و یجد فردى یزندگ و درکار شناسم؛یم یکودک از یگیهمسا واسطه به زین را مهناز
 یجلو صبح ییشنارو از قبل سالهاست. کندیم ایمه کارگر کشاورزان یبرا هاگلخانه و مزارع در کار یبرا روز هر

 حلقه آتش گرد و اندازندیم راه یآتش زمستان. شوندیم جمع کار افتنی یبرا کارگر مردان و زنان اش خانه درب
 کارگرى غلش  یهایسخت و کارشان مورد در مهناز از .دارندیم نگاه گرم آتش مجاورت در را خود و زنندیم

 ردانم و زنان را کارگرانش داند؛یم فرسا طاقت و سخت کارى را مزارع در کار پرسم؛ یم یکشاورز بخش
 به سخت طیشرا در تابستان یفرسا طاقت یگرما و زمستان سوزان و خشک سرماى در که کندیم یمعرف روزمزدى

 . دانندیم انهیسال محصول متیق و یکشاورز تیوضع به وابسته را حقوقشان و مزد طیشرا و پردازندیم کار
 کشاورزى بد طیشرا در و کنندیم افتیدر موقع به را حقوقشان زین آنها دارد رونق یکشاورز که ییهاسال ایگو
 .افتدیم عقب هم سال کی تا بخش نیا کارگران حقوق یگاه

. کندینم مهیب یسک که را روزمزد کارگر: دیگویم و کندیم نگاهم یلبخند با گویممى کارگر یبرا مهیب ضرورت از
 را یاریبس گرانکار: دیگو یم و رودیم فرو فکر به کوتاه یلحظات م،یگویم که یماریب و یریپ یروزها از شیبرا

 یزندگ یسخت به مهیب بدون و اندشده نینش خانه هایماریب انواع با شغل نیا یفرسودگ و یسخت علت به که شناسدیم
 .گذرانندیم را

  در نانیا نرود ادمانی کاش اما شودیم میتکر کارگران از همایشى طى "کارگر و کار یجهان روز"در هرساله
 دست ایىدهیدع یشتیمع مشکالت با نکنند؛ کار روز کی اگر که روزمزدى کارگران. هستند جامعه نیریز یهاهیال
 اًاکثر که انداز پس اقدف یافراد عنوان به آنها بر را رشیثأت اقشار دیگر از زودتر تورم و یگران .خواهندشد بانیگر به

 وجود به شانیراب را یاریبس مشکالت کندیم طى را سیرصعودی که ىیبها اجاره و گذاردمى هستند نیز نینش اجاره
 کل یبرا فراوانى مشکالت ساز نهیزم خود که باشد اتفاق نیا یامدهایپ جمله از تواندیم ینینش هیحاش که آوردیم

 کند یم سخت رانکارگ یبرا را کار خانواده، یاعضا ادیز تعداد و اساسى یکاالها یگران سویى از  .شودمى جامعه
 .خواهدشد مفراه جامعه درسطح بزهکارى و یناهنجار  رواج براى نهیزم کارگران، نیا از تیحما عدم درصورت و

 و کند کمک درآمد کم قشر نیا مشکالت حل به  ه،یاتحاد کی قالب در یبخش انسجام و یکار یها تشکل دیشا
 .گردد مبذول یشتریب توجه امر نیا به طلبد یم
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 .دباهلل بهشتی: قابل قبول نیست در این مملکت کسی شب گرسنه بخواازخوانی سخنان آیتب

انقالب اسالمی تحقق عدالت بود؛ یکی از شعارهای 
نحوی که همواره در سخنان بزرگان انقالب رفع فقر به

یکی از محورهای اصلی بوده است. این مهم در نگاه 
شدت متجلی است، چنانکه او همواره شهید بهشتی نیز به

از اختالف  5۹و مشخصاً در یک سخنرانی در سال 
کرد. بررسی یانتقاد م« هاگرسنه»و « سیرها»روزافزون 

اهلل بهشتی به بهانه سالگرد این موضوع از زبان آیت
شهادت او خالی از لطف نیست. بازخوانی سخنان 

در این مملکت کسی  اهلل بهشتی: قابل قبول نیستآیت
شهید  از سخنرانی هاییبخش .دبشب گرسنه بخوا

و عدالت اقتصادی را در  انقالب اسالم، درباره بهشتی
 ادامه بخوانید؛

و عدالت اقتصادی در زندگی  اقتصاد *اسالم به نقش
زهد و پارسایی است  دین دهد.انسان اهمیت فراوان می

اما نه زهد مرتاضانه و صوفیگرانه که زهد انقالبی. زهد 
گرانه کدام است؟ زهد انقالبی کدام است؟ زهد صوفی

گرانه این است که درویش آدم قانعی است. یک صوفی
ن از هر جا به او بدهند با همان شکمش را سیر لقمه نا

اعتنا است. این ضداسالم است. پس کند و به دنیا بیمی

کند؟ کار اقتصادی کار میچه زهدی؟ زهد علی. چه
کند و مزرعه به کند. قنات و چاه آب درست میمی

سازد و بعد این دستاورد آورد و نخلستان میوجود می
صرفاً در مصرف خود جای آنکه اقتصادی را به

دهد و قرار بدهد در خدمت محرومان قرار می خانواده و
داند. اسالم به نقش اقتصاد اهمیت این را عبادت می

ای شخصیت انسان نشود، دهد، اما اقتصادی که زیربنمی
کرده است؛ خیلی متزلزل، نازل، فروافتاده و سقوط

 انسانی که زیربنای شخصیتش روابط اقتصادی باشد.

ما با  انقالب اسالمی گویم کهکنده و صریح می*پوست
ما در معرض  جامعه روند و مناسبات اقتصادی موجود در

خطر و آسیب قطعی است، چرا؟ برای اینکه در این 
جوانان و  و مردان و زنان ی نشده است.عدش اسالمبُ

بینند که انقالبی ما امروز با چشم خودشان می نوجوانان
گذرد، ولی هنوز انقالب می ماه از پیروزی 15نزدیک به 

ها و خیلی در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه
شوند تا وقتی چنین ها با هم در جامعه دیده میگرسنه

 «.است جامعه ما اسالمی نیست

ی
شت

شهید به
 

 

 زبردست جواد محمد
 شناسی جامعه ارشد کارشناس 

 فعال اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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نقطه جدیدی  *عرض کردم این مطلب مهم است و

است، نقطه عطف تکاملی است در این انقالب و باید 
دنبالش رفت و دنبال کرد. این را من مکرر در شورای 

ام که دوستان، انقالب با همین عبارت برای دوستانم گفته
قابل قبول نیست که اداره جامعه در دست ما باشد  برای ما

سی و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد؛ ک
زیر طاقی بخوابد که نگران است بر سر او و عزیزانش 
خراب شود؛ از آب آلوده برای شرب استفاده کند؛ از 

درمانی جان خود و عزیزانش در معرض خطر باشد، بی
بار در شورای انقالب این را چندین .این قابل قبول نیست

کنم در برابر ملت عزیزمان که ام ولی اعتراف میگفته
در این زمینه بسیار ناچیز بوده و امروز  موفقیت ما

خواهم در این روز و در این شهر اعالم کنم که همه می
این انقالب ماالمال شور و  عشق کسانی که دلشان در

تپد، باید ب میهیجان است و قلبشان در محبت این انقال
حرکت و اقدامی سریع و قاطع و مؤثر آغاز کنند و آغاز 

هر چه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی  کنیم و
پایان بدهیم. اعالم  جمهوری اسالمی ایران در جامعه

کنم باید هر چه زودتر تالش برای تقسیم عادالنه می
)زیست مناسب( در کشور  بهزیستی سرانه همه امکانات

میلیون جمعیت )جمعیت آن روز ایران( به  ۳۶در بین 
بعدی خواهد ماند عمل بیاید وگرنه اسالممان باز هم تک

 «.جانبه نخواهد شدهمه مانو انقالب اسالمی

 گرایی منتسب نکنیدگرایی یا راستعدالت را به چپ

قدر تقلید *از مقام عالی رهبری انقالب، از مراجع عالی
از علمای ارزنده و متعهد اسالم و از مسئوالن گوناگون 

کنم در راه تنظیم استدعا می جمهوری اسالمی جامعه
 تر این اقدام انقالبی و برنامه جامع و شروع هر چه سریع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مان، سرعت این مرحله جدید تکاملی در انقالب اسالمی
اقدام مؤثر در اولین  به خرج دهند و کاری کنند که این

فرصت ممکن صورت گیرد و جامعه محروم و محرومان 
جامعه ما با چشم خودشان عدالت اقتصادی اسالم را 

گرایان این پیشنهاد یافته ببینند و امیدوارم نه راستتحقق
گرایی بهش خالصانه و مخلصانه را فوری برچسب چپ

د ناشی گرایان خودفروخته به این پیشنهابزنند و نه چپ
طلبانه بزنند. این نه سوختگی برچسب فرصتاز دل

دادن طلبی است، این پاسخگرایی است نه فرصتچپ
ای است که در بسیاری از صریح به احساس اسالم زنده

ما وجود دارد و عاشقانه درپی آنیم که هر چه زودتر به 
های نزدیک موعد بسیار آن لبیک گوییم. به امید هفته

یافتن این آرمان اسالم محمد و علی تحققنزدیک برای 
و به امید شرکت خالق و فعال هر چه بیشتر همه 

بخش باختگان اسالم در این برنامه پیروزمند و پیروزیدل
 منبع: روزنامه شرق.                5۹اقتصادی اسالمی سال 

 
 

کسی زیر  جامعه اسالمی نباید در»

 .«شودطاقی بخوابد که آوار می

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 "داریتاب آوری شهری زیر چتر توسعه پای"

 رچاغ دل هب نور جان ربارفوخت                                                     بنام آنکه جان را فکرت آموخت 
 "شیخ محمود شبستری"                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در شماره اول نشریه نبض دانشجو به توسعه  روستایی 
پرداخته شد و به طور مختصر تعریفی از توسعه روستایی 
 بیان کردم و پیوندی میان توسعه و روستا شکل گرفت.
دیدگاهایی از توسعه روستایی و کلید واژه های آن بیان 
شد. و در پایان ترویج توسعه روستایی که چراغ راه 
روستائیان است مشخص کردم. در این شماره به توسعه 
پایداری شهری  و تاب آوری شهری که هردو در بطن 
یک دیگر قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد. هرچند 

ادی گسترده تر از توسعه روستایی که این مفاهیم  ابع
دارند. اگر  از جاده روستا خارج شویم و به شهر نزدیک 
شویم  شهر به عنوان یک سیستم پیچیده و زنده  وهویت 
اقتصادی اجتماعی و کالبدی یک پارچه ای  هست که 
 می توان مولفه های  اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ...

 توسعه پایدار  نقش ویژه ای در آن دارد پیدا کرد.
است که یکی از اهداف  20واژه ای نمادین دهه قرن 

اصلی سیاست ها فعالیت های سازمان ملل متحد وبحث 
 همیشگی کشور های توسعه یافته و توسعه نیافته 
می باشد و به عنوان یک فرایند الزمه بهبود و پیشرفت 
در زمینه های مختلف یاد شده است بنابراین هدف 

ر بسیار گسترده است و دستیابی به آن توسعه پایدا
درسایه برنامه ریزی اتفاق می افتد این برنامه ریزی می 
بایست یک برنامه ریزی قوی باشد. در ادامه می توان 
محور های اصلی توسعه پایدار و اصول آن را بررسی 

 کرد و ریشه های آن را در بوته آزمون قرارداد. 

 محمدجواد زبردست
 سیاسی فرهنگی، فعال اجتماعی،

 1399مهر  26
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ن رداخته و پیوند زددر پایان مفهوم تاب آوری شهری پ
ه آن را با توسعه پایداری شهری بیان می کنم. از جمل

 محور های اصلی توسعه پایدار شامل:
الف: کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد )دیدگاه 

 انسانگرا(
اصل یک عالمیه ریو حاکی از این است که انسان 
محور توجه توسعه پایدار است و انسان ها سزاوار 

 گی سالم همراه با طبیعت می باشند.مستحق یک زند
ب: قابیلت زیست و تنوع کره زمین را حفظ کند 
)دیدگاه طبیعت گرا( توسعه باید ساختار کارکرد و 

ن تنوع سیستم های طبیعی جهان را که گونه انسان به آ
 وابسته است حفظ کند به این منظور باید:

 .تنوع زیستی حفظ شود1
 . منابع تجدید پذیر حفظ شود2
 .منابع تجدید ناپذیر را به حداقل رساند۳
 .سیستم های پایداری زندگی حفظ شود.4

 رد:از جمله اصول توسعه پایدار را می توان نام ب
 .آینده نگری1
 . محیط زیست2
 . عادالنه بودن۳
 .مشارکت4

اما مفهوم تاب آوری در دهه های اخیر سرو صدای 
ا به خود زیادی ایجاد کرده و ذهن هر توسعه پردازی ر

مشغول کرده است تاب آوری در فرهنگ لغات توانایی 
بازیابی، بهبود سریع، تغییر، شناوری، کشسانی 
وهمچنین خاصیت فنری وارتجاعی ترجمه شده است. 

توسط  1۹7۳مفهوم تاب آوری برای اولین بار در سال 
شخصی به نام هولینگ مطرح شده که مطابق تعاریف 

ری معیاری از توانایی تاب آو "بیان شده توسط وی
سیستم برای جذب تغییرات است در حالی که هنوز 
مقاومت قبلی وجود دارد. در تعریف دیگر اگر بازگو 
کنم تاب آوری توانایی سیستم های تحت استرس در 
بازگشت به حالت اصلی و توانایی باز سامان دهی خود 
است. تاب آوری مفهومی است که در مواجهه با 

رویکرد  "و اختالالت معنی پیدا می کند غافلیگیری ها

های تاب آوری شهری می توان پایداری، بازیابی ، 
دگرگونی نام برد. خصوصیات یک شهر تاب آور این 
است که  سرمایه انسانی، مهارت، دانش، وسطح 
اطالعات شهر را در ارتباط با بهبود وضعیت تاب آوری  

خطر  سنجید. افزایش دانش و مهارت در برابر درک
توسط  شهروندان و ارتقای توانایی در راستای توسعه 
راهبردی کاهش خطر مهم ترین ویژگی یک شهر تاب 
آور است که الزمه آن آموزش همه جانبه است. از 

 "آینده نگرانه"انواع  تاب آوری می توان تاب آوری 
که به توسعه ظرفیت های احتمالی مورد نیاز برای 

هتمام دارد. تاب آوری مدیریت بالیی در آینده ا
که مهارت های مقابله همزمان شهر و  "همزمان"

شهروندان دربرابر حوادث را مد نظر قرار می دهد.  تاب 
کز به برگشت ناپذیری رکه با تم "گذشته نگر"آوری 

 پس از آسیب ناشی از بالیا قابل شناخت است.و بهبودی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع:
آزاد ارمکی، غالمرضا افتخاری، عبدلرضا،  توسعه پایدار،  ـ

 1۳7۹موسسه مطالعات پژوهشی بازرگانی 
گلکا کورش، مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری، 

 1۳7۹، ۳2نشریه علمی پژوهشی صفحه 
 غالمعباس توسلی  انشارات جامعه شناسان

پژوهش فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری 
 1۳۹8مرداد  ۳های شهری سال دوم شماره 

 

 

 تاب آوری معیاری از توانایی سیستم برای جذب "

تغییرات است در حالی که هنوز مقاومت قبلی وجود 

دارد. در تعریف دیگر اگر بازگو کنم تاب آوری 

توانایی سیستم های تحت استرس در بازگشت به 

حالت اصلی و توانایی باز سامان دهی خود است. تاب 

آوری مفهومی است که در مواجهه با غافلیگیری ها و 

 "اختالالت معنی پیدا می کند
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 برگ و فرهنگ 

 )علل تضعیف کتابخوانی در ایران(
راز همتوانی به آن سرگرم شوی . اگر او را گویا و یاران، کتاب است . آنگاه که دوستان تنهایت نهند میبهترین سخن

  توان به دانش و نیکی ها دست یافت.  ) بیهقی(کند و با کتاب است که میخویش قرار دهی سر تورا فاش نمی
ی جوامع مختلف در گرو آگاهی مردمان آن جوامع بوده است . بدون شک افزایش سرانه در طول تاریخ توسعه

ی، زندگی بهتر و افزایش تماعولید ارزش های اجتواند در تعالی فرهنگ ، تولید و باز تمطالعه در هر کشور می
 آگاهی جامعه نقش بسیار پررنگی داشته باشد .

در کلی ترین حالت به میانگین مطالعه یک فرد در شبانه روز سرانه مطالعه آن فرد میگویند این را اگر به تمام مردم 
عه به فاکتور های دیگری هم بستگی دارد یک جامعه تعمیم دهیم سرانه مطالعه آن جامعه بدست آید اما سرانه مطل

 اما ما کلی ترین تعریف را بیان کردیم. 
در کشور ما ایران آمار های ضد و نقیضی درباره سرانه کتابخوانی در این چند سال اخیر بیان شده که قابل استناد 

 باشد. باشد اما آنچه آشکار است پایین بودن سرانه کتابخوانی در کشور مینمی
دقیقه ذکر میکند  1۳دیدترین آماری که درباره سرانه کتابخوانی در ایران منتشر شده است ، سرانه مطالعه را در ج

یابیم دقیقه بنگریم درمی44که این عدد بسیار کمی است اگر به کشور هایی همچون فالند با سرانه مطالعه حدود 
عضل در کشوری مثل ایران با آن سابقه پر بار فرهنگی باشد . بروز این مکه سرانه مطالعه کشورمان چقدر پایین می

 دالیلی دارد که به بررسی آن ها خواهیم پرداخت:
: یکی از عوامل بسیار مهم در تضعیف فرهنگ کتابخوانی قیمت باالی کتاب های مناسب است. گرانی کتابـ 1

 رانه مطالعه را به دنبال دارد . از این علت باعث شده تا مردم از خرید کتاب سر باز زنند و در نتیجه، کاهش س
 توان به قاچاق کاغذ اشاره کرد ها میترین دالیل گرانی کتابمهم

آموزان : یکی از مشکالت دستگاه آموزشی کشور پر کردن وقت دانشضعف دستگاه آموزش و پرورشـ 2
شود، این سنین پایه انجام نمیباشد و متاسفانه هیچ تالشی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در باکتب درسی می

رسد یعنی دانش آموزان صرفا کتب درسی مطالعه میکنند آن رویه ادامه دارد تا در دوره دبیرستان به اوج خود می
 هم فقط برای عبور از مانع بلندی به نام کنکور

ها نامید ، اما جامعه توان اصلی ترین منبع برای کار تحقیقاتی و یافتن پرسش : کتاب را می عالقه به سرعتـ 3
امروز ما به سمتی پیش رفته که خواهان سریع ترین پاسخ هاست. طبیعتا خواندن یک کتاب نسبت به استفاده از 

 فناوری روز دنیا کمی زمان بر است و این یکی از دالیلی است که کتابخوانی مورد کم لطفی واقع شده است.

است که مانند گذشته کتاب و کتابخوانی یک ارزش محسوب : یکی از مشکالت  دیگراین مشکالت فرهنگیـ 4
نمیشود و اصلی ترین دلیل آن کمرنگ شدن نقش خانواده در ترویج فرهنگ کتابخوانی است. امروزه بعضا شاهدیم 

 که فرد برای فخر فروشی کتاب را مطالعه میکند .

موزش عالی کشور مشاهده کرد ، خیلی : این علت را به وفور میتوان در مراکز آ فقدان نیاز به مستنداتـ 5
 باشد.کم میشود که برای گفته ها یا متون خود منبعی را ذکر کنیم و از طرفی کتاب اصلی ترین  و بهترین منبع می

 زارع علیرضا
 فیزیک کارشناس
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: راحت بگویم پولی شدن فرایند اخذ مدرک باعث شده تجاری شدن فرایند آموزش و اخذ مدرکـ 6
باشد نتیجه این امر  .. بسنده کند بدون اینکه سواد و آگاهی الزم را داراکه فرد فقط به عنواین دکتر و مهندس و.

فقدان نیاز به  وای ندارند. تجاری شدن آموزش میشود تعداد بسیار زیاد مقاالت علمی که از نظر کیفی هیچ بهره
 مستندات در راستای یکدیگر بر تضعیف فرهنگ کتابخوانی افزوده اند 

ب و یکی از : کتابخانه ها بهترین راه برای دسترسی به کتاامکانات پایین آن هاکمبود کتابخانه ها و ـ 7
  .اندربوطه قرار نگرفتهباشد. اما در حال حاضر آنچنان که باید مورد توجه مسئولین مها برای مطالعه میبهترین مکان

لل ضعف ز مهم ترین عاین دالیل و فاکتور ها اگر تمام دالیل ضعف کتبخوانی در ایران نباشد دست کم ج
 کتابخوانی در ایران است

کتاب و کتابخوانی در همه جوامع 
، ادیان، فرهنگ ها توصیه شده 
است. جدا از افزایش آگاهی کتاب 
فواید بسیاری دارد که متاسفانه 
برخی خود را از استفاده آن محروم 

 میکنند. 
آورده اند که روزی شاگردی نزد 

هرکتابی استادش رفت و از اینکه 
میخواند و  نتیجه  نمیگیرد به استاد 

 .خود گالیه کرد
شاگرد گفت چرا باید کتاب 
بخوانم وقتی آخر کار چیزی مرا 
حاصل نمیشود فایده این کتاب در 

 چیست؟
استاد به او گفت برو و چند سطل 

 آب در آن آبکش کثیف بریز
شاگر هم امر استاد را انجام داد و 
 برگشت گفت که آبکش دیگر

 کامال تمیز شده است 
 
 
 

ماند اما استاد به او گفت: کتاب برای تو مَثَل آب است و تو مثل این ظرف گل آلود. آب در این ظرف باقی نمی
 کند کثیفی های  آن را پاک می

العاده ای دارد، کتاب خواندن تاثیرات مثبتی روی ذهن و عملکرد انسان در اجتماع و خواندن کتاب فواید فوق
 زندگی شخصی میگذارد.
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 فواید کتاب خوانی:
رچند کم ههای قبلی شما اضافه خواهد کرد خوانید، مقداری به اندوخته: هرچیزی که میافزایش آگاهیـ 1

 .آیدباشد، اما حاال دیگر جز دانش و معلومات شما به حساب می

باشد. معموال شما افزایش دایره لغات می: یکی از جذابترین ویژگی کتاب و کتابخوانی گسترش دایره لغاتـ 2
. واهید شدرش و لغات جدید آشنا خاهای مختلف نگکنید با سبکهای مختلفی را مطالعه میهنگامی که کتاب

 .خواهد کرد ایش دایره لغات به شما در بهتر ارتباط برقرار کردن با افراد دیگر و اجتماع کمک بسیاریافز

کند طی می کنید، شما سعی دارید روندی را که کتابروع به مطالعه کتابی می: هنگامی که شتقویت حافظـ 3
نی تقویت حافظه به یاد داشته باشید، این خودش یک نوع تمرین  تقویت حافظه است و در نتیجه استمرار کتابخوا

 .را به دنبال خواهد داشت

  .کز کافی داشته باشیدشما برای فهم  مطلبی بایستی روی آن تمر : طبیعتاًافزایش تمرکزـ 4

ی برای های بیشترتوانید در اجتماع حرفآموزید می: قطعا وقتی مطالب جدیدی را میاجتمایی تر شدنـ 5
 ید و نظراتتان را مل داشته باشأبه راحتی با دیگران ت گفتن داشته باشید، این ویژگی باعث شده که شما بتوانید

 ـ ....۶. رد و بدل کنید

رای آیندگان بای بکر ست و ارزشمندترین دارایی امروز ماست و سرمایه، بهترین میراث گذشتگان برای ما کتاب
 می باشد. 

 کمک کنیم، قطعاً ما به عنوان فردی در جامعه باید تالش کنیم تا هرچه که میتوانیم به بهبود فرهنگ کتابخوانی
بسنده کنیم به  شود، اینکه صرفاط فرهنگی حال حاضر میافزایش کتابخوانی در شهر و محله ما باعث بهبود شرای

 یم.کند، پس بیاییم از خودمان شروع کنای از مشکالت  را باز نمیمشکالت سر راه کتابخوانی گره
 

 قدر همت خود خاهن ساخته است کس هبره                                        بلبل هب باغ و چغد هب وریاهن اتخته است  
 

 

 

 

 زارع علیرضا
 فیزیک کارشناس
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 )قسمت اول(فرینی اجتماعی آنیم نگاهی به کار

های نوآورانه برای کمک به بهبود معیشت کسانی است که فاقد کسب و کارآفرینی اجتماعی شامل توسعه برنامه

مواجه اند. با توجه اینکه کشور  اجتماعی با محدودیت کار و قدرت مالی هستند یا در استفاده از فرصت خدمات

آورد ما از نظر اقتصادی در تنگنا قرار گرفته و در این شرایط کاری نکردن مانند سمی است که ما را از پای در می

طلبد مغزهای متفکر به فکر ایجاد راهکارهایی باشند که از فشارهای اقتصادی بکاهد و برای فاقدان کسب پس می

 باشد:کار اشتغال ایجاد کنند. حاال اگر بخواهیم ویژگی این کارآفرینان را فهرست کنیم شامل این خصوصیات می و

 نگرد.ها میـ کارآفرین همیشه با دیدی مثبت و عالقمند با نیرویی محرک به منابع و ظرفیت1

 کند. می پذیری اولیه خویش یک ایده را به موفقیت نزدیکـ کارآفرین با حس مسئولیت2

 ـ کارآفرین اغلب شخصیتی متفکر و مصمّم دارد.۳

کند ها، بازار و مشتری را ارزیابی میپذیر و در عین حال محتاط است که هزینهـ خطر پذیری: کارآفرین ریسک4

 ورزد.و به پیوستن افراد به این امور سعی می
 

های کند و چگونه از ظرفیتچطورعمل میدهم که کارآفرین در قسمت دوم، خدمت مخاطبان گرامی توضیح می

 کند.کشور برای ایجاد اشتغال استفاده می

 با کمک منابع: 

  .جواد شهیر، دلجوی، اجتماعی کارآفرینی و کارآفرینی های ویژگی

 محمد سید مقیمی، :اجتماعی کارآفرینی

 

 

  

 امیرحسین فردوسی

 سردبیر نشریه نبض دانشجو
 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 98کارشناس ارشد جامعه شناسی 
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تابعه  التیبود آن ا بایچه ز شمیاندیبا خود م اغلب
شوش  بهیکه هنوز نامش بر کت یکوروش!  آن کرمان

 !درخشدیم
( وَ کرمان حمل شاوری)پ مکن از گنداره شیچوب ب" 

 "شود

با  یخیارزشمند تار یبنا کی بیفرق تخر دیدانیم ایآ
کرمان، در  یخیاثر تار کیو منظر  میگرفتن حر دهیناد
 !؟ستیچ

مدت همه اثر را  کیبعد از  شودی، باعث مبیتخر
 !!فراموش کنند

مدرن  هیآثار و ابن لهیبوس یخیمختدوش کردن اثر تار اما
شدن دوستداران  نیهمچون روگذر، موجب غمگ

 !گرددیم داریهر د و رنجش آنها در خیتار

 یخیاز باب تار زدیشهر کرمان با شهر  نکهینه ا مگر
 کرد؟یم یبرابر

قرن  میرا نسبت به ن زدیسالم کرمان و  هیتعداد ابن حال
 ید!کن سهی، مقاریاخ

 !چرا؟ هیانب تعداد

 !کندیم تیکفا دینیرا بب زدیآسمان کرمان و  خط
گذر در شهر ریکه ساخت روگذر و ز ستیسال چند

 یاهیکرمان سرعت گرفته، که هرکدام بحث حاش
ثر ؤآنها را م یادیدربرداشته و کارشناسان ز یادیز
 !دانندینم

 هیسا
م ب

شو
 ی

دب
ت

ری
 ی
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ب
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ش
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ن
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 میرزائی بهناز

 تاریخی های بنا احیای و مرمت کارشناس
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کرمان  ریرکبیروگذرها چهارراه ام نیاز ا یکی
خود را  یانیروزها مراحل پا نیاست که ا

 .گذراندیم

از سردر  یپل با فاصله کم نیمتاسفانه رمپ ا 
 !را دربردارد ییهایو نگران گذردیم یدانشکده فن

 چهلدهه  یبازمانده معمار یدانشکده فن سردر
 اثر فاخر که پانزده نیدر کرمان است، ا یدخورشی

 !ستیمهریمورد ب ردگذیم راثیسال از ثبتش در م

کرمان  یو شهردار یفرهنگ راثیم نیمسئول هرچند
ا ام د،ینخواهد د بیبنا هرگز آس نیا کنندیعنوان م

 یبنا نیو منظر ا میاز آن است که حر یشواهد حاک
 !ثبت شده در معرض خطر است

که ثبت  یآثار ،یفرهنگ راثیم نیقوان براساس
 یاز سو یدر مدت زمان کوتاه دیبا شوند،یم

شده و پس  میعرصه و حر نییتع راثیکارشناسان م
مختلف ابالغ  یها و نهادهابه ارگان ب،یاز تصو

مصوبه  نیشود، تا هرگونه ساخت و ساز بر اساس ا
 !انجام شود

مهم انجام نشده و سردر دانشکده  نیمتاسفانه ا اما
 !و عرصه است میبدون حر یفن

 عالم زاده شهردار محترم کرمان گفته است: جناب
است  یتقاطع، بعد از سردر دانشکده فن نیرمپ ا"

پروژه  یاجرا ریدر مس یبیگونه تخر چیو ه
 "!میندار

کارشناسان مرمت و  ندگانیاز نما یکیبعنوان  حال
! م؟یریرا بگ یچه نهاد یقهی یخیتار هیابن اءیاح
 ایعرصه؟  نییعدم تع لیبدل یفرهنگ راثیم

ساخت روگذر  یکه کمر همت را برا یشهردار
 !بسته؟

 !دارد؟ ییچه معنا نمانیمسئول یو منظر برا میحر

 یختاریبا گذشته  یشهر نیدر چن ستین مضحک
پشت  ش،یقرن پ مین یارزشمند، اثر فاخر معمار

 !رمپ پل گم شود؟

خود  بیبا تخر یو منظر منافات میبرهم زدن حر ایآ
 !بنا دارد؟

 بهتر است تا از پشت رمپ گذر دیکن بیرا تخر ابن
 !!زمان را سرک بکشد

تنت در  ،یزدیزاده( معمار گرانقدر  ی)حائر جناب
 !!کرمان است نجایگور نلرزد، ا

 
 "!!بهتر است تا از پشت رمپ گذر زمان را سرک بکشد دیکن بیبنا را تخر"
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 آگیره 
سال پیش  48است، با اینکه  1۹72فیلم محصول سال 

کننده تولید شده است اما از نظر بصری چنان خیره

هایتان  است که شاید ابتدای فیلم هوس کنید که دست

یک برگ تازه و را از صفحه نمایشگر عبور دهید و 

مرطوب را از یکی درختان سبز داخل فیلم بچینید! 

حرکت قایق روی رودخانه از میان گیاهان انبوه در 

بیشتر طول فیلم هم شما را به یاد فیلم اینک آخر الزمان 

  خواهد انداخت.

گر آگیره شخصیت پراهمیت و فرمانده طغیان

اسپانیایی عالوه بر خشم خدا نشانگر حرص انسان 

 است.

اند از ها که امپراطوری اینکا را به زیر کشیدهاسپانیایی

های شنوند که شهری در جنگلها میسرخپوست

آمازون وجود دارد که از طال ساخته شده است، شهر 

 اِلدورادو.

 در جستجوی الدورادو یک کاروان اکتشافی از اسپانیا

شود. کاروان شلوغی از های آمازون میراهی جنگل

سربازان که عالوه بر یک کشیش، تعدادی زیادی 

های ضعیفی که یکی ارد، برده مکزیکی بعنوان برده د

میرند و باید توپ و یکی بر اثر بیماری زکام می

س را حمل کنند. کجاوه و چرخ و مجسمه مریم مقدّ

همسر اورسوا و دو زن هم در کاروان هستند یکی 

  دیگری دختر آگیره.

 

 

 رضایی علیرضا
 شناسی جامعه رشته کارشناسی

 97 ورودی
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  خشم خدا

گذرد؛ پیزارو، سرپرست یک سال از جستجو می

این کاروانِ خسته که از کمبود غذا و خستگی 

کاروان خبر دارد گروه تجسسی تشکیل می دهد 

و یک مهلت هفت روزه به آنها می دهد که اگر 

می توانند با اطالعات و آذوقه برگردند. گروه 

وار بر چند قایق روی رودخانه تجسس س

شناورند، آگیره هم یکی از اعضای گروه 

تجسس است، او بر علیه فرمانده گروه 

شورد و خود تصمیم گیر تجسس)=اورسوا( می

شود. او یک نجیب و فرمانده حقیقی گروه می

 کند.زاده چاق را بعنوان پادشاه انتخاب می

 انتخاب پادشاه با رای همه است البته زیر 

ی دادن هم اجباری أهای ترسناک آگیره رنگاه

شود، گروه تجسسِ متمدن دادگاه هم می

دارد،کشیش در این گروه کوچک اسپانیایی 

کند البته در این دادگاه نیازی به قضاوت می

شود تا اثبات جرم نیست! دادگاه برگزار می

 دادگاهی وجود داشته باشد وگرنه حکم را قبالً

 آگیره صادر کرده!

ها است، آگیره این طاغیِ ظالم نماد حرص انسان

 اما آیا حرص چیز بدی است؟

این سرکش که الگویش هرناندو کورتزِ طاغی  

است که مکزیک را کشف کرده است، در 

انتهای فیلم تنها خودش بر قایق ایستاده و 

 کند. رویاپردازی می



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها را آب برده فرمان بیند قایقگروه تجسس که میشود که فرمانده طغیان آگیره جایی شروع می

 ای به ادامه سفر ندارد.دهد و عالقهبازگشت از میان جنگل را می

عبور از جنگلی که پر از بومی خطرناک و وحشی است و ترک رویای الدورادو مطلوب آگیره 

 نیست.

از مرگ در میان جنگل نجات دهند تصمیم آگیره برای ادامه سفر، آنها را رویدادهای فیلم نشان می

 شوند.داده و همه اعضای گروه اصلی به دست بومیان کشته شده می

اش از میان رودخانه پیچ پیچی آمازون بگذراند. هاست او مجبور است با قایقآگیره نماینده همه انسان

 نیست؛او برای شهرت و قدرت راهی الدورادو است و طالیی بودن الدورادو برایش آن چنان مهم 

دهد همه ما غرق آگیره که پیش از حرکت گروه تجسس به فرمانده اصلی قافله)=پیزارو( هشدار می

 خواهیم شد:

 "هیچکس از این رودخانه جان سالم به در نمی بره  "آگیره: 

 "موفق میشیم از این مسیر راحت تره  بهت میگم، "پیزارو: 

 "نه هممون غرق میشیم  "آگیره: 
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شود: ه میگروه تجسس هم این هشدار از جانب یک برده مکزیکی به دختر آگیره دادبعد از حرکت 

اده نیرومند بودم ها از سیل و بیماری بدتر بود اسم مرا عوض کردند قبال یک شاهزبالی اسپانیایی "

 ."سفم چون راه گریزی از این جنگل نیست أاما برای شما هم مت

 ر آگیره،شوند حتی دختبا تیر بومیان آدمخوار کشته میاعضای گروه تجسس تا انتها یکی یکی  

ند، مثل کآگیره در اوج ناتوانی هنوز میخواهد بجنگد و حاضر نیست واقعیت را با توهم عوض  

یال و وهم اند و حتی تیری که بدنشان را شکافته هم ختوهمی که کشیش و یک برده دچار آن شده

 دانند.می

یچ کس وفادار زند و به هبرای رسیدن به هدفش هر مانعی را کنار می رحمی است کهآگیره انسان بی

 نیست بقول خودش:

  "خائنی بزرگتر از من نمیتونه وجود داشته باشه  من یک پیمان شکن بزرگم، "

 آگیره خشم خدا نیست بلکه راه نجاتی کوتاه مدت از خشم خدا است.

 پس طبیعی است که ادعا کند: میرداش غرق خواهد شد و میداند روزی کشتیاو می

میرن و از درختان به پایین پرتاب میشن، زمینی که های روی درختان بمیرن میمن اگر بخوام پرنده"

 ."افتهزنم با دیدن من به لرزش میروی آن قدم می

ای است که کشیش یک بومی را به مسیحیت دعوت های تاثیرگذار این فیلم صحنهاز دیگر صحنه

های ی بلعیدن غذا توسط پادشاه منصوب آگیره و نگاهکشد و نیز صحنهبعد بومی را می کند ومی

 ستند به او است. هبقیه اعضای قایق که گرسنه 
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 دهد، اختاللی در زندگی روزمره به وجود گیری یک بیماری در جهان رخ میوقتی همه
رود که بتواند باعث آرامش درون و سمت یک قدرت ماورایی میآید که توجهات به می

 تلقین به خود و دیگران شود که این بیماری کنترل شود. 
ها را دارد. به طور کلی شامل ای است که جای بسیاری از دیدگاهمعنویت مفهوم گسترده

چیزی  ی جهانی انسانی است،جستجوی معنای زندگی است. به همین ترتیب این یک تجربه
 کنیم.که همه ما آن را لمس می

افراد ممکن است معنویت را یک حقیقت مقدس یا متعالی یا شخصاً یک احساس عمیق و 
ی وجود به هم پیوستگی را توصیف کنند. احساس معنویت چیزی است که به فرد برای ادامه

بسیار مفید  کوشد و ایندهد و فرد به تحقق اهداف خود میحیات و زندگی جهت و معنا می
است، برای سالمت روانی و جسمی فرد که بتواند در  مسیر تکامل و رشد قرار بگیرد. ما ممکن 
است به بهداشت معنوی و اینکه چه نقشی در سالمت و جسم دارد، فکر نکنیم. اما اهمیت آن 

کنیم. سالمت معنوی ممکن است برای افراد مختلف، معنای بیش از آن است که تصور می
اوتی داشته باشد، برای برخی معنویت ممکن است که مترادف با دین و اعتقادات باشد. در متف

 حالی که برای برخی دیگر اصوالً مربوط به کیفیت روابط شخصی یا عشق به طبیعت است.
تواند این باشد که زندگی معنادار است و شما جای شالوده اساسی برای سالمت معنوی، می

رده اید که همان حقیقت وجودی انسان است و به دنبال کسب خوشبختی خود را در آن پیدا ک
 و آرامش هستیم. 

 شود: علم بهداشت معنوی، مانند علم طب به دو قسمت تقسیم می 
 (کسب فضائل اخالقی )بهداشت( 1
ها و معضالت فرهنگی و اجتماعی، )درمان( که این معضالت تأثیر مستقیمی بر ( دفع رذیلت2

 سالمت روانی و جسمی فرد و جامعه دارد. 

 عد معنوی و رابطه آن با سالمتب
عوامل  براساس پیش بینی کمیسیون تعیین کننده اجتماعی سالمت سازمان جهانی بهداشت،

، %55شرایط اجتماعی ، %10نظام مراقبت از سالمت ، %۳0عوامل رفتاری ، %5 زیستی و ژنتیک
بعد معنوی )روحی و یا الهی( روی تمامی عوامل موثر بر سالمت  د.سالمت تاثیر گذارن یبر رو
ثیر أت ،خصوص عوامل اجتماعیه عوامل زیستی، محیطی، نظام ارائه خدمات سالمت و ب :یعنی

مفید دارد. بنابراین انکار این بعد، خسران بزرگ بشری در رابطه با اساسی و ماندگار به شکل 
                                         دد.گرنظام سالمت محسوب می

 ی آن با تندرستی جسم از دیدگاه نهج البالغه )ع(بهداشت معنوی و رابطه

تر ش را حفظ کرده بلکه افزونها، نه تنها تازگی و جذابیت خویکتاب نهج البالغه با مرور قرن

 این کتاب،  ۳88شده است؛ تا جایی که، در حکمت 

آگاه باشید که فقر نوعی بال است و سخت تر از فقر، بیماری »حضرت علی )ع( می فرماید: 

تر از بیماری جسم، بیماری قلب است. آگاه باشید که همانا، عامل تن و جسم است و سخت

 « تندرستی، تقوای دل است.
 

 

 سعید سجاد
 بهداشت

 97 عمومی
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داند و بدترین بال را بیماری قلب می (ع)حضرت علی 
 دهد. این اهمیت بهداشت معنوی را نشان می

روشن است که منظور از قلب به معنای روح و روان 
                              آدمی است که بیمار است.                         

فتار دل کسانی هستند که از نظر اعتقادی گرافراد بیمار 
ه به اند و یا از نظر اخالقی آلودانحرافات مختلفی شده

 اند: مانند بخل، حسد، فحشا و انواع رذایل گشته
های شهوت پرستی که این عوامل با بسیاری از بیماری
وحی جسمی مانند: بیماری قلبی و ایدز و انواع بیماری ر

 های عصبی، ارتباطگی و بیماریو روانی مانند افسرد
مستقیمی دارد که به دلیل عدم رعایت بهداشت معنوی 

 باشد.و عدم پایبندی به آن می
مشخص است که بیماری های جسمی در دنیا انسان را 

سان آزار می دهد اما بیماری روح و روان هم در دنیا ان
ر ی شقاوت او در سرای دیگدهد و هم مایهزار میآرا 

د برد و این فرشخصیت و عزت نفس را از بین میاست و 
جسم و بدن خودش، اهمیتی برایش ندارد و دست به هر 

 زند.آسیبی به خود و جامعه می
 و در آخرین جمله از کالم زیبای حضرت علی )ع( 

قوای آگاه باشید که همانا عامل تندرستی، ت»فرماید: می
و یعنی تقویت بهداشت معنوی و رعایت « دل است.

 پایبندی محکم به آن، باعث سالمت جسم و روان 
 شود.می

راهکارهایی برای بهبود سالمت معنوی
ثر برای بهبود و رشد سالمت معنوی ؤاستراتژی م 5

ای بر روی سالمت ثیرات قابل توجهأوجود دارد که ت
 جسم و روان دارد:

به  . حقایق معنوی غالباًتمرین سکوت انجام دهید
شود که برای صورت صدایی ناچیز و کوچک شنیده می

شنیدن آن به صدایی باالتر از هرج و مرج و سردرگمی 
رای خلوت و مراقبه در طبیعت نیاز است. زمانی ب

 اختصاص دهید.

های به شکل . تجارب معنوی غالباًشکرگزاری کنید
د. کننها ما را غافلگیر مینآآید. ای درمیغیرمنتظره

 ها در خود ایجاد کنید.نگرش شکرگزاری از نعمت

. پذیرش و عدم قضاوت دیگران را تمرین کنید
شود این کار باعث دور شدن از فضای مسموم ذهنی می

 دهد.و یک حالت آرامش به شما دست می

. تحقیقات و عبادت و دعا و مراقبه را انجام دهید
 دهد که آستانه تحمل ومطالعات انجام شده، نشان می

زار در افراد نمازگزار بیشتر از افراد غیرنمازگ آرامش
بوده است که نماز خواندن و عبادت بر روی سالمت 

 روان اثر مفیدی دارد.

های مختلف حس ارتباط و نوع با افراد و گروه

دوستی بدون هیچ انتظاراتی از فرد را برقرار 

نتظار منت ارتباط برقرار کردن و بدون توقع و ابی .کنید
شود، زیرا محبت کردن، باعث شادی درونی می

 زنند.انتظارات همیشه صدمه می
انگیزی در مسلما بعد از این اقدامات، نتایج شگفت

آگاهی مان تجربه خواهیم کرد. اگر به دنبال زندگی
باشیم و بخواهیم که سالم و شاد باشیم که خواستن 
توانستن است، باید به بهداشت معنوی که امروزه از آن 

ایم و غفلت از آن باعث ضررهای جبران غافل شده
شود، فکر کنیم و آن را جدی بگیریم تا یک ناپذیری می

جسم و روان سالم در جهت پیشرفت جامعه و محقق 
 زندگی خود باشیم.مان در شدن اهداف
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 خالصه ای از شیوه ی نگارش 

 شاهنامه به دست فردوسی بزرگ

 هجری قمری در طوس خراسان است. ۳2۹ی زاده حکیم ابوالقاسم فردوسی

آغاز ومنصوری ی ابی شاهنامه، به نظم درآوردن شاهنامه را بر پایه۳71یا  ۳70فردوسی در سال   

ز بزرگان کرد و در اوایل این کار، هم خود او ثروت و دارایی قابل توجهی داشت و هم برخی ا

رور زمان و پس از کردند. ولی به مخراسان که به تاریخ باستان ایران عالقه داشتند، او را یاری می

 تی شد.ها، در حالی که فردوسی بیشتر شاهنامه را سروده بود، دچار فقر و تنگدسگذشت سال

ها قبل از برخالف آنچه مشهور است فردوسی سرودن شاهنامه را تنها به دلیل عالیق شخصی و سال

ست داد به دبه سلطنت رسیدن محمود غزنوی آغاز کرد اما چون در این راه جوانی و ثروتش را از 

ود غزنوی حمفکر افتاد که شاهنامه را به نام پادشاهی بزرگ درآورد و با این تصور که سلطان م

 داند شاهنامه را به نام او کرد و راه غزنین در پیش گرفت.قدرت او را می

پسندید لوانی میاما سلطان محمود که اشعار مدحی و ستایشی شاعران را بیشتر از اشعار تاریخی و په

 به شاهنامه توجهی نکرد و فردوسی را مورد لطف قرار نداد.

برخی هم  ی حسودان از فردوسی نزد محمود سلطان محمود واعتنایی را بدگویبرخی دلیل این بی

ون سنی دانند که محمود غزنوی چارادت فردوسی به حضرت علی علیه السالم و شیعه بودنش می

 بود آن را قبول نداشت.

 درگذشت. 411ـ41۶ر تنگدستی گذراند و احتماالً بین سالهای دبه هر حال فردوسی باقی عمرش را 

اند که چند سال بعد سلطان محمود از رفتار نامناسبی که با شاعر آزاده داشت پشیمان در تاریخ آورده

شد و دستور داد که ثروت فراوانی برای او به طوس ببرند اما هنگامی که هدیه را برای فردوسی به 

 آوردند.بردند. جنازه شاعر را از طوس بیرون میطوس می

 آن هم هدیه سلطان محمود را نپذیرفت.از فردوسی تنها یک دختر مانده بود که 
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 اولین کسی که رسم پادشاهی و تاج و تخت را آورد کیومرث بود. 

 سی سال با شکوه بر تمام جهان فرمان راند و دد و دام نزد او آرام گرفتند.

 داشت به نام سیامک که آرامش مایه روان پدر بود.مندی دکیومرث پسر خر

 تنها دشمن کیومرث دیو و فرزند درشت اندامش بود.

 دیو سپاهی بزرگ تشکیل داد و با همه از نیاتش سخن گفت.

کیومرث نمیدانست چنین دشمن خطرناکی دارد اما سروش ـ فرشته پیام آور ـ به شکل یکی از پریان 

 زد کیومرث آمد و او را از نیت پلید دیو و پسر نابکارش آگاه کرد.که پوست پلنگ بر تن داشت ن

سیامک پسر کیومرث چون از این ماجرا آگاه شد سپاهی تشکیل داد و لباس چرم پلنگ پوشید به 

جنگ با اهریمن بچه رفت. چون با هم درگیر شدند اهریمن بچه به سر و تن شاهزاده چنگ و بر 

 ه کرد و او را کشت.خاک انداختش و جگرگاهش را پار

کیومرث و سپاهیان یکسال به سوگ سیامک نشستند تا اینکه سروش دوباره پیش شاه آمد و از او 

 خواست گریه زاری را تمام کند و انتقام خون سیامک را از اهریمن بگیرد.

هوشنگ پسر سیامک با لشکری بزرگ به جنگ دیوان رفتند و هوشنگ مثل شیر به دیو حمله کرد 

 پدر سر از تنش جدا کرد.را به بند کشید به انتقام خون و او 

 کیومرث مدتی بعد از انتقام پسرش از دنیا رفت ولی راه و رسم نیک را از خود به جای گذاشت.
 

  

ث
ی کیومر

شاه
پاد

 
 



 

28 
 

 
 

 
 

@Daneshjo_nabz 

@Daneshjonabz  

 
 

 :  ارتباط با نشریه
 09130518974جواد زبردست محمد 


