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ُ ُقُلوَبهـْم ِللتَّقـَوی بســـِم الل الّرحمـــِن الّرحیـــم ُأْوَلِئَک الَِّذیَن اْمَتَحَن اللَّ
آن ها کســانی اند که خدا قلب هاشان را برای تقـــوا امتحان کرده. 

مجاهــد فــی ســبیل اهلل بزرگتــر از آن اســت کــه گوهــر زیبــای عمــل خــود را بــه عیــار زخــارف دنیــا محــک بزنــد. زیباتریــن فصــل ایــن 
فرهنــگ، خالقــان ایــن حماســه عظیــم انــد کــه بــا صالبــت اراده و نــور ایمــان، رهنــورد راه مقدســی شــدند کــه پــاداش آن، جاودانگــی 

و بقــا بــود. عروجــی ســرخ، عاقبتــی ســبز کــه محفلــی مجلــل از فرح بخشــی و فراخــی بــه ارمغــان آورده اســت
ــاد،  ــت، جه ــت، شــهامت، مردانگــی، حریّ ــت، عدال ــار، حمّی ــت، ایث ــروج، مقاوم ــدار، ع ــت، دی ــاه افتخــار، صالب ــس م ــن پ ــاه دی زی م

ــدان اســت. ــرد می ــاه شــهادت م ــه م ــن ب شــهادت و مزیّ
ــال   ــد و تمث ــت مهر ان ــه عشــق اند. ســزاواران معّی ــاداران جبه ــد. وف ــه روی ســردم داران عرصــه جــدال و تقابل ان ــان، دنبال ــروان ایم ره

ــت.  ــات الهی اس ــن مقام ــواره در واالتری ــان هم ــد. جایگاهش ــش بی نقص ان ــوه آفرین ــت و اس ابه
نشــریه فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی قلــم، بــه افتخــار  نائلیــت درجــه رفیــع شــهادت ســردار دلهــا و دالور خطــه کریمــان، ســردار 
ــان  ــم مردانگــی نمــوده و سپاســگزار مخاطب ــم و تعلّ ــات عرصــه تعلی ــه روحی ــن ب حــاج قاســم ســلیمانی، عرصــه نویســندگی را مزیّ
ــی  و  ــود اله ــروج و صع ــات ع ــن درج ــن و واالتری ــق بهتری ــران اســالمی، الی ــی ای ــه فرهنگ ــش اســت. جامع ــه خوی ــه و فرازن فرهیخت

زندگانی اســت. 
سپاس از زحمات تک تک بزرگواران حاضر و ناظر در شماره 39 نشریه قلم. 

والسآلم.                                     
ال َتْحَسَبَنّ اَلِّذیَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل الَلّ َأْمواتًا َبْل َأْحیاٌء ِعْنَد َرِبِّهْم ُیْرَزُقوَن

هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند
علیرضا خدایی

ُلوا َتْبِدیًل « بسِم الل الّرحمـِن الّرحیم » ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلَّ َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر  َوَما َبَدّ

)از میــان مؤمنــان مردانی انــد کــه بــه آنچــه بــا خــدا عهــد بســتند صادقانــه وفــا کردنــد برخــی از آنــان بــه شــهادت رســیدند و برخــی از آن هــا 
در ]همیــن[ انتظارنــد و ]هرگــز عقیــده خــود را[ تبدیــل نکردنــد.(

مقاومــت در مفهــوم بــه معنــای ایســتادگی و بازدارندگــی فــرد، جامعــه، شــی یــا کاًل هــر موجــودی در برابــر تغییــری اســت کــه از ســوی عامــل 
خارجــی یــا گاهــا داخلــی بــه آن موجــود تحمیــل می شــود.

 مقاومــت مولــود تضــاد و تزاحــم اســت کــه آن نیــز جــزء الینفــک و ذاتــی ایــن عالــم پَســت و دنیــای خاکــی می باشــد. انســان نیــز مادامــی کــه 
مهمــان ایــن دنیــا اســت از ایــن تضــاد و تزاحــم بــی بهــره نبــوده و مســیر صــاف و همــواری را طــی نخواهــد کــرد؛ و چــه در درون خــود و چــه 

در بیــرون بــا عواملــی برخــورد خواهــد داشــت.
اگــر مقاومــت فــردی در افــراد جامعــه ای ظهــور و بــروز پیــدا کنــد، جامعــه ای مقــاوم و پایبنــد بــه ارزش هــای الهــی از آن می ســازد کــه در برابــر 
زورگویــی مســتکبران و ظلــم ظالمــان اســتقامت کــرده و تــا پیــروزی نهایــی حــق بــر باطــل از پــای نمی نشــینند. از ابتــدای تاریــخ چنیــن افــراد 
و جوامعــی کــه بــه فرمــان آیــه ی شــریفه ی” َفاســَتِقم َكمــا ُأِمــرَت َوَمــن تــاَب َمَعــَک َوال َتطَغــوا ۚ ِإنَّــُه ِبمــا َتعَملــوَن َبصیــٌر “ اســتقامت ورزیــده و 

مســیر رشــد و تعالــی را طــی کردنــد کــم نبودنــد.
ایــن شــماره از نشــریه ی قلــم را بــه روح مطهــر و معظــم شــهید حــاج قاســم ســلیمانی تقدیــم می  نماییــم؛ و امیــد اســت شــفاعت ایشــان شــامل 

حالمــان گــردد.
ــا نظــرات و انتقــادات  طبــق روال همیشــگی قلــم، از شــما مخاطبــان گران قــدر نشــریه فرهنگــی، سیاســی اجتماعــی قلــم دعــوت می نماییــم، ب
و پیشــنهادات خودتــان مــا را در راســتای صــدای شــما بــودن یــاری نماییــد؛ و همچنیــن از تمــام فرهیختگانــی کــه مــا را در تهیــه و نشــر ایــن 

نســخه از نشــریه همراهــی کردنــد؛ کمــال قدردانــی و تقدیــر را بــه عمــل می آوریــم.
در پناه حق.

ســخن مدیـر مســئول

ســخن ســر دبیــر
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شــماره 39 ام دی مــاه
فرهنگی و اجتماعی

فرهنگــی ماهنامــه 
سیاســی و اجتماعــی

بـانــــوی بـهــشــــتیبـانــــوی بـهــشــــتی

مــادر ســــقای کـربــالمــادر ســــقای کـربــال

مهــدی جعفـــری

اوست بانوی بهشـــتی، دخت احمد، اوسـت زهرا     
ســـــرور اهل جنان، نـور ســرمد، اوســت زهرا

از عبــــادت های بانــو گشــته حیــران کل عالـم
نـــور دیر و نـور مســجد، نور معبـد، اوســت زهرا

نور ایمانــــش جهـان را غرق ایمان کرده بی شــک
منبــــع نــور الهــی، نــور امجــد، اوســت زهرا

مریم و هاجـــر مریدش در طریـق عشـق و عرفان
اهل ایمان و شــــرافت را ســرآمد اوســت، زهرا

او بزرگ اســت و بزرگی های او بی حد و مرز است
صاحب علم و کرامت های بی حد اوســــت زهرا

ســــرور اهـــل ادب، آمــوزگار نیــنــواســت     
افتــخـــــار اهـــل شـــجاعــت، ُدرِّ ایــمـــان

مـــــادر عبـــاس نام آور، شــجاع و با وفاســـت
درس ایثــــار و وفــــا را داده بــر شــیــر بی باک

شیر بی باکی که رخســـــارش جمیل و باصفاست
او برادر را چـــو کــوهی محـکم اســت و اســتوار

شیر میدان هست و شیــــِر وارِث شیر خداســت
یــادگـــار حـیـــدر و اّم بنــیــن، مـــاه دالور

ایـــن دالور را یقیـناً ماه خوانـدن هم سـزاست

بــرای شـــنیدن نســخه 
ــتی  صوتی بانوی بهشــ
ــا  ــس ی ــد را لم بارکــ
ــن کنیــــد. اســــکــ

بــرای شـــنیدن نســخه 
صوتــی مــادر ســقای 
کربــال بارکــــد را لمس 
یا اسـکــــن کنیــــــد.

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/12/AUD-20211212-WA0062.mp3
https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/12/AUD-20211215-WA0059.mp3
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من که باشم که بخواهم از تو بنویسم؟
زبــان قاصــر از گفتــن، دســت قاصــر از نوشــتن و ذهــن قاصــر 

از درک چیســتی تــو.
ــدارم در آن شــب ســیاه، در آن ثانیه هــا، مــردم ایــران  شــک ن
ــود  ــب خ ــت روی قل ــده و دس ــواب پری ــاره از خ ــی به یک ب همگ
گذاشــته و آه کشــیده اند. بعــد رفتــن تــو، ایــن دنیــا هــم قبولمــان 
ــاال  ــد و ب ــی کن ــت را خال ــی نبودن ــام دق ودل ــد تم ــدارد؛ می خواه ن
ــو  ــه ت ــم ب ــم. بگوی ــش کردی ــه در حق ــی ک ــی بدی های ــاورد، تمام بی
ــم  ــره اخ ــی گ ــت، حت ــدنی نیس ــا ش ــو زیب ــد ت ــان بع ــا جه ــه گوی ک

خــدا وا شــدنی نیســت.
ــر نیســت  ــودی؟ فرشــته ای از ســوی خــدا؟ کف ــه ب ــو ک به راســتی که ت

که بگویم خود خدا؟
ــه  ــرد؟ ک ــف ک ــو را توصی ــود ت ــر می ش مگ
ــم  ــاج قاس ــف ح ــا توصی ــو، تنه ــف ت توصی
تفکــر  و  مکتــب  توصیــف  نیســت، 
و اعتقــادی اســت کــه شــهادت آخرین 
ــن مکتــب اســت و خــون آن  درس  ای

بالنــده درخــت بیــداری آن.
و گاهی اعــداد چه بی رحــمانه به رخ 

می کشند، تاریخ نبودنت را 1398.10.13، 
ساعت 01:20

میانمــان،  در  هســتی  کــه  میدانیــم 
می کنــی،  دعایمــان  را،  مــا  می بینــی 
حواســت بــه زندگی مــان هســت. خــودت گفتــی، 

ــینیم ــام حس ــت ام ــا مل م
و چراکه من تو را پدر این ملت ننامم؟

مــن شــرمنده ناالیــق کــه باشــم کــه بگویــم 
ــو،  ــف ت ــرم و لط ــا ک ــت؟! تنه دیداربه قیام
اندوختــه ایــن مــن پرشــرم و گناه اســت.

نحس تر از 
آن شب، صبحی بود 

که بیدار شدیم ... باورکردنی 
نبود رفتن کسی که حتی نامش 

لرزه بر اندام دشمن می انداخت؛ 
اما انگار حقیقت داشت، دنیا 
بار سنگینی قرار بود به دوش 

بگیرد، سنگینی به وسعت 
تمام دنیا... .

  به بهانه سالگرد شهادتبه بهانه سالگرد شهادت
شهیدشهید سپهبد حاج  سپهبد حاج قاسم سلیمانیقاسم سلیمانی

وجیهه گوزلی
داغ نبــودنـت...

بــرای شـــنیدن نســخه 
نبودنــت  داغ  صوتــی 
ــا  ــس ی ــد را لم بارکــ
ــن کنیــــد. اســــکــ

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/12/AUD-20211212-WA0060.mp3
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ت
ــی(، یــک اختــالل عصبی_رشــدی اســت تعلـیــم تربـیــ اختــالل نقــص توجــه )بیــش فعال

ــی/ ــا بیــش فعال ــدار فقــدان توجــه و ی کــه مشــخصه اصلــی آن، الگــوی پای
تکانــش گــری اســت. اگرچــه در ســال های گذشــته، ایــن بــاور غلــط وجــود 
ــد؛  ــود می یاب ــی بهب ــد از نوجوان ــال های بع ــالل از س ــن اخت ــه ای ــت ک داش
امــا امــروزه ایــن واقعیــت آشکارشــده اســت کــه ایــن اختــالل در بیــش از 
ــت. ــد یاف ــه خواه ــالی، ادام ــی و بزرگ س ــا دوران نوجوان ــوارد ت 6 درصــد م

ــد.  ــدا می کن ــی پی ــاری متفاوت ــن اختــالل در بزرگ ســالی نمــود هــای رفت ای
ــی و  ــش فعال ــه بی ــال دارد ک ــر احتم ــالل، کمت ــن اخت ــه ای ــاالن مبتالب بزرگ س

تکانــش گــری را نشــان دهنــد و به احتمال زیــاد همچنــان، نشــانگان بی توجهــی را 
ــکل دارند و از  ــف مش ــازمان دادن تکالی ــا در س ــه آن ه ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــد داش خواهن

ــن  ــه ای ــاالن مبتالب ــن بزرگ س ــوند؛ بنابرای ــتباهاتی می ش ــب اش ــی مرتک روی بی دقت
ــان  ــردن زم ــت ک ــد، در مدیری ــزی کنن ــد برنامه ری ــالل، به ســختی می توانن اخت

و پــول بی نظــم هســتند و در کامــل کــردن یــا بــه ســامان رســاندن تکالیــف 
ــن در  ــراد همچنی ــن اف ــوند. ای ــکل می ش ــار مش ــغلی، دچ ــا ش ــی ی تحصیل
ــران  ــای دیگ ــه صحبت ه ــف کاری، گــوش دادن ب ــع وظای انجــام دادن به موق

ــکل دارند. ــدن، مش ــگام خوان ــه هن ــظ توج و حف
از دیگــر ویژگی هــای ایــن بیمــاران ناپایــداری عاطفــی، عصبانیــت ناگهانــی، 
پاســخ های هیجانــی شــدید، آشــفتگی در انجــام کارهــا، بی ثباتــی در 

روابــط بیــن فــردی، ناکامــی شــغلی و تحصیلــی، ســوءمصرف مــواد و الــکل و 
ــت. ــی اس ــه روان درمان ــول ب ــخ های غیرمعم پاس

از مــردان بزرگ ســال مبتالبــه  انجام شــده، درصــد کمــی  بــر اســاس پژوهش هــای 
ایــن اختــالل می تواننــد انــرژی اضافــی و بی قــراری خــود را بــه فعالیت هــای عضالنــی 

هدایــت کننــد و بیشــتر در معــرض خطــر تصادفــات اتومبیــل، قــرار دارنــد و جریمه هــای 
ــال  ــر احتم ــال کمت ــان مبت ــل، زن ــد. در مقاب ــت می کنن ــتری دریاف ــی بیش رانندگ

ــد و  ــده می شــوند، نشــان دهن ــردان دی ــه در م ــای پرخطــر را ک دارد رفتاره
ــی را  ــری و بی توجه ــش گ ــازمان دهی، تکان ــکالت س ــتر مش ــال بیش به احتم

ــد. ــه می کنن ــر تجرب کمت
ــه حقــوق  ــه دنبــال هیجــان خواهــی بیشــتر هســتند، کمتــر ب ــراد ب ایــن اف
ــد. ــود را ندارن ــات خ ــرل هیجان ــی کنت ــد و توانای ــرام می گذارن ــران احت دیگ

به طورکلــی اختــالل نقــص توجــه و بیــش فعالــی در درازمــدت تأثیراتــی در 
حوزه هــای تحصیلــی، شــغلی، رفتارهــای ضداجتماعــی، رانندگــی، رفتارهــای 

ــه  ــی بزرگ ســاالن دارد؛ ک ــای اجتماع ــی، عزت نفــس و فعالیت ه ــادی، چاق اعتی
ــخیص و  ــن، تش ــت؛ بنابرای ــاز اس ــگام آن موردنی ــه هن ــان ب ــخیص و درم ــت تش اهمی

درمــان زودهنــگام بیــش فعالــی در دوران کودکــی مهــم و حائــز اهمیــت اســت؛ چراکــه آن هــا 
را از رســیدن بــه جایــگاه عالــی پیشــرفت بازمــی دارد.

تشــخیص و درمــان زودهنگام 
)ADHD( دکتر لیال کهتریبـیـــش فـعــالــــی



فرهنگــی ماهنامــه 
سیاســی و اجتماعــی

ـاه
 مـ

دی
ام 

 39
ره 

ـما
شـ

ت
یــ

ربـ
م ت

یــ
علـ

ت

7

طــرح ورود بــه مــدارس ســمپاد، بحــث داغ 
ــه ســؤاالت بســیاری  ــا اســت ک ــن روزه ای
هــم در رابطــه بــا آن مطــرح اســت. درواقــع 
ــای  ــه ج ــرار اســت، ب ــرح ق ــن ط ــق ای طب
ــر  این کــه دانــش آمــوزان را مثــل ســابق ب
ــک  ــه در ی ــون ورودی ک ــک آزم ــاس ی اس
ــنجش  ــورد س ــود، م ــه می ش ــال گرفت س
ــی  ــت تحصیل ــرات و کیفی ــد؛ نم ــرار دهن ق
آن هــا را در طــول ســنوات تحصیلــی مبنای 

ــه مــدارس خــاص قــرار دهنــد. ورود ب
ــه  ــوان ب ــن طــرح می ت ــه اهــداف ای  ازجمل

مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
1.شناســایی، هدایــت و حمایــت آموزشــی، 
ــان اســتعدادهای  ــوی صاحب ــی و معن تربیت
برتــر »از دوره ابتدایــی تــا پایــان دوره 

زمینه ســازی  و  متوســطه  آمــوزش 
ــا در  ــرای اســتمرار حمایت ه ب

مراحــل مختلــف آمــوزش 
ــی« عال

2.پــرورش اســتعدادهای 
برتــــر و ســــرآمد و 
ســازوکارهای  ایجــاد 

بــرای  مناســـــب 
بالندگــی  و  رشــد 

ــوان  ــان بــه عنـ آنــ
ملــی ســرمایه های 

3.تقویــت و درونــی کــردن هویــت دینــی و ملــی واجــدان اســتعدادهای برتــر، 
بــرای ایفــای نقــش ســازنده در اعتــالی کشــور.

از بدیهیــات اســت کــه حضــور در یــک مدرســه خــوب بــرای آینــده دانش آمــوز 
مفیــد اســت؛ امــا بایــد بــه اســتعداد و قابلیت هــای فــردی دانش آمــوز هــم توجــه 
ــذرد،  ــدارس می گ ــن م ــال ها از تأســیس ای ــه س ــفانه باوجــودی ک ــود. متأس ش
ــاً  ــا فرزندشــان حتم ــد ت ــا پافشــاری و ســماجت می کنن ــوز بســیاری از اولی هن

وارد ایــن مــدارس شــود.
حــال خــود شــاهد هســتید کــه چقــدر تکاپــو و اســترس و هزینــه صــرف قبولــی 
در آزمــون ایــن مــدارس می شــود و ایــن اســترس ها، کــودکان را از نظــر روانــی 
مــورد فشــارهای باالیــی قــرار می دهــد؛ امــا وجــود طرحــی کــه در آن، دانــش 
آمــوزان به صــورت نامحســوس و در طــی تک تــک لحظــات حضــور در محیــط 
آموزشــی، مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد، موجــب کاهــش اضطراب هــای بی مــورد 

ــوزان می شــود. ــش آم در دان
امــا تصــور اینکــه ایــن طــرح، تنهــا بــرای ورود بــه مــدارس تیزهوشــان طراحــی 
ــزی   ــی، چی ــرح مل ــن ط ــداف ای ــت و اه ــش نیس ــی بی ــود، خیال ــرا می ش و اج

ــت. ــا اس ــر از این ه فرات
ــت  ــرار اس ــرح، ق ــن ط ــب ای ــع در قال درواق
توانمندی هــای  و  اســتعدادها  کلیــه 
هــوش  قبیــل  از  آمــوزان  دانــش 
هیجانــی و موســیقیایی و ... آن هــا، از 
همــان بــدو ورود بــه مــدارس مــورد 
ــده  ــا در آین ــرد ت ــرار بگی ــی ق ارزیاب
ــته  ــاب رش ــوزان در انتخ ــش آم دان
و ورود بــه محیــط شــغلی و... دچــار 
ــد  ــن همانن ــوند؛ و ای ــردرگمی نش س
ــد و  ــا عمــل نمای ــرای آن ه نقشــه راه ب
کشــور را از انباشــتگی ســرمایه انســانی بــر 
ــدون در نظــر گرفتــن  روی یک رشــته و حیطــه خــاص، ب

ــد. ــات ده ــراد نج ــی اف ــتعداد واقع اس
ــدادی از معلمــان  ــق طــرح، نظــرات تع ــه  منظــور شــناخت دقی ــا ب ــه م البت
ابتدایــی را جویــا شــدیم و اکثریــت آن هــا معتقــد بودنــد ایــن طــرح، طرحــی 
بســیار عالــی بــرای پیشــرفت آینــده دانــش آمــوزان می باشــد؛ امــا نقدهایــی 

هــم بــه آن وارد کردنــد.
ــان  ــه از معلم ــن طــرح وجــود دارد ک ــی در ای ــه، مقیاس های ــه اینک  ازجمل
خواســته می شــود تــا آن هــا را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. ازجملــه هــوش 
ــیقیایی دانــش آمــوزان؛ امــا قبــاًل هیــچ آمــوزش و اطالعاتــی در  موس
رابطــه بــا چگونگــی ســنجش آن، در اختیــار معلمــان قــرار نگرفتــه و ایــن 
موضوعــات تــا حــدودی، کار را در اجــرای طــرح بــرای آن هــا دشــوار نمــوده 
ــات در  ــن اطالع ــی ای ــای خال ــم، ج ــاهده می کنی ــه مش ــن اینک ــت. ضم اس
ــان  ــی همچن ــود ول ــاس می ش ــم احس ــان ه ــگاه فرهنگی ــای دانش آموزش ه

ــود. ــه آن، نمی ش ــر ب ــئولین ام ــوی مس ــی از س توجه

بر 
اساس سند تحول 

بنیادین کشور، سال ها است 
افق نگاه ها به آموزش وپرورش 

گسترده تر شده است و به منظور توسعه 
پایدار و پیشرفت همه جانبه کشور، 

متخصصان امر طرح های بسیاری ارائه 
کرده اند. البته دست یابی به اهداف 

غایی این طرح ها، مستلزم 
اجرای درست و بی نقص 

آن ها می باشد.

طرح ملی شهاب، طرحی که قرار است بر اساس آن، استعدادهای دانش آموزان از بدو ورود به مدارس، ارزیابی شود.طرح ملی شهاب، طرحی که قرار است بر اساس آن، استعدادهای دانش آموزان از بدو ورود به مدارس، ارزیابی شود.

کامیاب رحمانیانتخـــاب سمپـــــــــــــــــــادی ها از پایـــه اول!انتخـــاب سمپـــــــــــــــــــادی ها از پایـــه اول!
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سیـاســـی

ــی  ــوق ســه چهارمیلیون ــا حق ــود ب ــور ب ــه مجب ــی ک معلم
ــغلش  ــون ش ــت؛ چ ــراض نداش ــق اعت ــد، ح ــی کن زندگ
ــه  ــی وقتی ک ــام و منزلت ــه مق ــر چ ــود. دیگ ــا ب ــغل انبی ش
هزینه هــای  جبــران  بــرای  اســت  مجبــور  معلــم 
ــد  ــد! همان طــور کــه میدانی زندگــی اش در اســنپ کار کن
ــوان  ــه و به عن ــه و ریش ــور بنی ــر کش ــرورش ه آموزش وپ
ســازنده فرهنــگ آن کشــور عمــل می کنــد. وقتــی معلمــی 
ــا  ــود، آی ــر می ش ــر کالس حاض ــتی س ــکل معیش ــا مش ب
تمــام فکــرش در کالس خواهــد بــود؟ طبیعتــاً نــه! چــون 
تــالش بــرای بقــا جــزو اولیــن نیازهــای هــر انســان اســت.

ــا کلــی حرف وحدیــث رتبه بنــدی تصویــب شــد  خالصــه ب
و دکتــر منــادی گفتنــد هیــچ معلمــی کمتــر از 8 میلیــون 
تومــان نخواهــد گرفــت! و قــرار بــود کــه حقــوق هــر معلــم 
ــبت  ــتاد دانشــگاه، نس ــه خــود در ســمت اس بــا هم پای
ــا در  ــی م ــس انقالب ــا مجل 80 درصــدی داشــته باشــد؛ ام
ــی  ــمت، یعن ــن س ــر پایین تری ــا را ب ــف بار مبن ــی تأس عمل
استاد دانشـــــگاه قراردادند و معلمـــــان به نســـــبت 80 
درصـــــد حقـــوق آن ها رتبـــه بنـــــدی خواهند شـــد.

ســؤال مــن ایــن اســت، جنــاب محترمــی کــه ایــن بنــد را 

تصویــب کردیــد، آیــا شــما حاضریــد بــا بچه هــای ابتدایــی 
ــتید  ــان هس ــجوها؟ در جری ــا دانش ــد ی ــال کارکنی 30 س
ــد  ــر خواه ــر ت ــه ب ــخت تر و حوصل ــا س ــا بچه ه ــه کار ب ک
ــا  ــدگان م ــه نماین ــی ک ــن درک عمیق ــم ای ــود. نمی دان ب
دارنــد از کجــا نشــئت می گیــرد. شــعار معلمــان »اجــرای 
هــم تــرازی بــدون حقه بــازی« بــود، امــا همین کــه 
ــد.  ــاد زد مشــکل معیشــت دارد، مســخره کردن ــم فری معل
همـــــان هایی کــه تــا دیــروز در کالس درس همیــن 

ــدند. ــم حاضــر می شــ معل
ــد  ــد، خودشــان بریدن القصــه؛ رتبه بنــدی را تصویــب کردن
و دوختنــد و گفتنــد انــدازه شماســت! امــا ایــن نبــود حــق 
معلــم کــه بــا پایین تریــن رتبــه اســاتید دانشــگاه هم تــراز 
شــود. معلمــی کــه مــدرک دکتــری دارد بــا اســتادی کــه 
ــده  ــر ش ــت، براب ــد اس ــی ارش ــش کارشناس ــاید مدرک ش
ــی  ــان اجرای ــه زم ــوم نیســت چ ــاال معل ــم ح اســت؛ آن ه
خواهــد شــد. آموزش وپــرورش ریشــه اســت؛ بــا ایــن هــم 
ــرار  ــدی ق ــن رتبه بن ــه ای ــی ک ــردن و مدت زمان ــرازی ک ت
ــد  ــن ریشــه خواه ــه ای ــد تیشــه ب ــرا دربیای ــه اج اســت ب
زد، ریشــــه ای کــه ممکــن اســــت خشــک شــود و آتــش 

بگیــــرد و بیشــه را بســـوزانــد!
ــی و ...  ــادی و سیاس ــای اقتص ــه در بحث ه ــور ک همان ط
ــب  ــار ها موج ــیب زا و فش ــورد آس ــک م ــداوم ی ت
بحــث  در  می شــود،  بخــش  آن  فروپاشــی 
فرهنگــی نیــز اگــر جامعــه ای بــه فرهنــگ، 
نگاهــی کوتاه مــدت داشــته باشــد، جامعــه 
به ســوی افــول فرهنــگ ســوق داده خواهــد 
ــد  ــود می توان ــه خــ ــه به نوبــ ــد کــ شــ
آســیب هــــای جــدی بــه بدنــــه یــک 

نــظــــام وارد کـــنـــــد.
و مـــن اهلل تــوفـیــــق

نظـــام رتبـــــــه بنــدی
در روزهای اخیر شاهد مصوب شدن الیحه رتبه بندی معلمان بعد از یک دهه انتظار بودیم.

مهــــدی کـاظــمــی
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ــم  ــایه عل ــا در س ــعه کشــور ها تنه ــروزه پیشــرفت و توس ام
ــم و  ــد عل ــش و تولی ــت. پژوه ــق اس ــل تحق ــش قاب و دان
ــادی،  ــعه اقتص ــد و توس ــر رش ــن عناص ــاوری از مهم تری فن
ــه حســاب می آیــد؛  اجتماعــی، فرهنگــی و ... یــک کشــور ب
ــالت  ــط دانشــگاه ها و تحصی ــل جــز در محی ــن عوام ــه ای ک
ــت  ــود. موفقی ــر نمی ش ــور، میس ــر کش ــود در ه ــی موج عال
در ایــن زمینه هــا در صورتــی تحقــق می یابــد کــه در 
ــبی  ــه مناس ــور، توج ــد و کالن کش ــای هدفمن برنامه ریزی ه
بــه امــر پژوهش و فنــاوری در بســتر دانشــگاهی و تحصیالت 
ــه تأکیــدات  ــا توجــه ب ــرد. ب تکمیلــی و عالیــه؛ صــورت پذی
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص جایــگاه دانشــگاه و 
دانشــگاهیان در سرنوشــت مــردم و کشــور، دانشــگاه ها بایــد 
نقــش محــوری در توســعه علــم و پیشــرفت و آبادانــی کشــور 
و تربیــت نیرو هــای انســانی متخصــص و متعهــد، بــر عهــده 

داشــته باشــند.
ــود  ــل وج ــه دلی ــه ب ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــروزه ش ــا ام ام
به خصــوص  و  دانشــگاه های کشــور  در  اداری  فســادهای 
ــن  ــورمان، ای ــگاه های کش ــتر دانش ــا در بس ــوء مدیریت ه س
امــر و ســخن مهــم رهبــری نادیــده گرفتــه می شــود؛ و امــر 
توســعه و پیشــرفت کشــور بــا ایــن ســوء مدیریت هــا محقــق 
ــد.  ــاق نمی افت ــاید اتف ــد و ش ــه بای ــور ک ــود؛ و آن ط نمی ش
ــه  ــا مقول ــرح دنی ــورهای مط ــیاری از کش ــی؛ در بس از طرف
مدیریــت، یــک اصــل حیاتــی بــه شــمار مــی رود؛ چــرا کــه 
مدیریــت صحیــح و درســت در هــر زمینــه ای می توانــد 
شگفتی ســاز باشــد. به خصــوص اینکــه در کشــور مــا و 
ــد  ــم رش ــرم مه ــه اه ــورمان ک ــگاه های کش ــتر دانش در بس
ــر  ــن ام ــوند؛ ای ــوب می ش ــور محس ــه و کش ــی جامع و تعال
بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار بگیــرد؛ درحالی کــه 
متأســفانه از یادهــا رفتــه اســت. درواقــع هرگونــه کوتاهــی و 
ضعــف مدیریتــی و تصمیمــات نســنجیده در ایــن خصــوص؛ 
ــری  ــای جبران ناپذی ــدد و پیامد ه ــکالت متع ــروز مش ــه ب ب

ــد. خواهــد انجامی
ــف  ــا و فســادها و به خصــوص ضع ــن ناکارآمدی ه ــه ای نتیج
لطمــات جبــران  وارد ســاختن  تکــراری،  مدیریت هــای 
ناپذیریســت کــه اکثریــت دانشــگاه های کشــور را نه تنهــا از 
رقابــت در ســطوح بــاالی علمــی بازداشــته؛ بلکــه از حداقــل 
وجهــه علمــی و شــخصیتی نیــز محــروم ســاخته اســت. امــا 
ــا و درســت  ــات به ج ــن تصمیم ــا از ای ــان نه تنه ــن می در ای
ــا  ــفانه حمایت ه ــه متأس ــری نیســت؛ بلک ــاع خب ــل دف و قاب
ــناس و  ــئولین سرش ــیون و مس ــی سیاس ــویقات برخ و تش

ــاالی سیاســی و علمــی کشــور از ایــن  شــخصیت های رده ب
ــا  ــات را خواســته ی ــن اتفاق ــا، ای ــات و ســوء مدیریت ه اقدام
ــا  ــه و ب ناخواســته تشــدید می کننــد؛ و حتــی گاهــا مغرضان
ــن  ــود؛ بی ــی گاه خ ــای گاه و ب ــویق ها و حمایت ه ــن تش ای
ــرای  ــی ب ــه پل ــود ک ــور می ش ــه تص ــه این گون ــاد جامع آح
خــود یــا اطرافیــان و نزدیــکان و آشــنایان خــود؛ در جهــت 
ــی کــه الیقشــان نیســتند؛  به کارگیــری شــان در منصب های
ــرای  ــود را ب ــا خ ــای پ ــوذ و ج ــا نف ــد و ی ــام می دهن انج
مســئولیت های پــر ســر و صــدای بعدیشــان محکم تــر 
ــا  ــان نه تنه ــن اعمالش ــا ای ــه ب ــت اینک ــد. و در نهای می کنن
ــر  ــا را پررنگ ت ــک و تردیده ــا و ش ــدس و گمان ه ــن ح ای
ــز  ــگاه ها و مراک ــت دانش ــس رف ــث پ ــه باع ــد؛ بلک می کنن
ــا  ــاد بدبینی ه ــث ایج ــر از آن باع ــن مهم ت ــی و همچنی علم
ــر مــردم و قشــر متوســط جامعــه از  و نارضایتی هــای بیش ت

ــوند. ــایند می ش ــات ناخوش ــن اتفاق ای
ایــن در حالــی اســت کــه بــا اندیشــیدن تدابیری کارشناســی 
ــالق  ــد و خ ــی توانمن ــتن مدیران ــه آن داش ــه الزم ــده ک ش
اســت؛ می تــوان  دانشــگاه ها  امــور  رأس  در  باتجربــه،  و 
ــای  ــه ج ــرده و ب ــتفاده ک ــان اس ــوه آن ــای بالق از ظرفیت ه
مصرف گرایــی و تضعیــف روحیــه علمــی و پژوهشــی کشــور 
و پــس رفــت دانشــگاه ها؛ بــا تصمیمــات منطقــی و اصولــی 
ــرای  ــی ب ــه محل ــی کشــور را ب ــه، مؤسســات عال ــا برنام و ب
تولیــد علــم و پویایــی، پژوهش هــا و مباحــث علمــی و 
ســودمند در زمینه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، 
فرهنگــی، علمــی و پژوهشــی و... تبدیــل نمــود و در نتیجــه 

ــم آورد. ــی کشــور را فراه ــات رشــد و تعال موجب
ــازنده و  ــادات س ــوزانه؛ و انتق ــن دلس ــن مت ــت ای ــد اس  امی
ــروز و  ــا بتــوان از ب ــرای مســئولین ت بجــا، تلنگــری باشــد ب
شــیوع بیشــتر ایــن قبیــل از اتفاقــات ناخوشــایند جلوگیــری 

کــرد.

معضل سوء مدیریت های دانشگاهی
علـــی عزتـــی
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عــــلـــمــــی

طبــــق آمـــــار بــه دســت آمـده 
در  افــراد  مرگ ومیــر  از  درصــد   30

گــروه ســنی 30 تــا 70 ســال، ناشــی از 
بیماری هــای قلبــی اســت کــه ایــن رقــم بیشــتر 

از همــه مرگ ومیرهــا، حتــی مرگ ومیــر ناشــی از 
ســرطان اســت. زمانــی کــه یــک فــرد دچــار حمله 
قلبــی می شــود، یــک مــاده شــیمیایی موســوم بــه 
میوگلوبیــن )پروتئیــن کوچــک و جذب کننــده 
تولیــد می شــود و در  بــدن وی  اکســیژن( در 
ــش  ــن آزمای ــد؛ بنابرای ــدا می کن ــان پی خــون جری
ــخیص آن  ــرای تش ــب ب ــزار مناس ــک اب ــون، ی خ
ــخیص  ــه تش ــاعات اولی ــه س ــت و ازآنجایی ک اس
بــرای بیمــار حیاتــی اســت و بــرای انجــام آزمایش 

خــون، در صــورت مهیــا بــودن تمــام امکانــات، 
تقربیــا بیــن 2 الــی 4 ســاعت وقــت الزم 

ــوان  ــان، به عن ــن مشــکل زم اســت. ای
یــک دغدغــه بــرای پزشــکان مطــرح 
بــود کــه چگونــه مدت زمــان انجــام 
آزمایــش را کاهــش دهنــد کــه 
ــه کمــک پزشــکان  ــو ب ــاوری نان فن

آمــد.
ــا همــکاری  یــک گــروه تحقیقاتــی ب

محققانــی از هنــد در ســال 2014، 
موفــق بــه ســاخت نانــو حســگر الکتریکــی 

شــدند کــه از چندیــن الیه فســفر تشکیل شــده 
و روی آن بــا DNA پوشــیده شــده اســت و 
ــن  ــاده میوگلوبی ــه وجــود م بســیار حســاس ب
ــزان آن  ــی، می ــه قلب ــل از حمل ــه قب ــت ک اس
ایــن دســتگاه  افزایــش می یابــد.  بــدن  در 

در حال 
حاضر افراد 

مشکوک به حمله 
قلبی، در بیمارستان مورد 
آزمایش میوگلوبین، قرار 

می گیرند. این فناوری، اولین مثال 
از فسفر چندالیه است که به عنوان پلتفرم 

حسگری زیستی، مورداستفاده قرار می گیرد 
و می تواند به سرعت وارد بیمارستان ها شود تا دیگر 

نیازی به گرفتن آزمایش خون، نباشد.

می توانــد به ســرعت تشــخیص 
دراین بــاره  پزشــکان  بــه  و  داده 
ــع  ــخیص به موق ــا تش ــد و ب ــالع ده اط
ــوط  ــر مرب ــار مرگ ومی ــوان آم پزشــکان، می ت

ــش داد. ــی را کاه ــه قلب ــه حمل ب
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بــا تغییــرات ســاده روی 
ــرای  ــوان از آن ب ــتگاه، می ت ــن دس ــات ای ترکیب
ــرد. در  ــتفاده ک ــا اس ــر بیماری ه ــخیص دیگ تش
ــخیص  ــه تش ــدود ب ــاوری مح ــن فن ــت ای حقیق

حملــه قلبــی نیســت.

علی سمندری
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ــه  ــره ب ــه نق ــت ک ــال اس ــش از 100 س بی
دلیــل خاصیــت ضــد باکتــری و ضــد قارچی 
ــای  ــان بیماری ه ــرای درم ــی خــود، ب طبیع
می گیــرد.  قــرار  مورداســتفاده  مختلــف، 
ــورد  ــترده ای در م ــات گس ــروزه، تحقیق ام
نانــو ذرات نقــره، انجام شــده اســت کــه 
خاصیــت ضــد باکتــری ایــن ذرات را ثابــت 
می کنــد. بــا توجــه بــه خاصیــت آنتــی 
ــو نقــره، امــروزه ایــن ترکیــب  باکتریــال نان
به عنــوان ضــد قــارچ، ضــد میکــروب و 

اســتفاده می شــود. زخــم  ترمیم کننــده 

نقره نانو  کارکرد  چگونگی 
ذرات نانــو نقــره به طــور میانگیــن 

ــتند.  ــر هس ــدازه 25 نانومت به ان
ایــن انــدازه، تمــاس نانــو 
یــا  باکتری هــا  بــا  نقــره 

افزایــش می دهــد  را  قارچ هــا 
ــی  ــری و قارچ ــد باکت ــر ض و تأثی

کــش آن را تــا حــد قابل توجهــی 
بهبــود می بخشــد. نانــو نقــره در تمــاس 
ــم  ــا، روی متابولیس ــا و قارچ ه ــا باکتری ه ب
ــذارد و  ــی می گ ــر منف ــا تأثی ــلولی آن ه س
را  قارچ هــا  و  باکتری هــا  ســلولی  رشــد 
ــو  ــت مکانیســم نان ــد. در حقیق ــار می کن مه
نقــره، چرخــه انتقــال الکتــرون مربــوط بــه 
ــد و از  ــرکوب می کن ــلولی را، س ــس س تنف
قارچ هایــی  و  باکتری هــا  رشــد  و  تکثیــر 
ــم  ــارش و زخ ــو، خ ــت، ب ــث عفون ــه باع ک
به طــور  می کنــد.  جلوگیــری  می شــوند، 
آنتــی- عمــده، مطالعــات روی خاصیــت 

ــن  ــا ای ــده، ب ــره انجام ش ــو نق ــال نان باکتری
ــاده  ــن م ــه ای ــت ک ــده اس ــود اثبات ش  وج

ماننــد  مختلفــی  ویروس هــای  می توانــد 
انســانی،  ایمنــی  نقــص  هپاتیــت،  ویــروس 
ــروس  ــکس، وی ــس سیـمـپـلـ ــروس هـرپـ وی
سیـــن  سیـشیـــال تنفســی، ویــروس آبلــه 

ــرد. ــن بب ــا را از بی ــروس کرون ــون و وی میم
برتـــری نانـو نقـره بر سایـــر آنتی میـکروب ها

می تواننــد  الکلــی  کننده هــای  شست وشــو 
ــا  ــد ی ــش دهن ــا را افزای ــه اگزم ــال ب ــر ابت خط
پوســت را تحریــک کننــد و منجــر بــه قرمــزی 
و خــارش شــدید پوســت شــوند. همچنیــن 
الــکل،  پایــه  بــر  ضدعفونی کننــده  مــواد 
ممکــن اســت روی بــاروری تأثیــر 
منفــی داشــته باشــند و منجــر 
ــی  ــکالت هورمون ــروز مش ــه ب ب
مشــکالت  دیگــر  از  شــوند. 

ضدعفونی کننده های 
    بـــــــر پـایــــه الــــکل، 
تأثیرگــذاری  بــــه  می تــوان 
ایمنــی  آن هــا روی سـیســـتم 
آلرژی هایــی  بــروز  و  بــدن 
ــر  ــرد. دیگ ــاره ک ــرفه اش ــه و س ــد عطس مانن
ــاده از  ــده از اســـتـفـ ــزارش  شــ ــکل گـ مشـ
ضدعفونی کننده هــای بـــــر پــایــــه الــکل، 
ــت؛  ــدید اس ــمومیت های ش ــروز مس ــال ب احتم
ــو نقــره هیچ کــدام از ایــن مشــکالت را  امــا نان
نــدارد، حساســیت زا نیســت و بــوی تنــد ندارد. 
ایــن مــاده ماننــد کلــر و الــکل مشــکالت 
ــطوح  ــواع س ــا ان ــد و ب ــاد نمی کن ــتی ایج پوس
بنابرایــن  اســت؛  ســازگار  بــدن،  پوســت  و 
در  می توانــد  نقــره،  نانــو  ضدعفونی کننــده 
بســیاری از مواقــع جایگزیــن ایــده آلــی بــرای 
ــد. ــردار باش ــای کل ــو دهنده ه ــکل و شستش ال

به  توجه  با 
آنتی  خاصیت 

نقره،  نانو  باکتریال 
ترکیب  این  امروزه 

قارچ، ضد  به عنوان ضد 
ترمیم کننده  و  میکروب 

استفاده  زخم 
می شود.

زهرا عابدیخاصیــت ضــد باکتــری نانــو نقــرهخاصیــت ضــد باکتــری نانــو نقــره

نقـــرهنقـــره
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دارای  پیچیــده کــه  بــه هــر جامعــه  تمــدن،  دارای واژه  پیچیــده کــه  بــه هــر جامعــه  تمــدن،  واژه 
ســاختارهای یکجانشــینی، طبقه بنــدی اجتماعــی و ســاختارهای یکجانشــینی، طبقه بنــدی اجتماعــی و 
شــکلی از مدیریــت و ســاماندهی اجتماعــی باشــد، شــکلی از مدیریــت و ســاماندهی اجتماعــی باشــد، 
ــارت  ــّدن، عب ــز تم ــی نی ــود. ازلحــاظ ادب ــارت اطــالق می ش ــّدن، عب ــز تم ــی نی ــود. ازلحــاظ ادب اطــالق می ش
از یــک جامعــه پیچیــده اســت کــه بــه لحــاظ داشــتن از یــک جامعــه پیچیــده اســت کــه بــه لحــاظ داشــتن 
ــر  ــاده و ابتدایی ت ــه س ــک جامع ــا، از ی ــی ویژگی ه ــر برخ ــاده و ابتدایی ت ــه س ــک جامع ــا، از ی ــی ویژگی ه برخ
از تمــّدن ســخن گفتــه  از تمــّدن ســخن گفتــه متمایــز می شــود. هــرگاه  متمایــز می شــود. هــرگاه 
ــه اختصاصــات اجتماعــی و فرهنگــی  ــه اختصاصــات اجتماعــی و فرهنگــی می شــود، مجموع می شــود، مجموع
و ... مدنظــر قــرار داده می شــود کــه بــه یــک اســتقرار و ... مدنظــر قــرار داده می شــود کــه بــه یــک اســتقرار 
ــده  ــک ســرزمین خــاص انجامی ــی در ی ــده تاریخــی و مدن ــک ســرزمین خــاص انجامی ــی در ی تاریخــی و مدن
ــک  ــول ی ــتمرار ح ــی و اس ــخ، از پویای ــول تاری ــک و در ط ــول ی ــتمرار ح ــی و اس ــخ، از پویای ــول تاری و در ط
محــور بنیادیــن، برخــوردار بــوده اســت. در اینکــه محــور بنیادیــن، برخــوردار بــوده اســت. در اینکــه 
ــن هزارســاله  ــا تمــّدن چندی ــران، کشــوری ب ــن هزارســاله کشــور ای ــا تمــّدن چندی ــران، کشــوری ب کشــور ای
اســت، شــکی نیســت؛ اّمــا آنچــه قصــد داریــم در ایــن اســت، شــکی نیســت؛ اّمــا آنچــه قصــد داریــم در ایــن 
نوشــته بــه آن بپردازیــم، میــزان و نحــوه دســتیابی مان نوشــته بــه آن بپردازیــم، میــزان و نحــوه دســتیابی مان 

ــن اســالمی اســت. ــّدن نوی ــه تم ــن اســالمی اســت.ب ــّدن نوی ــه تم ب
ــات  ــه فرمایش ــالمی، من جمل ــن اس ــازی نوی ــدن س ــات تم ــه فرمایش ــالمی، من جمل ــن اس ــازی نوی ــدن س تم
ارزشــمند و افق هــای بلنــد مقــام معظــم رهبــری ارزشــمند و افق هــای بلنــد مقــام معظــم رهبــری 
ســال  چندیــن  کــه  می باشــد  ســال )مدظله العالــی(  چندیــن  کــه  می باشــد  )مدظله العالــی( 
اســت در بیاناتشــان تأکیــد بســیار ویــژه ای بــر آن اســت در بیاناتشــان تأکیــد بســیار ویــژه ای بــر آن 
داشــته اند و مــردم و مســئولین را بــا ارائــه راهکارهــا و داشــته اند و مــردم و مســئولین را بــا ارائــه راهکارهــا و 
پیشــنهادهایی بــه ســمت آن ســوق می دهنــد. ازایــن رو پیشــنهادهایی بــه ســمت آن ســوق می دهنــد. ازایــن رو 

ــد  ــن باش ــیر راه روش ــه ها و مس ــتی اندیش ــد بایس ــن باش ــیر راه روش ــه ها و مس ــتی اندیش تــا تــا بایس

بتــــوان در مســیر تمــدن ســازی نویــن اســالمی بتــــوان در مســیر تمــدن ســازی نویــن اســالمی 
گام هــای مؤثــری برداشــت.گام هــای مؤثــری برداشــت.

ــّدن  ــت تم ــد دانس ــدا بای ــم، ابت ــر مه ــن ام ــرای ای ــّدن ب ــت تم ــد دانس ــدا بای ــم، ابت ــر مه ــن ام ــرای ای ب
ــته اســت و  ــیری داش ــه س ــون چ ــدا تاکن ــته اســت و اســالم از ابت ــیری داش ــه س ــون چ ــدا تاکن اســالم از ابت
ــه  ــا توج ــی اســت. ســپس ب ــه وضعیت ــون در چ ــه هم اکن ــا توج ــی اســت. ســپس ب ــه وضعیت ــون در چ هم اکن
ــع،  ــا و موان ــالمی، ظرفیت ه ــتحکم اس ــی مس ــه مبان ــع، ب ــا و موان ــالمی، ظرفیت ه ــتحکم اس ــی مس ــه مبان ب
تــالش و کوشــش و مدیریــت در جهــت تمــّدن ســازی تــالش و کوشــش و مدیریــت در جهــت تمــّدن ســازی 
نویــن اســالمی را نظریه پــردازی کــرد. اّمــا حتــی نویــن اســالمی را نظریه پــردازی کــرد. اّمــا حتــی 
ــاختن  ــرای س ــه ب ــرایط، آنچ ــن ش ــام ای ــود تم ــاختن باوج ــرای س ــه ب ــرایط، آنچ ــن ش ــام ای ــود تم باوج
ــر اســت، وجــود  ــر اســت، وجــود تمــّدن امــری ضــروری و اجتناب ناپذی تمــّدن امــری ضــروری و اجتناب ناپذی
اندیشــه هایی اســت کــه تمــّدن ســاز باشــد. اندیشــه ای اندیشــه هایی اســت کــه تمــّدن ســاز باشــد. اندیشــه ای 
ــد؛  ــازی را بدان ــّدن س ــدف از تم ــه اّول ه ــه در وهل ــد؛ ک ــازی را بدان ــّدن س ــدف از تم ــه اّول ه ــه در وهل ک
ــد؛  ــازی را بشناس ــّدن س ــت تم ــای الزم جه ــد؛ ظرفیت ه ــازی را بشناس ــّدن س ــت تم ــای الزم جه ظرفیت ه
ــّدن  ــت تم ــئولیت هایی را جه ــف و مس ــد وظای ــّدن و بتوان ــت تم ــئولیت هایی را جه ــف و مس ــد وظای و بتوان

ــد. ــن نمای ــازی تبیی ــد.س ــن نمای ــازی تبیی س
ــبه  ــه هایی یک ش ــن اندیش ــم چنی ــان کنی ــه گم ــبه این ک ــه هایی یک ش ــن اندیش ــم چنی ــان کنی ــه گم این ک
پیداشــده و دســت بــه تمــّدن ســازی می زننــد، فکــری پیداشــده و دســت بــه تمــّدن ســازی می زننــد، فکــری 
تبــاه اســت. روشــن اســت کــه اندیشــه ای تــا بخواهــد تبــاه اســت. روشــن اســت کــه اندیشــه ای تــا بخواهــد 
ــه آن مرحلــه برســد، بایســتی در بســتر آموزش هــای  ــه آن مرحلــه برســد، بایســتی در بســتر آموزش هــای ب ب
ــت  ــر از آن، الزم اس ــی مهم ت ــرد و حت ــرار گی ــه ق ــت الزم ــر از آن، الزم اس ــی مهم ت ــرد و حت ــرار گی ــه ق الزم
ــی  ــدازه کاف ــد و به ان ــرورش یاب ــب پ ــتری مناس ــی در بس ــدازه کاف ــد و به ان ــرورش یاب ــب پ ــتری مناس در بس
پختــه شــود تــا بتوانــد دســت بــه تمــدن ســازی بزنــد.پختــه شــود تــا بتوانــد دســت بــه تمــدن ســازی بزنــد.

دانشــــــــگاه فرهنـــــگیـان، دانشــــــــگاه فرهنـــــگیـان، 
ســرآغازی برای تمدن سازیســرآغازی برای تمدن سازی

میــر علــی نقی زادهتمدن نوین اســامی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟
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ــی و  ــوزش عموم ــش آم ــه نق ــت ک ــن اس ــن حی ــی و در ای ــوزش عموم ــش آم ــه نق ــت ک ــن اس ــن حی در ای
نمی شــود.  پررنگ تــر  اســالمی  نظــام  در  نمی شــود. مــدارس  پررنگ تــر  اســالمی  نظــام  در  مــدارس 
ــور  ــر کش ــم ب ــت حاک ــم و تربی ــام تعلی ــه در نظ ــور چراک ــر کش ــم ب ــت حاک ــم و تربی ــام تعلی ــه در نظ چراک
مــا، کــودکان در مــا، کــودکان در 77 ســالگی در اختیــار ایــن نظــام  ســالگی در اختیــار ایــن نظــام 
قــرار می گیرنــد و قــرار می گیرنــد و 1212 ســال در اختیــار ایــن نظــام  ســال در اختیــار ایــن نظــام 
هســتند. حــال ایــن نظــام آموزشــی اســت کــه وظیفــه هســتند. حــال ایــن نظــام آموزشــی اســت کــه وظیفــه 
تعبیــر  بــه  کــه  ســاله  تعبیــر   بــه  کــه  ســاله   77 کــودک  اندیشــه  از  کــودک دارد  اندیشــه  از  دارد 
ــگار  ــش و ن ــت، نق ــفید اس ــوح س ــد ل ــان الک همانن ــگار ج ــش و ن ــت، نق ــفید اس ــوح س ــد ل ــان الک همانن ج
ــه  ــن نظــام آموزشــی اســت ک ــد. ای ــدی زن ــه من ــه دغدغ ــن نظــام آموزشــی اســت ک ــد. ای ــدی زن ــه من دغدغ
ــد و  ــکوفاتر کن ــوزان را ش ــش آم ــن دان ــت ذه ــد و می بایس ــکوفاتر کن ــوزان را ش ــش آم ــن دان ــت ذه می بایس
بــه خالقیــت دانــش آمــوزان بال وپــر دهــد. ایــن نظــام بــه خالقیــت دانــش آمــوزان بال وپــر دهــد. ایــن نظــام 
آموزشــی اســت کــه بایســتی در طــی آموزشــی اســت کــه بایســتی در طــی 1212 ســال پــرورش  ســال پــرورش 
و آمــوزش، اندیشــه افــراد را بــرای تمــّدن ســازی نویــن و آمــوزش، اندیشــه افــراد را بــرای تمــّدن ســازی نویــن 

ــازد. ــاده س ــالمی آم ــازد.اس ــاده س ــالمی آم اس
این هایــی کــه برمی شــماریم، ویژگی هایــی مطلــوب این هایــی کــه برمی شــماریم، ویژگی هایــی مطلــوب 
ــه  ــت. حال آنک ــالمی اس ــی اس ــی در نظام ــام آموزش ــه نظ ــت. حال آنک ــالمی اس ــی اس ــی در نظام ــام آموزش نظ
ــارف، در مشــاهده و بررســی نظــام آموزشــی  ــدون تع ــارف، در مشــاهده و بررســی نظــام آموزشــی ب ــدون تع ب
مــی  در  نظــام،  ایــن  فارغ التحصیــالن  و  مــی کشــورمان  در  نظــام،  ایــن  فارغ التحصیــالن  و  کشــورمان 
ــر  ــه س ــه در آن ب ــی ک ــت فعل ــن موقعی ــه بی ــم ک ــر بابی ــه س ــه در آن ب ــی ک ــت فعل ــن موقعی ــه بی ــم ک بابی
می بریــم بــا موقعیــت مطلوبــی کــه می خواهیــم می بریــم بــا موقعیــت مطلوبــی کــه می خواهیــم 
ــادی  ــه زی ــت یابیم، فاصل ــه آن دس ــادی ب ــه زی ــت یابیم، فاصل ــه آن دس ب

ــود دارد. ــود دارد.وج وج
مســیر  در  بتوانیــم  آنکــه  مســیر بــرای  در  بتوانیــم  آنکــه  بــرای 

تمــدن ســازی اســالمی گام برداریــم، بایســتی معلمــان تمــدن ســازی اســالمی گام برداریــم، بایســتی معلمــان 
ــم و  ــن اساســی نظــام تعلی ــوان ســردمداران و رک ــم و به عن ــن اساســی نظــام تعلی ــوان ســردمداران و رک به عن
ــن  ــّدم ای ــط مق ــه در خ ــرادی ک ــوان اف ــت و به عن ــن تربی ــّدم ای ــط مق ــه در خ ــرادی ک ــوان اف ــت و به عن تربی
ــر از آن  ــایی و مهم ت ــی شناس ــد، توانای ــرار دارن ــر از آن نظــام ق ــایی و مهم ت ــی شناس ــد، توانای ــرار دارن نظــام ق
ــاز را  ــدن  س ــد و تم ــه من ــه های دغدغ ــرورش اندیش ــاز را پ ــدن  س ــد و تم ــه من ــه های دغدغ ــرورش اندیش پ
ــتی  ــتری بایس ــه بس ــان در چ ــا معلم ــد؛ ام ــب کنن ــتی کس ــتری بایس ــه بس ــان در چ ــا معلم ــد؛ ام ــب کنن کس

ــد؟ ــب کنن ــی را کس ــن توانای ــد؟ای ــب کنن ــی را کس ــن توانای ای
ــرا  ــت گ ــان، دانشــگاهی اســت مأموری ــرا دانشــگاه فرهنگی ــت گ ــان، دانشــگاهی اســت مأموری دانشــگاه فرهنگی
توانمنــد  تربیت معلمانــی  آن  ویــژه  مأموریــت  توانمنــد کــه  تربیت معلمانــی  آن  ویــژه  مأموریــت  کــه 
در  بتواننــد  کــه  اســت  انقــالب  دو  گام  پــای کار  در و  بتواننــد  کــه  اســت  انقــالب  دو  گام  پــای کار  و 
ــود  ــش خ ــالمی، نق ــن اس ــازی نوی ــدن  س ــه تم ــود چرخ ــش خ ــالمی، نق ــن اس ــازی نوی ــدن  س ــه تم چرخ
ــت  ــان اس ــگاه فرهنگی ــد. دانش ــا کنن ــتی ایف ــت را به درس ــان اس ــگاه فرهنگی ــد. دانش ــا کنن ــتی ایف را به درس
ــه های  ــرورش اندیش ــت پ ــی را جه ــد، معلمان ــه بای ــه های ک ــرورش اندیش ــت پ ــی را جه ــد، معلمان ــه بای ک
نــاب دانــش آمــوزان تربیــت کنــد. دانشــگاه فرهنگیــان نــاب دانــش آمــوزان تربیــت کنــد. دانشــگاه فرهنگیــان 
ــّدن  ــرآغاز تم ــوان س ــوان به عن ــه از آن می ت ــت ک ــّدن اس ــرآغاز تم ــوان س ــوان به عن ــه از آن می ت ــت ک اس
ســازی در جامعــه نــام بــرد. چراکــه هــر تمّدنــی جهــت ســازی در جامعــه نــام بــرد. چراکــه هــر تمّدنــی جهــت 
ــود  ــگاه نم ــن دانش ــدا در ای ــتی ابت ــدن بایس ــود ساخته ش ــگاه نم ــن دانش ــدا در ای ــتی ابت ــدن بایس ساخته ش
پیــدا کنــد و ســپس معلمانــی پــس از فارغ التحصیلــی، پیــدا کنــد و ســپس معلمانــی پــس از فارغ التحصیلــی، 
مناطــق  در  تربیــت  و  تعلیــم  ســفیران  مناطــق به عنــوان  در  تربیــت  و  تعلیــم  ســفیران  به عنــوان 
ــد. ــام ورزن ــه اهتم ــه گســترش آن در جامع ــف، ب ــد.مختل ــام ورزن ــه اهتم ــه گســترش آن در جامع ــف، ب مختل

ــام  ــرا مق ــه چ ــد ک ــوان فهمی ــیر می ت ــن تفاس ــا ای ــام ب ــرا مق ــه چ ــد ک ــوان فهمی ــیر می ت ــن تفاس ــا ای ب
ــان  ــی( از دانشــگاه فرهنگی ــری )مدظله العال ــان معظــم رهب ــی( از دانشــگاه فرهنگی ــری )مدظله العال معظــم رهب
به عنــوان مرکــز ثقــل نظــام آموزشــی کشــور یــاد به عنــوان مرکــز ثقــل نظــام آموزشــی کشــور یــاد 
می کنــد. همچنیــن به زعــم ایشــان، معلّــم متحــول  می کنــد. همچنیــن به زعــم ایشــان، معلّــم متحــول  
بــه روان عالــم  انســان ها  بــه روان عالــم کننــده ی جــان ال یعلــم  انســان ها  کننــده ی جــان ال یعلــم 
اســت. ازایــن رو بایــد نســبت بــه چنیــن دانشــگاه اســت. ازایــن رو بایــد نســبت بــه چنیــن دانشــگاه 
مأمـــوریـــــت مـحـــــوری کــه مأمـــوریـــــت مـحـــــوری کــه 
و  ســازی  تمــدن  و سرمنشــأ  ســازی  تمــدن  سرمنشــأ 
جامـعـــه  در  جامـعـــه تحول آفرینــی  در  تحول آفرینــی 
ــل  ــژه ای قائ ــل اســت، اهمیــت وی ــژه ای قائ اســت، اهمیــت وی
ــن  ــی ای ــرایط فعل ــا ش ــد. اّم ــن ش ــی ای ــرایط فعل ــا ش ــد. اّم ش
اســت  آن  از  اســت دانشــگاه حاکــی  آن  از  دانشــگاه حاکــی 
کــه مســئولین امــر آن طــور کــه کــه مســئولین امــر آن طــور کــه 
ــن  ــه ای ــبت ب ــاید، نس ــد و ش ــن بای ــه ای ــبت ب ــاید، نس ــد و ش بای

نورزیده انــد. اهتمــام  نورزیده انــد.دانشــگاه  اهتمــام  دانشــگاه 
ــن  ــه ای ــد ک ــد اســت روزی رس ــن امی ــه ای ــد ک ــد اســت روزی رس امی
ــه  ــژه، ب ــات وی ــا توّجه ــگاه ب ــه دانش ــژه، ب ــات وی ــا توّجه ــگاه ب دانش
مرکــز  به عنــوان  واقعــی  مرکــز معنــای  به عنــوان  واقعــی  معنــای 
تربیــت معـلمانـــــی تـمــام عـیــار و تربیــت معـلمانـــــی تـمــام عـیــار و 
شــاخص نظــام اســالمی عمــل کــرده و شــاخص نظــام اســالمی عمــل کــرده و 
ــم در  ــی عظی ــر تحّول ــه آغازگ ــی کلم ــای واقع ــه معن ــم در ب ــی عظی ــر تحّول ــه آغازگ ــی کلم ــای واقع ــه معن ب

ــود. ــالمی ش ــه اس ــود.جامع ــالمی ش ــه اس جامع

هیچ 
هیچ  و  فتد  نمی ا ق  تفــا ا لــی  تحّو

ه  نگا و  جه  تو بــا  مگر  د  نمی شــو خته  ســا نی  تمّد
مختلف  د  بعــا ا ر  د ن  هنگیا فر ه  نشــگا ا د بــه  ه  یژ و

عی و  جتما ، ا هنگــی ، فر شــی ز مو ، آ هی فا صنفــی و ر
ینی  فر ل آ تحو و  ی  ز ــا س ن  تمد ــیر  مس که  ا چر  . . .

. د ز می شــو غا ه آ نشــگا ا ین د ا ز  ا معه  جا
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ــر زندگی مــان  ــا ماه هاســت ب ــوس کرون کاب
و  تــرس  موجــب  و  افکنــده  ســایه 
پاندمــی  ایــن  اســت.  شــده  وحشــتمان 
ــیوع آن  ــر ش ــه از عم ــالی ک ــدود دو س ــته در ح توانس
ایجــاد کــرده  را  بحران هــای کم نظیــری  می گــذرد، 
ــان ها را  ــرد انس ــی و عملک ــیوه زندگ ــع آن، ش و بالطب
ــی  ــام آموزش ــد. نظ ــر ده ــف تغیی ــای مختل در حوزه ه
ــده و مجبــور شــده  هــم از ایــن بحــران بی نصیــب نمان
ــا  ــر دنی ــم ب ــد حاک ــرایط جدی ــا ش ــود را ب ــت خ اس

تطبیــق و تغییــر بدهــد.
شــیوع  میــزان  کاهــش  بــرای  دولت هــا  اکثــر 

جامعــه،  افــراد  میــان  بیمــاری 
راه  از  و  آنالیــن  شــیوه آمــوزش 
اجــرای  بــرای  باالجبــار  را  دور 
برنـامــــه آمــوزشــــی انـتــخـاب 

کرده انــد. باوجــود تــداوم بیمــاری 
کشــورها،  از  بســیاری  در  کرونــا 

ــام  ــاران نــظــ دســـت انــدرکـ
هســتند  تــالش  در  آموزشــی 

ــیب های  ــا آس ــند ت ــی بیندیش تمهیدات
وارده بــــر پیــکـــره آمـوزش وپـرورش 

ــترش  ــا گس ــر ب ــای اخیــ ــد. در روزهــ ــش یابــ کاه
ــا  ــد ت ــالش دارن ــف ت ــورهای مختل ــیون، کش واکسیناس
ــرار  ــوزش مجــازی ق ــار آم ــوزش حضــوری را در کن آم

ــد. دهن
ــرای اینکــه دانــش آمــوزان چینــی  در کشــور چیــن، ب

درعین حــال  و  باشــند  داشــته  بهتــری  فراگیــری 
روبــرو  مشــکل  بــا  فیزیکــی  ســالمت  ازلحــاظ 
نشــوند؛ دوره هــای درســی کوتاه تــر شــده اســت، 
به طوری کــه بیشــتر دوره هــای تحصیلــی به صــورت 
آنالیــن و کالس هــا هــم بیــن ســاعت 8 تــا 10 و 

برگــزار می شــود. 11 صبــح  تــا  نهایتــاً 
ــن را  دانــش آمــوزان و دانشــجویان، کالس هــای آنالی
بــا کمــک معلمــان و اســتادان خــود دنبــال می کننــد. 
ــه  ــوری، بلک ــای تئ ــا درس ه ــا نه تنه ــن کالس ه در ای
رشــته های فنــی حرفــه ای و هنــری هــم کــه بــه 
خالقیت هــای بیشــتر و کار عملــی نیــاز دارنــد، 
ــن  ــوند. در ای ــزار می ش ــکل برگ ــن ش ــه همی ب
ــی  ــات ورزش ــد تمرین ــی مانن ــتم دروس سیس
داده  آمــوزش  آنالیــن  به صــورت  هــم 

. د می شــو
ــز  ــیون موفقیت آمی ــس از واکسیناس پ
ــته،  ــال گذشــ ــبر ســ از سـپـتامـ
مــــدارس بازگـشــــایی شـــدند 
و دانــــش آمــــوزان پیـــش از 
ــردن  ــک ک ــد چ ــواردی مانن ــه، در م ــه مدرس ورود ب
ــا و نتیجــه تســت  ــفر آن ه ــدن، تاریخچــه س ــای ب دم
وزارت  می گیرنــد.  قــرار  بررســی  مــورد  کرونــا 
ــای  ــی دم ــار بررس ــه ب ــتور س ــرورش دس آموزش وپ
ــا  ــت و زدن ی ــرده اس ــادر ک ــی روز را ص ــدن در ط ب
ــه  ــز بســتگی ب ــط کالس نی ــزدن ماســک درون محی ن

ــر دارد. ــهر موردنظ ــا در ش ــیوع کرون ــزان ش می

فرزانه میری

 راهکارهای دولت های مختلف
برای مقابله با پاندمی کرونا
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ــت؛  اس ــن  ــد چیــ ننـ ما ــرایط  ــم شـ ــن ه ژاپـ در 
وقتــی  دانش آمــوز  میلیــون   16 بــــه  نزدیــک 
ــدند  ــور شـ ــد، مجبــ ــته شــ ــه ها بســ مدرســ

دنبــال  آنالیــن  به صــــورت  را  درس هایشــان 
فناوری هــای ازلحــــاظ  ژاپــــن  کننــد. 

ــری  کمت ــرفت های ــی پیشـ لـ دیجیتا
ــن  ــن دارد وهمی ــه چی ب ــبت  نس

اســت  موجــب شــده  ــوع موضـ
ســرعت بــا  آنالیــن  آمــوزش 

ــد. ــد کن ــری رش کمت
ــن  ژاپــ ــن در  ایـ ــر  بــ ــزون  فـ ا

از مـــواد درســـی روی  بســـیاری 
کاغـــذ اســــت و بــــرای همیـــن، 

اینتـرنتـی  ــرای تحـصیـــل  بـ را  ــار  کـ
ایــن  چیــن  در  مــا  ا می کنــد؛  دشــوار 

ــورد.  ــم می خـ ــه چشـ ب ــر  ــکل کمتـ مشـ
ــودن  نب ــم  فراه ــل  ــه دلی ب ــن  ژاپ در 
فنــاوری هـــای دیـجیتــــالی، 
از  ــی  ــای درســ برنامـه هـ
ــده  ــش ضبـط شـ پیـ
ــار  اخــتیــ در 

ــوزان  آم ــش  ن ــرد و دا ــرار می گی ق ــوزان  آم ــش  ن دا
ــد. ــا کنن ــود و تماش نل دا را  ــا  ــن ویدئوه ای ــد  بای

ژاپــن،  آموزشــی  مقامــات  حاضــر  حــال  در 
ــالی  بت ا از  ــری  ــدف جلوگی باه ــد  ن ــم گرفته ا تصمی
ــه  ب ــوزان  آم ــش  ن ــا، دا ــه کرون ب ــودکان  ک
اول  ــروه  ــیم شــوند. گ ــروه تقس دو گ
ــن درس  آنالی ــورت  به ص ــه  ن در خا
بــه  دوم  گــروه  و  ننــد  می خوا
مدرســه می آینــد و در مرحلــه 
بــا  ایــن دو گــروه  دوم جــای 

می شــود. عــوض  یکدیگــر 
800 هــــزار  مقامــــات حـــــدود 
را  ــا  ــروس کرونـ ــت ویـ ــت تسـ کیـ
ــان و  ــتفاده معلمـ اسـ ــرای  بـ ــاً  عمدتـ
ــتان ها  ــا، دبس ــه مهدکودک ه بــ ــان  کارکنــ

از  نــد. آن هــا  ارســال کرده ا دبیرســتان ها  و 
نشــــگاه ها  و دا مقامـــــات محلـــــی 

ــهیل  ــه تســ بــ ــا  تـ ند  ــته ا خواســ
ــرای  ب ــن  ــریع واکس ــار س نتشـ ا

ــان،  ــان و کـارکنــ معلمــ
ــد. ــک کنـنــ کمــــ

ر  د
ــروزی  ــی پی ــر موقعیت ه

و  ملــت  بــا  توســعه  و 
ــه  ــه در مقابل ــت ک ــی اس دولت

ــعی در  ــاوت س ــامدهای متف ــا پیش ب
تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصت و توســعه 
ــن  ــه مطلوب تری ــود ب ــات خ امکان
ــد و  ــته باش ــن را داش ــت ممک حال

ــو  ــه نح ــران ب ــات دیگ از تجربی
ــود  ــود خ ــه س ــن و ب احس

نمایــد. اســتفاده 
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 بــه روز بیســت و پنجــم ســپتامبر کــه نزدیــک 
می شــویم، رســانه ها از اخبــار مربــوط بــه حــال 
آییــن  دارای  و هــوای کریســمس، در کشــورهای 
ــنیدن واژه  ــا ش ــود و ب ــر می ش ــا پ ــیحیت در دنی مس
ــمت  ــه س ــان ب ــودآگاه فکرم ــمس، ناخ ــن کریس جش
ــده،  ــن ش ــای کاج تزئی ــی، درخت ه ــای رنگ چراغ ه
ــن  ــه ای ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــی رود. ب ــل و ... م بابانوئ
ــی بیــش از هــر وقــت  روزهــا، مــردم کشــورهای غرب
دیگــری بــه تکاپــو می افتنــد تــا خــود را بــرای جشــن 
ــد  ــوی چن کریســمس 25 ســپتامبر و جشــن ســال ن
ــن اهمیــت  ــا دلیــل ای ــاده کننــد؛ ام روز بعــد آن، آم

ــت؟ ــی چیس ــگ غرب ــمس در فرهن ــاد کریس زی
روزی،  چنیــن  در  پیــش  قــرن  چنــد  و  چندیــن 
ــه  ــد ک ــد ش ــاک متول ــادری پ ــاک از م ــدی پ فرزن
و  باشــد  مــادرش  خالصانــه  عبادت هــای  پــاداش 
ــالغ  ــات، اب ــده از خراف ــان آکن ــه جه ــی را ب ــام اله پی
ــردم را  ــان م ــرش، اذه ــزات بی نظی ــا معج ــد و ب کن
کنــد.  باری تعالــی  قــدرت  معطــوف  بیش ازپیــش 
ــم  ــاید چش ــا ش ــاخت ت ــا س ــور را بین ــر ک ــم س چش
ــده  ــور زن ــرده را در گ ــود و م ــن ش ــردم روش دل م
کــرد تــا شــاید قلــب امتــش زندگــی دوبــاره بیابــد و 
ــا باقــدرت کالم  ــه ســخن کــرد ت از گهــواره شــروع ب
از همــان ابتــدای تولــد، شــاهد راســتین پاکــی باشــد 
ــالدش  ــردم، می ــون م ــه تاکن ــود ک ــه می ش و این گون
بــه شــادی می پردازنــد و  را جشــن می گیرنــد و 
ــل، ســر  ــه از بابانوئ ــت هدی ــد دریاف ــه امی ــودکان ب ک

بــه بالیــن می گذارنــد.
انــواع  در  می شــود  خالصــه  کریســمس  جشــن 
شــادی بــرای مــردم غــرب زمیــن ... امــا بــا گســترش 
ــرب  ــت غ ــوص مالکی ــانه ها و به خص ــذاری رس تأثیرگ
ــال های  ــمس در س ــگ کریس ــوزه، فرهن ــن ح در ای
ــورهای  ــر کش ــت و در اکث ــده اس ــی ش ــر جهان اخی

ــتن  ــم داش ــای آن، علی رغ ــاهد رواج نماده ــا ش دنی
ــی  ــی گاه ــتیم و حت ــیحیت هس ــر از مس ــی غی آیین
ــه انجــام رســومات کریســمس،  مشــاهده می شــود ک
بــر مراســمات ملــی و مذهبــی کشــورها پیشــی 
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــردم ق ــت م ــرد و در اولوی می گی
ــه  ــم ب ــران ه ــه در ای ــالی اســت ک ــد س موضــوع چن
ــر  ــه اواخ ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــورد و ب ــم می خ چش
ســال میــالدی، انــواع و اقســام تزئینــات کریســمس، 
تبدیــل بــه کاالهــای پرفــروش بــازار می شــوند و ایــن 
ــه  ــت. البت ــر اس ــان پررنگ ت ــان جوان ــوع در می موض
ــیار  ــود بس ــارج نش ــراط خ ــد اف ــر از ح ــن کار اگ ای
ــی  ــش آگاه ــث افزای ــرا باع ــم پســندیده اســت؛ زی ه
ــردم بافرهنگ هــای دیگــر می شــود و رســم خــوب  م
ــر  ــه را، پررنگ ت ــه دادن در جامع ــودن و هدی ــاد ب ش
ــه آســیب می شــود  ــل ب ــی تبدی ــا هنگام ــد؛ ام می کن
ــالمی و  ــاد اس ــرای اعی ــی ب ــش جایگزین ــه انجام ک
ــی  ــه فراموش ــم ب ــا کم ک ــود و آن ه ــا ش ــتانی م باس

ــوند. ــپرده ش س
پــس بهتــر اســت هــر فــردی از همیــن حاال، به ســهم 
خــودش آینده نگــری پیشــه کنــد و ســعی در احیــای 
فرهنــگ ایرانــی - اســالمی داشــته باشــد تــا در کنــار 
بهــره جســتن از اعیــاد خــوب دیگــر فرهنگ هــا، 
ــدا  ــه پی ــان باشــکوه تر ادام مراســم های ســنتی خودم
کنــد و هریــک از مــا نیــز، به عنــوان معلمــان جامعــه 
ــا  ــان ب ــنایی دانش آموزانم ــر اســت، ســعی در آش بهت
ــش  ــا نق ــیم ت ــته باش ــی داش ــوب ایران ــنت های خ س

خـودمـــــان را در احـیـــای 
فـرهـنگـمــــان ایفـــا 

. کنـیـــــم

فاطمه بهنامجشـــن مسـیـحـیـــــــــــــــــان
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هیچ...
 اگر زندگی هست،

بگذار ببیننــد که بینندگان رؤیاها،
هستیم. خودمان 

و این ســرود تلخ بی غریو را،
دژبانان حقیقت، به سوی 

خواهیم سرود.
تا نفس هامان در ســینه ها حبس

و این محبس گرم خورشــید
خوشه های صداقت را

به حواشــی قربانیان افروخته،
تا نفس هاشــان دم به دم گرم دمیده.

هین، روح پژمرده من!
آن قدر درد می چکد

که دردهایش را
بلعیده. سوزانده 

و به ســوی پروازها فریاد کشیده
عالمیان هااااای 

من اینک زنده مردی در جســد
بر اسارت خویش،

رنــگ و نقش و نگار قفس می آمیزم.
کجایم؟ هان، 

بر کدامین ســنگ اشک می ریزم؟
نمی دانم...

من گرفتار درد بی پایان تنفس شــب
من نشســته بر ســهم بی غوغای پر از غیژغاژ 

روز
من،

تنهایی، رنگ 
رنگ و نگار بی افســار،

در زندان غم هایم.

من از قضاوت تاریخ تا شــکوه بشر،
بیهوده و بداهه،

می مانم. زنده 
تا سرودی

که آغاز کرده ام را، به پایان برســانم.
سکوتی که خودش را

مسکوت
از خــودش به خودش هجرت کرده.

می زد... نفس نفس 
او که غرق اندیشــه هایش بود،

او که تبحر واژگانش به اقیانوس شــب ها،
بــه رنگ و نگار پرواز می ماند،

او که تنهاست،
و تن هایش را

تنهاست.
از کجا می آیید؟

ای آروزهای مالل بی شفق
کجایید؟ از 

از دیرباز تنفس خســتگی
تشنه اید؟

بنوشــید از بشارت بشر،
چه پای بر سکوت

چه مانده است؟
هیچ ...

جز تکه ای نبشــِت بر سنگ
اینجا؟ کیست 

 صدای مرا می شنوید؟
اینجاست؟ کسی 

غریبی
شاید که دردی

افسوس...
هیچ ...

حسین محمودی

بــرای شـــنیدن نســخه 
ــد را  ــچ بارکــ ــی هی صوت
لمس یا اســـکن کنیــــد.

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/12/AUD-20211212-WA0058.mp3
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بــرای اینکــه کمــی بیشــتر دانشــجویانی کــه تــازه می آینــد ســــیـاســـــی
و فکــر می کننــد دانشــگاه جایــی بــرای پــرورش تفکــرات 
ــا  ــی و ی ــرت سیاس ــش بصی ــرای افزای ــو، ب ــای ن و ایده ه
ــه در نظــام  ــا شــکوفایی اســتعدادهایی ک ــر ی ــش هن افزای
ــی  ــور و موفقیت ــه کنک ــه بهان ــرورش ب ــموم آموزش وپ مس
ــا  ــود م ــرش خ ــاً مقص ــه اتفاق ــت )ک ــاب وار و پول پرس حب
ــنا  ــگاه آش ــای دانش ــا فض ــت؛ را ب ــده اس ــتیم( خفه ش هس
کنــم، می نویســم؛ امــا غافــل از آن کــه چنیــن خبــری در 
دانشــگاه نیســت. از اماکــن چنــد هکتــاری بــا چنــد هــزار 
ــاق کالســی کــه کاًل  ــا یکــی دو ات نفــر دانشــجو گرفتــه ت
بــا یــک ســالن و آبدارخانــه شــده اند دانشــگاه! امــا مســئله 
ــدف از  ــه ه ــت ک ــن اس ــئله ای ــت؛ مس ــری اس ــز دیگ چی
ــاً چیســت؟ چــرا مراکــز آمــوزش  تأســیس دانشــگاه دقیق
عالــی به صــورت قــارچ وار در حــال رشــد هســتند طــوری 
ــدارد و  ــود ن ــل وج ــرای تحصی ــجویی ب ــر دانش ــه دیگ ک
ــا  ــا تأمیــن نمی شــود؟! همــه این ه ــاً مخــارج این ه طبیعت
ــه کنــار؛ مشــکل اساســی ایــن اســت کــه کســی دیگــر  ب
چــه در عرصــه سیاســی، چــه اقتصــادی، چــه فرهنگــی و 
اجتماعــی و یــا حتــی علمــی بــه ایــن اعتقــاد نــدارد کــه 
دانشــگاه محلی اســت برای آزادی، برای رشــد و شــکوفایی 

ــگاه  ــر. دانش ــز دیگ ــه چی ــجو ن دانش
آمفی تئاتــر دارد بــرای اینکــه دانشــجو 
را آمــوزش دهــد، برنامــه فرهنگــی 
ــد، اجتماعــات دانشــجویی  برگــزار کن

را ارتقــا دهــد، بصیــرت سیاســی را بیفزایــد، دانشــگاه 
ــا  ــت شــود، ت ــدن دانشــجو تربی ــا ب ــالن ورزشــی دارد ت س
روحیــه ورزشــی دانشــجو تقویــت شــود، تــا انــرژی دانشــجو 
افزایــش پیــدا کنــد؛ امــا دقیقــاً اســتفاده ایــن امکانــات بــه 
بهتریــن نحــو در عرصــه ای اســت بــرای پیشــرفت یــک فــرد 
یــا تبدیل شــدن یــک فــرد بــه یــک شــخصیت یــا ارتقــای 
ــات  ــم امکان ــر بگوی ــا رک ت ــگاه؛ و ی ــک جای ــه ی ــم گون توه
ــن  ــا تبیی ــت ت ــق اس ــرای تمل ــع ب ــر مواق ــگاه در اکث دانش
ــل و  ــت مفص ــه ای اس ــگاه مجموع ــا دانش ــوزش؛ ام ــا آم ی
بســیار وســیع، پــر از حاشــیه و پــر از موضوعاتــی کــه انرژی 
ــد،  ــموم می کن ــری را مس ــد، تفک ــف می کن ــوده تل را بیه
ــد؛  ــد می کن ــدی را ناامی ــد و امی ــیاه می کن ــی را س نگاه
ــرای  ــاً ب ــد. دقیق ــگان می کن ــی را لن ــرزان و پای دســتی را ل
چــه؟ مگــر غیــر از ایــن نیســت کــه یقــه را پــاره می کنیــم 
ــا نهایــت فریــاد می زنیــم کــه دانشــجو بایــد عقایــدش  و ب
را مطــرح کنــد، مســائل را تحلیــل کنــد و در کنــار این کــه 
دانشــــش افـــــزوده می شـــود آگاه تــر باشــــد، پویــاتــــر 

باشــــد و قـوی تـــــر باشــد امـــا ... .
ــه ایــن اعتقــاد ندارنــد کــه  از آقایــان بایــد پرســید مگــر ب
دانشــجو مــؤذن جامعــه اســت؟! چــرا کمــر همــت بســته اید 
کــه ایــن صــدای رســای جامعــه را کــه کل هدفــش تبییــن 
مســائل بــرای مــردم و یــا ســاخت این کشــور و یا پیشــرفت 
ــد؟ چــرا  ــاز کشــور اســت، ســاکت کنی و توســعه آنچــه نی
ــاس  ــدی پ ــد واح ــد چن ــاً بیای ــجو صرف ــد دانش می خواهی
ــرود؟  ــورد و ب ــارش را بخ ــد و ناه کن
ــه  ــد ک ــن باش ــد ای ــه بای ــرا دغدغ چ
دانشــجو بــرای ناهــار نارنگــی بخــورد 
ــرده  ــت ک ــه ثاب ــا ســیب؟ درحالی ک ی

جوالنــگاه یا قتلــگاه؟!
علـــی قنــاتــی
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ــه  ــر گلول ــنه در براب ــای تش ــنه و لب ه ــا شکم گرس ــت ب اس
می ایســتد؛ آن چنــان قــوی کــه هیــچ ضربــه ای حتــی نیــم 
قدمــی او را عقــب نمی رانــد! دانشــجویی کــه می دانــد اگــر 
ــی رود،  ــا م ــه یغم ــه ب ــد جامع ــزی نگوی ــد و چی ــرف نزن ح
ــدام  ــادی و اق ــرژی جه خمــودی مصلحت اندیشــی جــای ان

کنــد می کنــد عملیاتــی را می گیــرد و تیــغ تیــز عدالــت را 
و مــرگ را بــرای مغــزی که روشــن اســت به 

ارمغــان مــی آورد. نتیجــه می شــود فــرار، 
ــه  ــی، نتیج ــود بی حوصلگ ــه می ش نتیج
ــود  ــی می ش ــا ک ــه خدای ــود این ک می ش
دانشــجو  شــویم...  خــالص  ازاینجــا 
ــد  ــوض می کن ــی ع ــا گوش ــاب را ب کت

چــون هیچ گوشــی بــرای ایده هایــــش 
نیســت، هیــچ زبانــی برای پاســخگویی 

ــتی  ــچ دس ــت، هی ــؤاالتش نیس ــه س ب
دهــد بــرای ایــن کار نمی کنــد کــه مطالبــه ای  پاســخ  را 

ــه  ــد ک ــن فکــر می کن ــه ای ــاً ب ــد، بلکــه صرف ــی کن ــا عمل ی
بمانــد پشــت میــزی کــه می نشــیند و دم نمی زنــد و 
ــه  ــه می شــود این ک ــادی از او می شــود کل قضی ــی انتق وقت
ــه خطــر افتــاده  ســرمایه های اصیــل و گران بهــای کشــور ب
ــت...  ــده اس ــن ش ــی توهی ــگاه واالی ــخصیت و جای ــه ش و ب
ــش  ــب و جان ــرای کشــورش قل ــد گفــت دانشــجو ب ــا بای ام
را  مــردم  داد  تــا  میزنــد  داد  می کنــد،  ســنگ فرش  را 
ــان  ــای بی نوای ــد ناله ه ــا بتوان ــد ت ــاد میزن ــد، فری ــب کن طل
ــین های  ــا ماشـ ــه ب ــی ک ــوش آن های ــه گ ــورش را ب کشـ
بی صـــدا از بیـرون و درون در خیـــابان ها می رونـد، برسـاند.

ــور  ــت، منظ ــم اس ــجو وخی ــرای دانش ــگاه ب ــت دانش وضیع
ــاد از  ــا مســئله اینجاســت فری دانشــگاه خاصــی نیســت؛ ام
ــش را  ــجو حرف ــد دانش ــد؟ بگذاری ــگاه برمی آی ــدام دانش ک
در دانشــگاه بزنــد، بگذاریــد آزادانــه ســؤالش را بپرســد کــه 
بــرای تعالــی فرهنگــی و سیاســی کشــور الزم اســت. بــرای 
خــود شــما هــم خــوب اســت کــه دغدغه هــا را تشــخیص 
ــد و  ــرف می زنی ــما ح ــه ش ــت ک ــه هس ــد ده ــد. چن دهی
ــا و  ــاً لحن ه ــد تقریب ــر نمی کنی ــم. فک ــوش می کنی ــا گ م
ــد  ــه دانشــگاه آمدی ــا تکــراری شــده اند؟ ب کلمــات و متن ه
و حــرف زدیــد و وعــده دادیــد و همیــن و بــس! خــدا شــاهد 
ــرده و  ــل ک ــش عم ــای خوی ــه گفته ه ــما ب ــر ش ــت اگ اس
به جــای صــرف انــرژی در زبــان، از دســت هایتان هــم 
اســتفاده کنیــد مطمئنــاً دانشــجوی بصیــر و آگاه آن چنــان 
ــدا را  ــور خ ــدرت و حض ــه ق ــی دارد ک ــه م ــان را نگ هوایت
حــس می کنیــد، طــوری کــه اراده خــدا را درک می کنیــد؛ 
ــه امــن دانشــجو  امــا ایــن رفتارهــا باعــث شــده اســت خان
تبدیــل به جایــی بشــود کــه درگیــری بــر ســر قــدرت! شــاید 
صــدای دانشــجو کمــی گوش خــراش باشــد، شــاید نتوانیــد 
ــرور و  ــزاج مغ ــه م ــی ب ــد و کم ــم کنی ــی هض آن را به خوب

حساســتان تلــخ بیایــد کــه صدالبتــه هیــچ ماللــی نیســت 
ــا  ــدارد؛ ام ــه ن ــدی تکی ــه اح ــدا ب ــراز خ ــجو به غی و دانش
به جــای نابــود کــردن صدایــی کــه دنبــال عدالــت هســت 
ــا  ــگاه و ی ــی دانش ــاز سیاس ــای ب ــه در فض ــی ک ــا خفگان ی
اســتفاده از دانشــگاه و امکاناتــــش برای ســــاخت خــــود 
کمــــی بــــه فکــــر اولویــت هایـــی باشــــید کــه بسیار 

اســــــــت.مهــــــم تــــر 
ــچ؛  ــر؟! هی ــه خبـ ــگاه چــ از دانشـــ
اســت...  امــان  امــن  و  همه چیــز 
می خوانــد،  را  درســش  دانشــجو 
غذایــش را می خــورد و مــی رود! نــه 
کاری بــه کار شــهر دارد و نــه از درد 
ــی  ــال خام ــا خی ــر دارد؛ ام ــردم خب م
بیــش نیســت کــه دانشــجو ســاکت 
باشــد؛ بــه  هیــچ  وجــه ایــن اتفــاق 
می مانــد  بیــدار  شــب ها  دانشــجو  امــروز  نمی افتــد. 
ــد.  ــرح کن ــئله ای را مط ــح مس ــردا صب ــا ف ــد ت و می خوان
ــوا  ــن را رس ــئول خائ ــد، مس ــدک می کش ــه را ی درد جامع
می کنــد و تفکــر غلــط و صــرف مصلحت اندیــش را در 
دم خفــه می کنــد. دانشــجو عاشــق دویــدن بــرای رشــــد 
کشـــور اســـت؛ پشـــت میــزنشـــینی بـــرای شـــما...

ســوزن را بــه خودمــان هــم می زنــم. از دانشــجویان و 
ــراط  ــازند اف ــوم می س ــخاص معص ــه از اش ــی ک جمع های
ــود و  ــا خ ــه ب ــت ک ــخص نیس ــان مش ــد و تکلیفش می کنن
دنیــا چنــد چنــد هســتند. بــه نــام مــردم حــرف می زننــد 
ــردم  ــش می پوشــند و م ــه کام خوی ــا کــت شــهرت را ب ام
نــاگاه از یــاد مــی رود، بــه همین هــا هــم میگویــم که برســد 
نوبــت شــما هــم کــه همیــن دانشــجویان راه کــج شــما را 
راســت می کننــد؛ طــوری کــه در ایــن تغییــر اســتخوان ها 
ــر از  ــادا غی ــن باشــید کــه مب ــب ای خــورد می شــوند. مراق
خــدا باشــد کارتــان؛ کــه شــک نکنیــد کارتــان تمــام اســت. 
چــون اگــر بــرای غیــر خــدا باشــد، اگــر داد زدن مــا بــرای 
ــان  ــرف زدنم ــد، ح ــدن باش ــده ش ــرای دی ــد و ب درد نباش
بــرای شــنیدن باشــد و از عمــل نباشــد و لــب و دهن باشــد، 
ــان خاطــر می دهــم خــدا انتقامــش را از شــما کــه  اطمین
ــای مســئول  ــرد. آق ــالن هســتید می گی شــریک جــرم قات
ــما در  ــجویی، ش ــکل های دانش ــای تشــ ــوان، آق ــر و ج پی
ــگاه  ــه در دانش ــی ک ــده و انگیزه های ــای عقی ــال خون ه قب
ریختــه شــده اســت مســئولید و ایــن مســئولیت مطمئنــاً 
بدجور گلــوگیـــر شــــما خواهــــد بود؛ امـــا این سرخی را 
ــویم و شــعاری  ــر می شــ ــم و بیدارت ــان می زنی ــه صورتم ب
ــت را  ــده اســ ــه ارث مان ــان ب ــان برایمــ ــه از پدرانم را ک
بــا تمــام وجــــود بــه گــــوش تــک تـــک آن هایـــی کـــه 
مرتکـب قتــــل شــــــده اند مـی خوانیــــم:»دانشـــجــو 

ــت نمـی پذیـــرد.« می میــرد ذلــ

ــم؛  ــوق ایدیه ــدالل ف ی
ــم  ــودت را ه ــی خ یعن
در  آخــرش  بکشــی، 
بایــد  خــدا  برابــر 
بیفتــی... خــاک  بــه 
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صــــنـفــــــی

تشـــــــــــــکل های دانشــجویـی

ــه نظــر مــن  ــا ب اســمش تشــکل دانشــجویی اســت؛ ام
دغدغه هــای  بــه  دادن  شــکل  بــرای  محلــی  بایــد 
جوینــدگان دانــش خوانــده شــود. تشــکل دانشــجویی، 
همان طــور کــه از اســمش پیداســت، از تعــدادی افــراد 
ــرای  ــه ب ــت ک ــه اس ــکیل یافت ــجو تش ــس دانش از جن
رســیدن بــه هدفــی مشــترک، کنــار هــم فعالیــت 
ــوع  ــیر، ن ــن مس ــم در ای ــئله مهـ ــا مســ ــد؛ ام می کنن
ــراد  ــک از اف ــر ی ــداف ه ــودن اه ــان ب ــدف و یکس ه
ــه  ــت. ب ــازمان اس ــن س ــداف کالن ای ــا اه ــه، ب مجموع
محــل  بایــد  دانشــجویی  تشــکل  روشــن تر،  بیــان 
رؤیــت غلبــه منافــع جمعــی بــر منافــع شــخصی 
ــن  ــاق اهــداف ای ــر، انطب ــه ی بســیار مهم ت باشــد و نکت
ــا منافــع جمعــی به خصــوص، منافــع افــراد  مجموعــه ب
ــجویان  ــی دانش ــه، یعن ــن مجموع ــکیل دهنده ی ای تش

اســت.
ــه دودســته: سیاســی  تشــکل های دانشــجویی اصــوالً ب
ــی  ــه گاه ــه ای ک ــوند. نکت و غیرسیاســی تقســیم می ش
اســتفاده ی  می گیــرد،  قــرار  غفلــت  مــورد  اوقــات 

و  ابــزاری عــده ای خــاص 
خــارج از ایــن مجموعــه، 
ــای  از تشـــــــکل هـــ
دانشــــــجویی اســت. 
ــای  ــی از ویژگی ه یکـــ
ایــن  افــــراد  بـــــارز 
ــتن  ــد داش ــه بای مجموع
بصیــرت جهــت هدایــت 
درســـــت و اصولــــی 
کشـــــتی تشــــکل های 

دانشــــجویی، 
ــه  بــــــ

ســــمت مقصــد مشــخص و بــه ورطــه نابودی نکشــاندن 
ایــن کشــتی، بــا چــراغ سبـــــز نشــان دادن عــده ای از 

دور بـاشـــد.
 مســئله ی مهم تــر بعــدی، ایــن اســت کــه تشــکل 
ــای جوهــری روی کاغــذ  ــاً رد پ ــد صرف دانشــجویی نبای
ــه  ــکل ها ب ــده ای از تش ــه ع ــتباهی ک ــاً اش ــد! بعض باش
ــدون  ــدد ب ــات متع ــکیل جلس ــوند، تش ــار می ش آن دچ
هیــچ تصمیمــی جهــت اقــدام عملــی و راه گشــا، بــرای 
رســیدن بــه هــدف موردنظــر اســت. تشــکل دانشــجویی 
کــه جنبــه ی صــوری داشــته باشــد، نبــودش به مراتــب 

ــی اش اســت. ــات نبات ــر از حی بهت
برخــی تشــکل های دانشــجویی را محلــی بــرای بــه 
خــاک مالیــدن بینــی رقبــای خــود در تشــکل های 
ــی  ــدف اصل ــی از ه ــه درک ــدون آنک ــد؛ ب ــر می دانن دیگ
هــم  موضــوع  ایــن  کــه  باشــند  داشــته  مجموعــه 
به نوبــه ی خــود، می توانــد صدمــات جبران ناپذیــری 

بــه بدنــه ی تشــکل دانشــجویی وارد آورد.
بــرای روشــن  دانشــجویی محیطــی  در کل تشــکل 
ــه  ــگری و دغدغ ــه ی کنش ــردن فتیل ک
ــن دانشــجویان اســت  ــدی در بی من
کــه اگــر درســت مدیریــت نشــود، 
بیــن  در  شــخصی  منافــع  یــا 
ــا از  ــد، نه تنه ــوذ کن ــود آن نف تاروپ
درون فاســد شــده و ســبب بیــزاری 
ــن  ــه بزرگ تریــ ــود، بلکــــ می ش
جنبــش  بدنــه ی  بــه  را  ضربــه 
و  می کنــد  وارد  دانشـــجویی 
درنهایــت، ایــن دانشــجو اســت کــه 
خســارت  دراین بیــن 
ــد! می بینــــ

تشــکل های دانشــجویی بایســتی، فضایــی 
ــجویان  ــه دانش ــه و آزادان ــور فعاالن ــت حض جه
باشــند تــا دانشــجویان برحســب عائــق، 
ــت  ــان در آن فعالی ــا و استعدادهایش توانایی ه
بســتری  بــه  تشــکل ها  ایــن  و  کننــد؛ 
ــردن  ــل ک ــازی و بالفع ــد، شکوفاس ــت رش جه
ــداف  ــبرد اه ــت پیش ــوه، جه ــتعدادهای بالق اس
خــاص آن تشــکل تبدیــل شــود.

حضور در تشکل های دانشجویی، جهت پیشبرد اهداف تشکل یا اهداف شخصی؟

لیال ابوطالبی
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ــی از شــیرین ترین قســمت های دانشــجو  ــوالً یک معم
معلــم شــدن، زمانــی اســت کــه دانشــجو اولیــن بــار 
از اداره محــل خدمــت، حکــم کارگزینــی خویــش را 
دریافــت کــرده و عنــوان کارمنــد رســمی بــه وی داده 
ــاس  ــه احس ــجویان آن لحظ ــتر دانش ــود. بیش می ش
ــم  ــدن حک ــد و از دی ــدا می کنن ــی پی ــش عجیب آرام
کارگزینــی و تضمیــن اســتخدامی باوجــود ســن کــم، 
خوشــحال می شــوند؛ امــا باگذشــت زمــان، به تدریــج 
درمی یابنــد کــه در ایــن حکــم بندهایــی وجــود دارد 
ــد از  ــند، نمی توانن ــنا نباش ــا آش ــا آن ه ــر ب ــه اگ ک

ــد. ــرون بیاین ــور اداری بی ــم ام پیچ وخ
یکــی از اصلی تریــن بندهــا در حکــم کارگزینــی، 
ــی و  ــش حقوق ــم در فی ــه ه ــت؛ ک ــاغل اس ــق ش ح
هــم در حکــم کارگزینــی قابل مشــاهده اســت و 
بــه عواملــی نظیــر تحصیــالت، ســنوات خدمــت، 
ــه  ــن تجرب ــا و همچنی ــی، مهارت ه ــای آموزش دوره ه
ــا  ــر ب ــد دیگ ــه یک بن ــد ک ــت کنی ــتگی دارد. دق بس
عنــوان حــق شــغل، داخــل حکــم کارگزینــی وجــود 
دارد کــه کامــاًل متفــاوت از حــق شــاغل اســت. حــق 
شــغل، همان طــور کــه از اســمش پیداســت، بــه 
شــغل و ســازمان ، ماننــد رســته و ســمت شــغلی ربــط 
ــرد  ــه خــود ف ــوط به حــق شــاغل ب ــای مرب دارد. مزای
ــود او،  ــط خ ــابی توس ــازات اکتس ــا و امتی و ویژگی ه
ــی، دوره هــای ضمــن خدمــت  ماننــد مــدرک تحصیل
طــی شــده و ســایر عوامــل مذکــور مربــوط می شــود.

ــی،  ــی در حکــم کارگزین ــای حقوق ــک از بنده ــر ی ه
بــر  کــه  کلــی هســتند  امتیــاز  یــک  دارای 
اســاس عوامــل تأثیرگــذار در آن بنــد، تعییــن 

ــه  ــاغل ک ــق ش ــن ح ــدول تعیی ــد ج ــود؛ مانن می ش
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــن می ش ــذار تعیی ــط قانون گ توس
اســت، بــه دلیــل اعمــال امتیــازات فصــل 10 قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری در اســفندماه ســال 
ــا 50 درصــد  ــدرج در جــدول ب ــازات من 1398، امتی
ــال  ــان اعم ــی فرهنگی ــکام کارگزین ــش، در اح افزای

می شــود.
ــر  ــود، ب ــد خ ــی می توانن ــرم فرهنگ ــکاران محت هم
ــزان  ــابقه و می ــزان س ــالت، می ــزان تحصی اســاس می
ســاعات آموزش هــای ضمــن خدمــت اعمال شــده در 
ــر اســاس امتیــازات جــدول  حکــم، امتیــاز خــود را ب
ــد  ــزودن 50 درص ــس از اف ــد و پ ــبه کنن ــر محاس زی
ــاز  ــزان امتی ــازات محاسبه شــده، می ــه مجمــوع امتی ب
منــدرج در بنــد حــق شــاغل حکــم کارگزینــی خــود 

ــد. را محاســبه کنن
مبلــغ ریالــی ایــن بنــد نیــز هماننــد ســایر بندهــا از 
ــب  ــم، در ضری ــدرج در حک ــاز من ــرب امتی حاصل ض
ــن  ــاله تعیی ــه هرس ــران ک ــوب هیئت وزی ــی مص ریال
می شــود، بــه دســت می آیــد. همچنیــن طبــق مــاده 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری،  66 فصــل دهــم قان
مجمــوع امتیــازات حــق شــاغل نمی توانــد از 75 

درصــد حــق شــغل، بیشــتر شــود.

امتیاز تحصیالتردیف
امتیاز دوره های 
آموزشی مصوب 
مثل دوره های 

ضمن خدمت

امتیاز 
مهارت ها و 
توانایی ها

امتیاز سنوات 
خدمت در هر 

سال

امتیاز مستمر به 
مربوط و مشابه 

در هر سال

1200 دیپلم1

به ازای طی هر 
یک ساعت 

دوره آموزشی 
مصوب نیم 

امتیاز

)حداکثر 500 
امتیاز( قابل 
اعمال هست

2501510

2
 1400

فوق دیپلم
3002012

3 1700
4002514لیسانس

4
 2000

فوق لیسانس
6002016

5 2300
8002518دکتری

سـیـد مهــدی قوامـیانحـــــــق شـاغــــل

نحوه محاسبه حق شاغل فرهنگیان در احکام کارگزینی
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همانطــور کــه در مقالــه قبلــی مطــرح شــد، در طراحــی وب، زبــان هــای مختلفــی وجــود دارد کــه فناوری و تکنولوژی
ــال  ــد. در ح ــتفاده میکن ــا اس ــدف و... از آنه ــوع، ه ــت، ن ــل امنی ــواردی مث ــه م ــه ب ــا توج ــراح ب ط
ــرد  ــرای طراحــی ظاهــری ســایت، بســیار کارب ــه ب ــان پای ــک زب ــوان ی ــه عن ــان Html ب حاضــر زب
ــاوا  ــل ج ــی مث ــوژی های ــل Ruby ،java ،asp.net ،Php و تکنول ــی مث ــان های ــه زب دارد. البت
اســکریپت و جــی کوئــری نیــز، بــرای طراحــی وب مورداســتفاده قــرار میگیرنــد. در مــورد وبســایت 
ــد. مــا در ایــن ســری از  ــرد رادارن هــای داینامیــک نیــز زبانهــای php و asp.net بیشــترین کارب

آمــوزش هــا، اســتفاده از زبــان Html و Css را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم 
ــم. ــه ســاخت یــک وبســایت اســتاتیک مــی پردازی و ب

ــای اســتاتیک،  ــم، ســایت ه ــی مطــرح کردی ــه قبل ــه در مقال همــان طــوری ک
ــل  ــر منتق ــه کارب ــه ب ــک طرف ــورت ی ــه ص ــی را ب ــات ثابت ــا اطالع تنه
ــا  ــد؛ ام ــر ندارن ــا کارب ــه( ب ــاط دوطرف ــل )ارتب ــه تعام ــد و هیچگون میکنن

وبســایت هــای داینامیــک، مــی تواننــد اطالعــات را پــردازش کننــد؛ 
ــه اصطــالح دیتابیــس(  ــگاه داده )ب ــک پای ــه ی ــه طــوری کــه ب ب

متصــل مــی شــوند و اطالعاتــی را ذخیــره، ویرایــش و حــذف 
ــر در  ــی کارب ــال وقت ــرای مث ــد. ب ــی خوانن ــا م ــد ی ــی کنن م

ســایت ثبــت نــام مــی کنــد، اطالعاتی کــه در فیلدهــا وارد 
مــی کنــد، توســط ســایت دریافــت شــده و در دیتابیــس 

ذخیــره مــی شــود. بعــد از آن، کاربــر بــرای ورود بــه ســایت، 
بایــد اطالعــات خــود را دوبــاره وارد کنــد، در ایــن مرحلــه، ســایت 

چــک میکنــد کــه آیــا کاربــری بــا ایــن اطالعــات در دیتابیــس وجــود 
ــی  ــازه ورود داده م ــد، اج ــته باش ــود داش ــر وج ــر؟ اگ ــا خی دارد ی

ــر  ــه کارب ــازه ب ــن اج ــد، ای ــته باش ــود نداش ــر وج ــا اگ ــود؛ ام ش
ــر  ــی بیــن ســایت و کارب ــع تعامل داده نخواهــد شــد و د رواق

صــورت مــی گیــرد.
ــم،  ــی پردازی ــه آن م ــمت ب ــن قس ــه در ای ــدی ک ــث بع بح

ــرای اینکــه  ــه اصطــالح URl ســایت هســت. ب ــا ب آدرس ســایت ی
ــد  ــم، بای ــدا کنی ــه یــک ســایتی دسترســی پی ــم ب ــت بتوانی در اینترن
ــر  ــالوه ب ــایت ع ــر وبس ــد ه ــت بدانی ــب اس ــم. جال url آن را بدانی

ــایت را  ــک وبس ــی ی ــر آی پ ــه اگ ــز دارد ک ــک Ip نی url، ی
ــه آن دسترســی  ــز ب ــق نی ــن طری ــد از ای ــد، مــی توانی بدانی
ــر  ــایتی را در مرورگ ــک س ــی url ی ــال وقت ــد. ح ــدا کنی پی

ــارید،  ــی فش ــر را م ــد اینت ــد و کلی ــی کنی ــود وارد م خ
ایــن آدرس بــه یــک ســرویس دهنــده بــه نــام DNS یــا 

 Dns .ارســال می شــود Domain Name Services همــان
درواقــع یــک بانــک اطالعاتــی اســت کــه آدرس و آی پــی کلیــه وب 

ــره  ــود ذخی ــت را در خ ــطح اینترن ــود در س ــای موج ــایت ه س
ــد، آن  ــی کن ــت م ــایت را دریاف ــی Dns آدرس س دارد. وقت

را بــه آی پــی ترجمــه کــرده و آن را بــه مرورگــر برمــی 
ــایت  ــی، وبس ــق آن آی پ ــز از طری ــر نی ــد. مرورگ گردان

ــد. ــی ده ــش م ــر نمای ــه کارب موردنظــر را ب

آموزش طراحی سایت) قسمت دوم (
محمد امین غالبیمـبـانــی اولـیـــه
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ــخ، جهــان  ــی در طــول تاری تکنولوژی هــای گوناگون
ــور  ــه موت ــد، ازجمل ــرات کرده ان ــا را دســتخوش تغیی م

ــر  ــی وب. چاپگ ــبکه جهان ــپ و ش ــپ، میکروچی ــار، الم بخ
ــل  ــور کام ــه به ط ــت ک ــوژی اس ــن تکنول ــه بعدی، جدیدتری س

در حــال تغییــر نحــوۀ کار و آمــوزش می باشــد. امــروزه پرینترهــای 
ســه بعدی به ســرعت بــه مدرســه ها و مراکــز آموزشــی راه یافتــه و 

ــوزان  ــش آم ــه دان ــه ای ک ــت: به گون ــرده اس ــول ک ــوزش را متح ــبک آم س
ــا  ــه آن ه ــد و ب ــد ایده هــای خــود را نمونه ســازی کنن ــان اندکــی می توانن در زم

ــرس  ــده، ت ــاخت ای ــردازی و س ــده پ ــن ای ــان بی ــدن زم ــم ش ــت ببخشــند. ک واقعی
ــد.  ــر می کن ــده کم رنگ ت ــا در ای ــود خط ــط و وج ــردازی غل ــده پ ــوزان را از ای ــش آم دان

ایــن رویــه، در افزایــش خالقیــت و افزایــش روحیــة خطاپذیــری دانــش آمــوزان، بســیار مؤثــر 
ــم  ــاره خواهی ــتنی، اش ــاوری دوست داش ــن فن ــای ای ــدادی از مزای ــه تع ــه ب ــود. در ادام ــد ب خواه

ــای ســنتی،  ــه روش ه ــد نســبت ب ــای ســه بعدی قادرن ــوزش: پرینتره ــان آم ــی درزم ــرد: صرفه جوی ک
در مدت زمــان کمتــری، قالــب اولیــة یــک مــدل را پرینــت بگیرنــد. ایــن باعــث می شــود در مواقعــی کــه 

ــه آن دسترســی  ــدون فــوت وقــت ب ــه نظــر می رســد، ب وجــود یــک شــیء ســه بعدی در آمــوزش ضــروری ب
ــه  ــه ب ــورت الی ــر را به ص ــة موردنظ ــه بعدی، قطع ــای س ــه: پرینتره ــواد اولی ــرف م ــی در مص ــت. - صرفه جوی یاف

ــن شــکل ممکــن از مــواد مصرفــی اســتفاده  ــه بهتری ــد و ب ــزی ندارن ــه دورری ــد. آن هــا هیچ گون ــه پرینــت می گیرن الی
ــن پرینترهــای ســه بعدی  ــوزش اســت. - همچنی ــن دســتگاه ها در آم ــت ای ــل موفقی ــن عوام ــد. این یکــی از مهم تری می کنن
ایــن قابلیــت رادارنــد کــه از مدل هایــی بســیار پیچیــده پرینــت بگیرنــد کــه بــا هیــچ روش دیگــری نمی تــوان بــه ســاخت 
ــال،  ــه به اجم ــد ک ــوژی ســه بعدی بودن ــب تکنول ــاوری جال ــن فن ــای ای ــی از مزای ــا گوشــة کوچک ــرد. این ه ــدام ک ــا اق آن ه
موردبررســی قراردادیــم. حــواس درگیرتــر، یادگیــری عمیق تــر، مهم تریــن ویژگــی پرینترهــای ســه بعدی کــه اثــر مســتقیم 
ــان  ــی و شــنوایی آن ــار حــس بینای ــدگان در کن ــردن حــس المســة یادگیرن ــری دارد، در گیرک ــر یادگی ــکاری ب و غیرقابل ان
ــا لمــس هــر  ــراد ب ــرد. اف ــرار می گی ــواد آموزشــی و کمک آموزشــی موردتوجــه ق ــر وســایل و م اســت: حســی کــه در کمت
چیــز، بــه درک و شــناخت بهتــری از آن می رســند. اشــیای ســه بعدی پرینــت شــده توســط پرینترهــای ســه بعدی، زوایــای 

ــد. ــق می کنن ــد حســی را محق ــری چن یادگی
ــرای  ــب را ب ــای مناس ــا، بودجه ه ــده و دولت ه ــورها واردش ــر کش ــی اکث ــای آموزش ــه بعدی در نظام ه ــر س ــروزه پرینت  ام
ــه  ــه رایان ــا تمــام مدرســه ها ب ــم ت ــر کردی ــه صب ــا رایان ــه ب ــا در مواجه ــا م ــد. آی ــز آموزشــی تخصیــص داده ان ــز مراک تجهی
ــا آن همســو نشــویم و  ــاوری ب ــا پیشــرفت هــر فن ــم؟ اگــر همــراه ب ــه را شــروع کردی ــا رایان ــز شــوند و ســپس کار ب تجهی
ــیار  ــت بس ــود. فرص ــد ب ــص خواه ــوارد ناق ــی م ــخت تر و در بعض ــه س ــران فاصل ــم، جب ــری آن نپردازی ــه یادگی ــان ب هم زم
ــه کــه در سرتاســر  ــزار در مشــاغل آینــده، همان گون ــن اب ــرای اســتفاده از ای ــدگان را ب ــا یادگیرن ــم ت کمــی در دســت داری
دنیــا اســتفاده از آن هــرروزه فراگیرتــر می شــود، آمــاده کنیــم. مــا چقــدر یادگیرنــدگان را بــرای ایــن آینــدۀ متفــاوت آمــاده 

کرده ایــم؟

مــواد آموزشــی یــا کمک آموزشــی 
تولیدشــده توســط پرینتــر ســه بعدی، بــه 
توجــه  می تواننــد  بــودن،  بدیــع  خاطــر 
یادگیرنــدگان را بســیار جلــب کننــد و تــا 
ــال  ــده را فع ــب ش ــه جل ــن توج ــی ای مدت
ــبب  ــه بعدی س ــاپ س ــوژی چ ــد. تکنول نگه دارن
ــری  ــای بهت ــده و راه حل ه ــت ش ــاد خالقی ایج
بــرای مســائل گوناگــون ارائــه می دهــد.
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تومینویسم... برای

برایتوکهامنتریــنغریبهلحظاتمی...

ــت ــهخیال ــرمازکوچ ــهایفک ــاًلحظ ــایداص ی،ش
ــ ــمنمیخوان میدان

ــیو ــتهباش ــادنداش ــهی ب
ــدمرا ــیلبخن ــرحت ــاًدیگ ــایداص ش

ــد. ــذرنکن گ

ــد. ــذرباش ــهرهگ کغریب
ــ ــاهی ــلن ــتمث ــمبرای ناه

تــوراتــابــهابــددرخیالــمزندگــیخواهــمکــرد.بــاتــوخواهــم
امــامــن،

خندیــد،حتــیدرخیالــمبــاتــوســفرخواهــمکــرد،ســتارههایآســمان

ــذر ــیگ ــایزندگ ــامدرهه ــوازتم ــات ــنب ــمرد،م ــمش ــرراخواه کوی

ــاخت، ــمس ــرهخواه ــوخاط ــات ب
ــی ــوول ــدونت ــنب ــرد.م ــمک خواه

تجربــهخواهــمکــرد،بــزرگخواهــمشــد،بــاتــوحــرفخواهــمزدومثــل

بودنــت،برایــتبــاآبوتــابتعریــفخواهــمکــرد؛ازروزهایــیکــهتنهــا

ــهبــدون ــهتنهایــیشــنیدهشــدوفیلمهایــیک گذشــت،آهنگهایــیک

همــراهبــهسررســید...

ــه ــراینک ــودنشــدهاســت،فک ــوب ــیت ــوهاموروزهــایب ــرازقه تلخت

مــنتــورادرخیالــمنــوازشمیکنــموتــودرآنحیــن،بازیچــه

ــری ــرایدیگ ــتراب ــدهای.روزهای ــریش ــماندیگ ــکچش مردم

یواوناشــیانهناهــتمیکنــد،بیآنکــهبدانــدســر
تعریــفمیکنــ

کدامیــنحــرفلبخنــدزدی،ســرکدامیــنیــک،ذوقکــردیو

ســتارهچشــمانتلرزیــدوحتــینمیدانــدکــهاگــرلکحواســشرابــهتــو

ــم ــومیاندیش ــهت ــنب ــی...م ــممیکن ــتراگ ــتهحرف ــد،سررش نده

وردانگشــتانتــوبــررویدســتاندیگــریرشــتههایخیالــمرا

ــاهرا ــام ــوزدوم یس
ــانم ــیدبرایم ــتخورش ــلحاکی ــد،مث ــارهمیکن پ

مینوازیــم.

مــنقفــلوزنجیرشــدهامپــایرفاقتــیکــهبــویمانــدنمــیدادو

چــهســادهگــذرکــردهایازمــن...
تــو

ومــنهنوز،یقیندارمکهتورامیدانم...

منتوراحتیبیشــترازخودتمیدانم...

ــجقلــبمــننــوریروشــن ــرلــبزمزمــهمیکنــم:اگــردرکن ــوززی هن

اســت،آننــورراتــوروشــننگــهمــیداری....

شــیدا بهــبـودیآشـناتریـن غریبــــــه

بــرای شـــنیدن نســخه 

ــن  ــنا تری ــی آشــ صوت

غریبـه بارکــد را لمس 

یا اســـکن کنیـــــــد.

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/12/AUD-20211212-WA0059.mp3
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ــان،  ــان عزیزم ــادی از هم وطن ــداد زی ــاله تع هرس
بــه کشــور عــراق، ســفر  بــه دالیــل مختلــف 
ــراد  ــن اف ــی از ای ــت عظیم ــه جمعی ــد ک می کنن
ــد؛  ــکیل می دهن ــین )ع( تش ــام حس ــران ام را، زائ
امــا نکتــه ای کــه شــاید کمتــر ایرانــی بــه آن 

ــم  ــتین صدراعظ ــه نخس ــت ک ــن اس ــد، ای ــه کن توج
قاجــار، میــرزا  ناصرالدیــن شــاه  ایــران در زمــان 

تقی خــان فراهانــی، ملقــب بــه امیرکبیــر، در اتاقــی 
کــه درِب آن بــه ســوی صحــن امــام حســین )ع( بــاز 

اســت. گرفتــه  آرام  می شــود، 
ــخصیتی اش،  ــتة ش ــای برجس ــبب ویژگی ه ــه س ــود و ب ــام ب ــت پروردۀ قائم مق ــه دس وی ک
ــارۀ  ــی، درب ــندۀ انگلیس ــون؛ نویس ــید. واتس ــوش درخش ــران خ ــردان ای ــخ دولتم در تاری
ــدۀ اوســت: در میــان همــه رجــال اخیــر مشــرق  امیرکبیــر مطالبــی گفتــه اســت کــه برازن
ــان  ــرزا تقی خ ــت، می ــد اس ــخ جدی ــت تاری ــان ثب ــه نامش ــران ک ــداران ای ــن و زمام زمی
ــه  ــت. ب ــی او می گش ــراغ در پ ــا چ ــن، ب ــس، روز روش ــت. دیوجان ــام بی همتاس ــر، نظ امی
ــردی  ــوار م ــد، بزرگ ــمار آی ــه ش ــات ب ــوان اشــرف مخلوق ــه به عن ــزاوار اســت ک ــت س حقیق

ــود. ب
در کتاب هایی که در توصیف شــخصیت ایشــان نوشــته شــده، آمده است:

ــود و غیــرت مســئولیت داشــت کــه روزهــا و هفته هــا می گذشــت،  ــرکار ب ــدازه ای پ ــه ان »ب
از بــام تــا شــام کار می کــرد و نصیــب خــود را همــان وظیفــة مقــدس می دانســت و 

دشــواری ها و نیرنگ هــا نیــز او را از کار، سســت و دلســرد نمی کــرد.«
ــه  ــس از رســیدن وی ب ــه اندکــی پ ــر ک ــات و اصالحــات امیرکبی ــن اقدام ــه مهم تری از جمل
صــدارت آغــاز گشــت و تــا پایــان صــدارت 39 ماهــه او دنبــال شــد، عبارت انــد از: تأســیس 
ــح  ــن، تصحی ــاب و عناوی ــذف الق ــه، ح ــع اتفاقی ــه وقای ــار روزنام ــون، انتش ــه دارالفن مدرس
ــات  ــکنجه، اصالح ــا ش ــارزه ب ــش، مب ــه ارت ــامان دادن ب ــر و س ــان، س ــا درباری ــار ب رفت
ــه دشــمنان  ــرد ب ــات، ســعی ک ــن اقدام ــدام از ای ــر ک ــه در محــور انجــام ه ــی و... ک مذهب

ــد. ــدد نده ــتعمار مج ــازه اس ــن، اج ایران زمی
ــود  ــگاه خ ــاه، از جای ــکان ش ــان و نزدی ــه های درباری ــا دسیس ــه ب ــس از این ک ــر پ امیرکبی
برکنــار و بــه کاشــان تبعیــد شــد، در حمــام فیــن کاشــان بــه قتــل رســید. در ابتــدا جنــازه 
ــاه  ــه خــاک ســپرده شــد. دو م ــع در پشــت مشــهد کاشــان ب ــر در گورســتانی واق امیرکبی
ــه  ــوند ک ــه می ش ــود و متوج ــدا می ش ــان پی ــه ایش ــر، وصیت نام ــهادت امیرکبی ــس از ش پ
ــر  ــه، خواه ــزت الدول ــو ع ــود. بان ــپرده ش ــه خــاک س ــال ب ــه در کرب ــرده ک ــت ک ــر وصی امی
ــر  ــر امی ــه و در مراســمی، پیک ــر گرفت ــش قب ــر، مجــوز نب ــاه و همســر امیرکبی ناصر الدین ش

ــاند. ــال می رس ــه کرب را ب
                                                               دیوجانــس: فیلســوف معــروف یونانــی

تاریــخ  در  تأثیرگــذار  ایــن شــخصیت  زادروز  مناســبت  بــه 
کشــور ایــران، ســعی کردیــم گــذری کوتــاه بــر ابعــاد 

شــخصیتی و اقدامــات مهــم ایشــان داشــته باشــیم.

علـــی تـاریکبـیــــــــر ایــــــــــــــران
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ــرای فراگیــران قوانین برای کالس طراحی کنیم ــه تدویــن قوانیــن کالســی و تشــریح آن ب ــش ب ــاد گرای ــث ایج ــا، باع ــه آن ه ــی دادن ب ــت و آگاه ــرد مثب ــب عملک ــت، موج ــم در کالس و درنهای ــه شــکل مثبــت، به صــورت فــردی و گروهــی می شــود. انتظــارات خــود را از دانــش نظ ــانیم و آمــوزان در کالس درس و ب ــا برس ــالع آن ه ــه اط ــتورالعمل ها ب ــد و دس ــد. کــه رفتارهایــی کــه از دانــش آمــوزان انتظــار داریــم در ســال نصــب کنیــم. نکتــه مهــم و قابل تأمــل ایــن اســت آن هــا را درجایــی قابل مشــاهده در کالس تــا پایــان قواع ــاوت باش ــد متف ــف، بای ــرایط مختل ــا و ش ــاعت موقعیت ه ــه در س ــاری ک ــا رفت ــار او در کالس ب ــال رفت مث
ــاوت اســت. ــا ... دارد متف ورزش ی

تبدیــل به دانش آموزان عزت نفس دهیم حمایت کننــده  محیــط  بــه  را  ــام در کالس نمایــان کنیــم، چراکــه همــه فراگیــران ســرکوب کــردن، بپذیریــم. پیشــرفت شــاگردان را کنیــم. احساســات دانــش آمــوزان را به جــای کالس  ــه انج ــی ک ــر کار خوب ــه خاط ــد ب ــاز دارن را ســریعاً می دهنــد، مــورد تشــویق قــرار گیرنــد. همچنیــن نی نامناســب دانش آمــوزان  نبایــد فرامــوش کنیــم کــه تنبیــه مســئولیت را از مــورد رســیدگی قــرار دهیــم، امــا تنبیــه نکنیــم. رفتارهــای 
دوش دانش آمــوز برمــی دارد.

خــود همیشه در دسترس باشیم صندلــی  بــر  تمام وقــت  این کــه  به جــای  ــتند، بنشــینیم، بهتــر اســت در بیــن دانــش آمــوزان باشــیم   ــک داش ــه کم ــاز ب ــا نی ــه آن ه ــت ک ــر وق ــا ه ــت بتواننــد بــه مــا دسترســی داشــته باشــند. دقــت کنیــم ت ــث دق ــم، باع ــارات معل ــا و اش ــی از ایماه ــه بعض ــم، ک ــت، چش ــرکات دس ــود؛ ح ــاگردان می ش ــتر ش ــردن ابــرو، دهــان، انگشــتان و ســر، مشــتمل بــر ایــن حرکات بیش ــاگردان و وادار ک ــه ش ــور جلب توج ــت. به منظ ــت اس ــدای یکنواخ ــا ص ــد ب ــوش دادن، بای ــه گ ــا ب ــاد آن ه ــود را کم وزی ــدای خ ــانات ص ــم، نوس ــت نکنی ــوند.صحب ــی ش ــنونده فعال ــوزان ش ــش آم ــا دان ــم ت نمایی

سبک سؤال پرسیدن خود را تغییر دهیم
ــه کل  ــم و ب ــث کنی ــیم، مک ــؤال بپرس ــد اول س بای
ــه  ــم ک ــی بخواهی ــپس از یک ــم، س ــگاه کنی کالس ن
ــش  ــه دان ــه هم ــق توج ــن طری ــد. از ای ــخ ده پاس
ــوزان  ــش آم ــردن دان ــام ب ــب می شــود. ن ــوزان جل آم
ــه  ــؤاالت ب ــا پرســیدن س ــؤال ی ــل از پرســیدن س قب
ــه  ــال دارد ک ــر احتم ــخص، کمت ــب مش ــک ترتی ی

ــد. ــب کن ــوزان را جل ــش آم ــام دان ــه تم توج

مخاطبان خود را بشناسیم
بــا تفاوت هــای فــردی شــاگردان خــود 
آشــنا و بــه ایــن امــر آگاهــی داشــته 
اســتعدادها و عالیــق  باشــیم. شــناخت 
ــوب  ــه مطل ــاد رابط ــوزان در ایج ــش آم دان
و تدریــس موفــق مؤثــر اســت. دانــش 
ــعی  ــم و س ــدا کنی ــم ص ــا اس ــوزان را ب آم
ــدای  ــان ابت ــا را از هم ــامی آن ه ــم اس کنی

ــم. ــاد بگیری ــال ی س

اسـتراتژی ها و تکنیــــــــک هـای 
مـؤثر در مـــدیریـــت کـالس درس
همــه مــا بــر این امــر واقــف هســتیم کــه مدیریــت کالس 
درس از ســوی معلــم بــرای ایجــاد نظــم، محبوبیــت 
هرچــه بیشــتر تدریــس و ایجــاد یادگیــری مؤثــر دانــش 
کالس  مدیریــت  چنانچــه  می گیــرد.  انجــام  آمــوزان 
ــا  ــی انجــام نگیــرد، فراینــد تدریــس و یادگیــری ب به خوب
مشــکل مواجــه خواهــد شــد. بدیهــی اســت، معلمــان و 
ــا مدیریــت  همچنیــن مــا دانشــجو معلمــان، می توانیــم ب
ــری،  ــر یادگی ــت در ام ــر موفقی ــالوه ب ــوب، ع کالس مطل
بــه ایجــاد الگوهــای رفتــاری مناســب و تکامــل شــخصیت 

ــل شــویم. دانــش آمــوزان نائ

فائزه آقایی
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ــد  در ایــن هیاهــوی زندگــی، گاهــی پیــش مــی آی
ناخوشــایندی  کــه در معــرض اخبــار منفــی و 
قــرار می گیریــد و مشــکالت روی هــم انباشــته 
ــود. در  ــر می ش ــمانتان ظاه ــوی چش ــده در جل ش
را  خــود  انــرژی  کــه  می بینیــد  صــورت  ایــن 
ــد. در  ــده ای ــرج ش ــار هرج وم ــت داده اید و دچ ازدس
ــا،  ــردرگمی ه ــا و س ــاری ه ــه گرفت ــان این هم می
نــاگاه نیرویــی فرامی رســد کــه دســتان شــمارا 
نجاتتــان می دهــد.  از ســردرگمی ها  و  می گیــرد 
ایــن نیــرو راه ســعادت و موفقیــت را پیــش راهتــان 
ــید، راه  ــرو باش ــن نی ــرو ای ــر پی ــد. اگ ــرار می ده ق

ــن  ــرد. ای ــد ک ــدا خواهی ــی را پی زندگ
ــر  ــار اث ــاب چه ــرو همــان کت نی

فلورانــس از اســکاول شــین 
ــت. اس

فــلـــــورانــــــــس 
شــین،  اســــکاول 
ــنده،  ــک نویســ یــ
نقــاش و ســخنران 
آمریکایــــی اســت 
ــال 1871  ــه در س ک

بــه  نیـــوجرسی  در 
دنیـــا آمــــد و در ســال 

ــان  ــده از جهــ 1940 دی
ــین  ــکاول ش ــت. اس فروبسـ

ــر  ــوان تصویرگ ــدا به عن در ابت
از  پـــس  و  می کــرد  فعالیــت  کتــاب 

ــی  ــه جنبش ــو« ک ــه ن ــه »اندیش ــه فرق ــتن ب پیوس
ــود،  ــالدی ب ــرن 19 می ــی در ق ــای عرفان از فرقه ه
ــی روی  ــای متافیزیک ــتن کتاب ه ــه نوش ــم ب کم ک
آورد. ایــن نویســنده توانســت بــا نوشــتن کتاب هــای 
متعــدد و برگــزاری ســخنرانی های عرفانـــی، به یکی 

از محبــــوب ترین معـــلــــمان دانـــــش الــهــــی 
ــل شــود. تبـــدیـ

ــه  ــادی را درراه رســیدن ب ــراد زی اســکاول شــین اف
معنویــت راهنمایـــی می کــرد و بــرای گشــودن 
گــره از کار مردمــان، همــواره بــه آمــوزش مشــغول 
بــود. ایــن نویســنده بــزرگ بــا برگــزاری کالس هــای 
ــا همــان ســادگی و  معنــوی در ســال های پیاپــی، ب
لحــن طنزآمیــزی کــه داشــت، پیــام معنــوی را بــه 
گــوش مــردم می رســاند و از آن هــا می خواســت 
زندگی شــان  در  پیــام  ایــن  به کارگیــری  درراه 
تــالش کننــد. او چهــار بخــش در کتــاب خــود آورده 
اســت: )بــازی زندگــی و راه و رســم ایــن بــازی، 
کالم تــو عصــای معجــزه گــر توســت، در 

ــوذ کالم(. پنهــان موفقیــت، نف
 شــما در ایــن کتــاب بــه قــدرت 
کلمــات پــی می بریــد و نحــوه 
اســتفاده از قانــون جاذبــه 
فلورانــس  می آموزیــــد.  را 
ایــن  در  شــین  اســکاول 
نشــان  شــما  بــه  کتــاب 
می دهــد کــه چگونــه هــزاران 
مشــکل را حــل کــرده اســت و 
ــا  ــی ب ــه راحت ــد ب شــما می توانی

هنــگ  هما
ــردن  کــ
افـکار و کلمات 
خــــود با خیـــر مطلق 
)کــه بــه صــورت الهــی 
درون شــما قــرار دارد( 
کــه  را  چیــزی  هــر 
ــاد  ــد، ایجــ می خواهی
کنیـــــــــــــــــد.

در بخشــی از ایــن كتــاب 
ــازی  ــک ب ــی ی ــم: زندگ می خوانی

ــکار  ــی را پی ــردم زندگ ــتر م ــت؛ بیش اس
ــت،  ــکار نیس ــی پی ــا زندگ ــد؛ ام می انگارن

ــتد  ــزرگ دادوس ــازی ب ــی ب ــت. زندگ ــازی اس ب
ــان را درو  ــکارد، هم ــی ب ــه آدم ــرا آنچ ــت؛ زی اس

ــخن  ــی در س ــه از آدم ــر آنچ ــی ه ــرد؛ یعن ــد ك خواه
ــود او  ــه خ ــد ب ــروز كن ــا ب ــود ی ــکار ش ــل آش ــا عم ی

بازخواهــد گشــت؛ و هــر چــه بدهــد، بازخواهــد گرفــت. 
ــد و  ــد آم ــه او بازخواه ــرت ب ــورزد، نف ــرت ب ــر نف اگ
ــر  ــتاند. اگ ــد س ــق خواه ــد، عش ــق ببخش ــر عش اگ

انتقــاد كنــد، از او انتقــاد خواهــد شــد. اگــر دروغ 
بگویــد بــه او دروغ خواهنــد گفــت و اگــر تقلــب 

كنــد بــه او حقــه خواهنــد زد. همچنیــن بــه 
ــل  ــوة تخی ــه ق ــد ك ــا آموخته ان م

ــی  ــی، نقش ــازی زندگ در ب
ــده دارد. عمــ

کتـابـــــــــــــدار )چهار اثر از فلورانس اسکاول شین(
بازی زندگی و چگونگی انجام آن؛ كلم تو عصای معجزه گر توست؛ در مخفی موفقیت؛ قدرت كلم

لیـــال مصـطـفایی

بــرای شـــنیدن نســخه 
صوتــی کتابدار بارکــــد را 
ــد. ــا اســکن کنی لمــس ی

برای ورود به صفحه خریدکتـــاب 
چهار اثر از فلورانس اسکاول شـین 
روی بارکد باال لمس یا اسکن کنید

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/12/AUD-20211212-WA0061.mp3
https://taaghche.com/book/63254/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%86
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گـردشــــگری

امـــــروز مــی خواهیـــــم شـــــما را، بــا یکـــــــی از بهتـــــریـــن 
و زیباتــــــرین شــــهرهــــای کشـــــــور آشـــــــنا کنیـــــــم. 

این شــــــــهر جایــــی نیســـــــت جـــــز چابهــــــار زیبـــــا!
نــه ســرمای ســخت و جان ســوز زمســتانی دارد  چابهــار، 

و نــه گرمــای آتشــــین و جان گـــداز تابســتانی؛ آنجــا 
همیشــه بهار اســت، یعنــــی چهــار بهــــار دارد، بــه همیــــن 

ــد. ــار نهــــاده انــــــ ــمش را چـابهــــــــ ــل اســ دلیــــ
زیبایی هــا و اهمیـــت چابهــار را نمی تــوان در چنــد ســطر 

ــت  ــور اس ــی کش ــدر اقیانوس ــا بن ــا، تنه ــرا نه تنه ــح داد، زی توضی
ــان  ــاید جه ــی ش ــیا و حت ــای آس ــی و زیب ــر طبیع ــن مناظ و بهتری
ــربان، اهـــــل کار و کوشـــــش،  را دارد، بلــــکه مردمـانـــــی مهــ

خــونـگـــــــرم و مــیـــــهــــمـان نـــــــواز هـــــــم دارد. 
ــز  ــای پایی ــار، در روزه ــاری چابه ــدل به ــوای معت ــردش در ه گ

گردشــگری،  و  مســافر  هــر  بــرای  می توانــد  زمســتان  و 
ــن  ــی از بهتری ــود. یک ــوب ش ــب محس ــح دل چس ــک تفری ی
تفریحــات شــهر چابهــار بــرای شــما، می توانــد تماشــا 

کنــار ســاحل  در  غــروب خورشــید  صحنــه شــگفت انگیز 
ــراه دارد؛  ــف هم ــل وص ــی غیرقاب ــه آرامش ــد؛ ک ــوس باش اقیان

ــه  ــود دارد ک ــه ای وج ــدر، منطق ــن بن ــوتر از ای ــی آن س ــا کم ام
شــما را بــه یــاد فیلم هــای تخیلــی دربــاره مریــخ می انــدازد. 

کوه هــای بدبــوم یــا مریخــی، از دیدنی هــای حیرت انگیــز چابهــار محســوب می شــوند 
ــده اند... ــیده ش ــر، کشـــ ــج گوات ــی خلی ــا نزدیک ــو ت ــه کچ ــاحل از منطق ــوازات س ــه به م ک

ــم. ورزش  ــر داری ــان در نظ ــاده ای برایت ــنهاد فوق الع ــتید، پیش ــان هس ــل ورزش و هیج ــر اه اگ
موج ســواری، از ورزش هــای روی آب اســت. بهتریــن موج هــای آب هــای ایــران، متعلــق بــه 

ــته  ــن رش ــوب ای ــدری مطل ــا به ق ــن موج ه ــت ای ــت. کیفی ــار اس ــدوده چابه ــان و در مح ــای عم دری
ــاحلی،  ــال س ــد. فوتب ــود جــذب می کن ــه خ ــان، ب ــاط جه ــایر نق ــه ای را از س ــواران حرف ــی موج س ــه گاه ــی اســت ک ورزش
دو ســاحلی، والیبــال ســاحلی از دیگــر ورزش هایــی هســتند کــه بــا ســفر بــه چابهــار، می تــوان آن هــا را تماشــا یــا بــازی 

کــرد.
ــرای  ــادگاری ب ــادگاری و ســوغاتی از ایــن ســفر آرامش بخــش و دل چســب اســت، ی ــد ی ــت خری نوبتــی هــم کــه باشــد نوب
مــرور خاطــرات خودتــان در ســال های بعــد و ســوغاتی بــرای عزیزانتــان. چــه چیــزی بهتــر از هنــر دســت زیبــای مردمــان 
ــی،  ــدف، حصیرباف ــرق ص ــم: مع ــی می کنی ــهر را معرف ــن ش ــتی ای ــوغاتی صنایع دس ــه س ــد نمون ــار؟! چن ــن دی ــان ای مهرب

ــوزن دوزی. ــازی و س ــی و طالس ــی، چارباف ــکه دوزی، گلیم باف س
صنعــت دوخــت طــرح زیبــا و منقــش روی پارچــه بــا نوارهــای طالیــی، ســوزن دوزی و گالبتــون دوزی نــام دارد. ســوزن دوزی 
از هنرهــای زیبــا و کاربــردی در منطقــه چابهــار بــه شــمار مــی رود کــه بــا دوخــت هــای ســنتی ســایر نقــاط ایــران متفــاوت 

اســت و اصطالحــاً بــه آن بلوچــی دوزی می گوینــد. هــر دختــر بلــوچ، از کودکــی بــه آموختــن ایــن هنــر می پــردازد.
ــده اســت. مــردم چابهــار  ــه شــکل اصیــل و ویــژه خــود باقی مان آداب ورســوم شــهر چابهــار برخــالف بســیاری از شــهرها، ب
ــد و  ــد. مراســمات عی ــرا درمی آورن ــه اج ــراوان ب ــت ف ــا دق ــا را ب ــن آیین ه ــد و ای ــی بســیار پایبندن ــوم مذهب ــه آداب ورس ب

ــت. ــا اس ــاص چابهاری ه ــوم خ ــه از آداب ورس ــد نمون ــنتی ازدواج چن ــم های س ــان و مراس ــد قرب عی
ــری  ــازی، ســرخ پ ــازی، چــوب ب ــر، چل ب ــاه وزی ــای پادش ــد از: بازی ه ــار عبارت ان ــی جــذاب و خــاص چابه ــای محل بازی ه

زرد پــری، اشــک اتیلــی، کاله چــل، کشــتی کــج گــردون و ... .
ــا  ــنین خرم ــی و همچــ ــی خاصــه ماه ــوالت دریای ــر محصـ ــم و شــیوه معیشتی شــان، بیشــتر ب ــل اقلی ــه دلی ــا ب چابهاری ه

ــم. ــرای شــما آرزومندی ــا ب ــار زیب ــی را در چابه ــرات خوب ــه دارند.لحظات و خاط تکیـــ

چابهـــــار شــهر زیبـایی ها
آشـــنایی با بنـــدر اقیــانوســی ایـــران؛ چابهــــار

توحـید فتـــحی
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همــراه مــا باشــید تــا در ایــن ســفر، ســری بزنیــم بــه ســواحل زیبــای مکــران در شــهر چابهــار. چابهــار، تنهــا بنــدر اقیانوســی ایــران و 
ــن  ــی ای ــی و دریای ــای آب ــت. جاذبه ه ــده اس ــتان واقع ش ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه در اس ــد ک ــه می باش ــق آزاد هفت گان ــی از مناط یک
بنــدر باعــث شــده اند تــا چابهــار در بیــن گردشــگران، عنــوان کالیفرنیــای ایــران را بــه خــود بگیــرد. ســواحل مکــران ازجملــه ســواحل 
ــران در  ــد. ســاحل مک ــذت ببری ــد و ل ــدن کنی ــد از آن دی ــار شــما می توانی ــه چابه ــه در ســفر ب ــران می باشــد ک ــا و شــگفت انگیز ای زیب
خــط ســاحلی ایــران در محــدوده دریــای عمــان، گســترده شــده اســت کــه بهتریــن گزینــه بــرای بازدیــد از آن، ســفر بــه بنــدر چابهــار 

ــد. ــتان می باش ــتان و بلوچس ــتان سیس در اس
ســفر بــه جنــوب شــرق ایــران و دیــدن ســواحل مکــران، طیــف وســیعی از دیدنی هــا و شــگفتی های طبیعــت را پیــش روی شــما خواهــد 

گذاشــت. در ادامــه بــه معرفــی برخــی از جذاب تریــن و زیباتریــن جاذبه هــای ایــن منطقــه می پردازیــم.
ــران  ــه در خــط ســاحلی مک ــران بشــمار آورد ک ــی ای ــای طبیع ــن جاذبه ه ــن و دل انگیزتری ــوان یکــی از بی نظیرتری ســاحل درک را می ت
ــا الزم  ــز می باشــد، ام ــز، بســیار جــذاب و حیرت انگی ــا برســد نی ــه دری ــری کــه انتهــای آن ب واقع شــده اســت. حتــی تصــور کــردن کوی
اســت بدانیــد ســاحل درک، ترکیبــی از دریــا و کویــر اســت کــه گردشــگران را بــا چشــم انداز متفاوتــی از طبیعــت، غافلگیــر و شــگفت زده 
می کنــد. به عــالوه ایــن ســاحل از ســواحل دســت نخورده چابهــار می باشــد کــه لقــب تمیزتریــن ســاحل ایــران را بــه خــود گرفتــه اســت.

ــار دریاچــه، آب آن رنگــی شــده اســت.  ــه دلیــل فعالیــت پالنکتون هــای کن ــار می باشــد کــه ب ــی لیپ ــه ی بعــدی، دریاچــه صورت  جاذب
ــی  ــه صورت ــام آن، دریاچ ــه ن ــود دارد ک ــار در انگلســتان وج ــی لیپ ــه صورت ــد دریاچ ــری همانن ــه دیگ ــه دریاچ ــد ک ــب اســت بدانی جال
ــه آن  ــرای رســیدن ب ــار در روســتای رامیــن قرارگرفتــه اســت کــه ب ــی لیپ گیبســون می باشــد. دریاچــه صورت

ــه بنــدر گواتــر را طــی کنیــد. فقــط بایــد 15 کیلومتــر از جــاده چابهــار ب
در خطــوط ســاحلی ایــران جاهــای کمــی هســتند کــه صخــره ای باشــند. ســاحل صخــره ای بریــس یکــی 
از شــگفت انگیزترین جاذبه هــای گردشــگری ســواحل مکــران می باشــد کــه منظــره ای زیبــا از اقیانــوس 
بــه گردشــگران هدیــه می دهــد. ایــن ســاحل در طــول ســال بــا موج هــای پرقــدرت و خروشــانی کــه 
ــه آن،  ــا ب ــد و محلی ه ــه می کن ــد، مجادل ــر می رس ــه 15 مت ــا ب ــاع آن ه ارتف
ســاحل دریــا بــزرگ نیــز می گوینــد. بــرای دسترســی بــه ایــن ســاحل الزم 
اســت از چابهــار بــه ســمت روســتای رامیــن حرکــت کنیــد تــا در امتــداد 

خیابــان کارگــر بــه ســاحل بریــس برســید.
کوه هــای مریخــی کــه یکــی دیگــر از زیبایی هــای طبیعــی و 
زمین شــناختی حیرت انگیــز ســواحل مکــران بــه شــمار مــی رود، 
ــه در  ــود ک ــالق می ش ــی اط ــه چین خوردگی های ــالح ب در اصط
ــی  ــای مریخ ــده اند. کوه ه ــن ایجادش ــد زمی ــکی بیش ازح ــر خش اث
در ایــن منطقــه چشــم انداز بســیار زیبایــی از طبیعــت را بــه نمایــش 
بــه طبیعــت بســیار جــذاب  بــرای عالقه منــدان  می گذارنــد کــه 
ــه در  ــده اند ک ــر واقع ش ــه گوات ــار ب ــا در مســیر چابه ــن کوه ه ــد. ای می باش
کیلومتــر 50 جــاده می توانیــد ایــن جاذبــه طبیعــی بســیار زیبــا را تماشــا 

ــد. ــذت را ببری ــت ل ــد و نهای کنی
ــن  ــی از بهتری ــران یک ــواحل مک ــد، س ــات داری ــه حیوان ــه ب ــر عالق اگ
ــه  ــش از 200 گون ــاً بی ــا تقریب ــدن ب ــت گذران ــرای وق ــا ب گزینه ه
ــت؛  ــزی اس ــکاری و آب ــی، ش ــری، بوم ــدگان مهاج ــواع پرن از ان
ازجملــه گیالنشــاه خالــدار و پلیــکان پــا خاکســتری کــه ازجملــه 
ــوری  ــای جان ــتند. از دیگرگونه ه ــا هس ــدگان دنی ــن پرن کمیاب تری
ــگ،  ــیاه، پلن ــرس س ــنجاب راه راه، خ ــه س ــوان ب ــه می ت ــن منطق ای

ــرد. ــاره ک ــی اش ــن و گاو دریای ــگ، دلفی نهن
از  واقع شــده اند؛  اســتوا  خــط  نزدیکــی  در  ســواحل  ایــن  ازآنجاکــه 
ــان ســفر  ــن زم ــن رو بهتری ــوای گرمســیری برخــوردار می باشــند. ازای آب وه
بــه ایــن منطقــه، فصــول پاییــز و زمســتان اســت و همچنیــن پیشــنهاد می شــود در ســفر بــه چابهــار 
حتمــاً لباس هــای خنــک، راحــت و نخــی بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــید، زیــرا بازدیــد از ایــن منطقــه 
بــه پیــاده روی طوالنــی نیــاز دارد کــه بــا توجــه بــه آب وهــوای گــرم بــه تعویــض لبــاس نیــز احتیــاج خواهیــد 

ــد. ــه کنی ــزی را تجرب ــص و خاطره انگی ــفر بی نق ــا س ــت ت داش

عــرفانـه محـمــودیسـواحــــــل مـکــــــران
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ــم فضــای مجــازی و شــبکه های  ــه می دانی همان طــور ک
اجتماعــی، محــل جــوالن تبلیغــات ضــد حجاب هســتند. 
ــا از حجــاب را  تولیدکننــدگان، پوشــش مــورد انتظــار م
تبلیــغ و ترویــج نمی کننــد، زنــان جــوان به عنــوان 
ــغ  ــادر را تبلی ــی چ ــش و حت ــکل هایی از پوش ــدل، ش م
ــود  ــه خ ــرج ب ــی و تب ــت تجمل گرای ــه حال ــد ک می کنن
ــه و از فلســفه حجــاب اســالمی، دور شــده اســت. گرفت

ــر،  ــا به عبارت دیگ ــت؟ ی ــا چیس ــتایل ه ــاب اس کار حج
ــد؟ ــد باش ــه می توان ــات چ ــن تبلیغ ــان از ای هدفش

ــوع  ــه ن ــان و ن ــه چهره ش ــه ن ــتند ک ــرادی هس ــا اف آن ه
پوشششــان، تداعی کننــده حجــاب اســالمی نیســت. 
زنــان جــوان و خوش چهــره  کــه به عنــوان مــدل و 
ــغ  ــه تبلی ــا آنچ ــد، ام ــت دارن ــازی فعالی ــای مج در فض
ــه یــک حجــاب  می کننــد کاالی حجــاب اســت؛ البتــه ن
معمولــی و بــا رعایــت حــدود الهــی، بلکــه حجــاب 
عرضه شــده توســط کمپانی هــای طــرف قراردادشــان. 
تعریفــی کــه آن هــا از حجــاب دارنــد، حتــی بــا تعریــف 
ــا مســلمانان، متفــاوت اســت. آن هــا  حجــاب اســالمی م
بــرای جلب توجــه دیگــران  تمــام فعالیت هایشــان را 
ــرای پاســخ  ــه؟ ب انجــام می دهنــد؛ شــاید بپرســید چگون
ــه ای  ــتایل حرف ــر اس ــد دقیق ت ــؤال، بگذاری ــن س ــه ای ب

آن هــــــــا را بـــررســــــــــی کنــیـــــــــم.
پوشــش پیشــنهادی آن ها، شــامل چادرهــای پرزرق وبرق، 
ــذاب و  ــری های ج ــده، روس ــت دوزی ش ــاق های دس س
ــن اســت  ــه جالب توجــه ای ــا نکت ــگ و... اســت؛ ام رنگارن
کــه آن هــا حتــی بــرای پوشــش زیــر چــادر هــم برنامــه 
ــد. پیشــنهاد آن هــا، اســتفاده از شــومیزهای کوتــاه،  دارن
مانتـــــو جلوبـــاز و شـــــلوارهای رنگارنــــگ اســـت.

در یــک کالم حجــاب یعنــی پوشــیدگی ، حجــاب یعنــی 

ــه نکــردن، وقتــی مــا ایــن حجــاب را هــزار  ایجــاد جاذب
مــدل تزئیــن می کنیــم و نگیــن و گل می زنیــم و نامــش 
ــا  ــم؛ ایــن اصــاًل حجــاب نیســت و ب را حجــاب می گذاری

فلســـــــــفه حجـــــــاب در تضـــاد اســــت!
مدلینــگ،  اجــرای  بــا  بگویــم،  بخواهــم  واضح تــر 
ــدی  ــکل جدی ــاب، ش ــج حج ــه تروی ــه بهان ــش ها ب پوش
ــا در  ــه نه تنه ــت ک ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب از خودنمای
ایــران، بلکــه در دیگــر کشــورهای مســلمان ماننــد 

ــت. ــده اس ــر شـــ ــز، دامـــن گیــــ ــزی نی مالـــ
حجــاب اســتایل ها یــا حجابیســت هــا، نســبت بــه دیــن 
ــش را  ــدود پوش ــد و ح ــد. ح ــاری دارن ــگاه تج و زن، ن
ــال  ــه دنب ــه و ب ــوای آن را ن ــا محت ــد، ام ــت می کنن رعای
خریــداری نــگاه دیگــران  هســتند کــه ایــن خــود، نقــض 
مســئله حجــاب در اســالم اســت. ایــن نــوع نــگاه بــه زن، 
ــت  ــه، جه ــه در جامع ــرای جلب توج ــزاری ب ــوان اب به عن
پاســخ بــه نیازهــای جنــس مخالــف از ایــن طریــق اســت. 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه زن هماننــد مــرد، نیــازی 
بــه جلب توجــه دیگــران، به ویــژه از طریــق ظاهــر و 

زیـبـــایـــــی های جســــــمانی خــــود، نــدارد.
ــود؛  ــتایل ش ــک اس ــاب ی ــه حج ــم ک ــازه دهی ــد اج نبای
ــد  ــاال بای ــد ح ــتایل ش ــک اس ــاب ی ــر حج ــه اگ ــرا ک چ
بــه دنبــال زینــت بخشــی بــه آن باشــیم؛ کــه بــاز 
همــان نقطــه نقــض حجــاب اســالمی می شــویم؛ و نکتــه 
ــه  ــه ای کــه حجــاب اســتایل هــا ب ــر این کــه ضرب جالب ت
حجــاب وارد می کننــد بســیار وحشــتناک تــر از آســیبی 
اســـــت کــه مخالفـــــان حجــــاب بــه آن وارد کردنــد.

در کالم پایانـــــی بایــد گفـــــت، حجــــــاب امـــــروزه 
مـصــــداق تــبـــــــرج اســـت نــــه تــوجــــه!

حجـاب؛ بازیــچه دسـت حجـاب اسـتایـل ها

نگاهی جدید به حجاب در قالب صنعت مد

ــدل و  ــوان م ــه به عن ــره  ك ــوان و خوش چه ــان ج زن
در فضــای مجــازی فعالیــت دارنــد، امــا آنچــه تبلیغ 
ــک  ــه ی ــه ن ــت؛ البت ــاب اس ــد كاالی حج می كنن
حجــاب معمولــی و بــا رعایــت حــدود الهــی، بلکــه 
ــرف  ــای ط ــط كمپانی ه ــده توس ــاب عرضه ش حج
قراردادشــان؛ و نکتــه قابل تأمــل ایــن اســت، 
ضربــه ای كــه حجــاب اســتایل هــا بــه حجــاب وارد 
ــت  ــیبی اس ــتناک تر از آس ــیار وحش ــد، بس می كنن

ــد. ــه آن وارد می آورن ــاب ب ــان حج ــه مخالف ك

فاطمه حاجی زاده
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ــان  ــه جــ ــردی ب ــود و ســـ ــاز می شــ ــتان آغ زمســـ
می نشـــــیند؛ 

اما این سردی فرق دارد.
نیســـت؛ هوا  از 

ــب و  ــرمایش قل ــا ســ ــه ب ــت ک ــات اســ ــوز امتحان س
می ســوزاند. را  روحمــان 

یک ماه طاقت فرســا با کتاب و جزوه؛
ــزای  ــح امتحــان داری، ع ــه 8 صب ــه شــنبه ای ک ــا ب آی

ــرد؟ ــق نمی گی ــی تعل عموم
شکســت عشقی سخت است و دردآور!

ــتاد  ــان، اس ــر امتح ــه س ــت ک ــده اس ــال ش ــا تابه ح ام
کنــارت بایســتد؛ و بعــد از چنــد ثانیــه نــگاه بــه 
ــوب  ــؤال را خ ــن، س ــت ک ــه »دق ــا جمل ــه ات، ب ورق

بخــوان« دور شــود؟!
ــه  ــد ک ســر امتحــان، اســاتید، ســؤاالتی طــرح می کنن

تابه حــال آن هــا را ندیده ایــم؛
ــا  ــه آن ه ــم ک ــخ هایی می دهی ــم پاس ــا ه ــوض، م در ع

ــد! ــان ندیده ان ــه عمرش ب
ــه همه کــس  اصــاًل چــه دلیلــی دارد کــه همه چیــز را ب

بگوییــم؟
ــم در  ــزی را کــه میدان ــی دارد مــن، هــر چی چــه دلیل

ــرای اســتاد بنویســم؟ امتحــان ب
اگر مشـــــتاق یادگیــــری هســـــتند، 

خودشــــان مطالعــه کننــد!

ــده  ــتن بن ــانه ندانس ــؤاالت، نش ــه س ــخ ب ــدادن پاس ن
ــت؛ نیس

فقط نمی خواهم ریا شــود!
ــال  ــرای مث ــد، وقتــی در امتحــان ب ــازه دقــت کرده ای ت
جــواب ســؤال 2 را نمی دانیــم، باقــی ســؤاالت هــم بــه 

همیــن ســؤال مربــوط هســتند؟!
ســؤال 3: سؤال 2 را رسم کنید،

ــی را  ــای خال ــؤال 2، جاه ــه س ــه ب ــا توج ــؤال 4: ب س
پرکنیــد...

آن، »موفــق باشــید« آخــر امتحــان، از صــد ناســزا هــم 
بدتــر اســت.

ــد،  ــرح می کنن ــاتید ط ــه اس ــؤاالتی ک ــا آن س ــر ب آخ
بیشــتر نگون بخــت می شــویم تــا موفــق!

ــه دانشــجو شــدیم،  ــی ک ــا، درســت از زمان ــی م بدبخت
شــروع شــد.

دیگر از درس خواندن خســته شده ایم.
آدم باید برای زندگی دلش گرم باشــد،

البته اگر ســوز امتحانات بگذارد...!

فاطمه فخرایی اقدمســـوز امـتحــــــانات

بــرای شـــنیدن نســخه 
ــات  ــوز امتحان ــی س صوت
یــا  لمــس  را  بارکــــد 
اســـــکــــن کنیــــــد.

https://qalamcfu.ir/wp-content/uploads/2021/12/AUD-20211215-WA0060.mp3
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فاطمه بانو

حاال درسته خارجیا، کریسمس 
و بابانوئل دارن، ولی در عوضش ما 

هم نوروز و حاجی فیروز داریم. اصاًل من 
معتقدم که حاجی فیروز، همون بابانوئله که 
از سرمای سخت و طاقت فرسای زمستون، 

سیاه شده و درواقع کریسمس، همون 
نوروزیه که عجله داشته و 6 ماهه 

به دنیا اومده!

حلما
بیشترین عامل پرتوقعی 

فرزندان، قطعاً پرتوقعی والدینه. 
کودکان با دیدن رفتار والدین، 

پرتوقعی رو یاد میگیرن و الگوبرداری 
میکنن. مثل پدری که موقع صرف 
غذا، به همسرش غر میزنه و ایراد 

می گیره... .

نامیرا
چند هزار صفحه 

کتاب تربیتی رو، تو یه جمله، 
تقدیمتون می کنم:

فرزندتون، شاگردتون و... اونی نمیشن 
که دوست دارید،

اونی میشن که هستید؛ پس 
خودتونو بسازید!

فاطمه علی پور
شب امتحان، فقط اونجاییش خیلی جالبه که 

کشف می کنی گل های قالی، چقدر قشنگ بودن و 

نمی دانستی... تازه اینکه چیزی نیست! مورد داشتیم وقتی 

شب امتحان می شده، طبع شعریش گل می کرده. خالصه 

اینکه، یهو فکر نکنین مشکل از دانشجو هستا! مشکل از 

امتحانه که یه کاری میکنه که هر کاری لذت بخش 

میشه، به غیراز درس خوندن

ای سلیمان زمان.بی نهایت را به همگان، آموخت،و پرنده روحت، چه ققنوس وار، پرواز تا پر کشید، سردار.و چه زود، پرنده روحت از قفس این دنیا، آقا سید

رسول
عشق یعنی...

اینکه زهرا، هر سحر قبل از نماز، ساعتی،

محو تماشای علی، می ایستاد...

و قسم به خستگی چشمانش کهامیر ایران دوست
اللهم ال نعلم منه اال خیرا...

پسر: بابا، تورم یعنی چی؟حدیثه بانو

پدر: یادته دو سال پیش گفتم اگه پسر 

خوبی باشی، میریم کیش؟

پسر: آره آره، خیلی خوش گذشت. امسالم 
میریم؟

پدر: اگه تا قیامت هم پسر خوبی باشی، از 

شاه عبدالعظیم اونورتر هم نمی تونیم 

بریم، به این میگن تورم!

فاطمه بانو
تا اومدیم دانشگاه رو 

بشناسیم،
دانشگاه رفت تعطیالت!

توییـــتر

#امتحانات
#کریسمس

#تربیت

#فاطمیه

#شهید_زنده  #سردار_دل ها
#به_عشــق_حــاج_قاســم

#طنز

#حاج_قاسم_سلیمانی

#فکت

#دانشجو

نازنین محمدی
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فائزه ایمانیســــــــودوکـــو

صنعت پارچه بافی در شهر شـوشتر، جایگاه خاص و ویژه ای دارد. آن چنان که بسیاری از نام های خانــوادگی سـاکنین 
شهر شوشتر، وام گرفته از این صنعت اند. نام های خانوادگی همچون: جوالهی، دیبایی، کج باف، ابریشـم کار، عبـا باف، 
پنبه دانه، قماش باف، پشم فروش و... این نام ها نشان از اهمیت فرهنگی این فن و جایگاه آن در زندگی کسانی دارد که 

در آن مشغول به کار بوده اند و از شغلشان به عنوان میراث خانوادگی شان یاد می کرده اند...

ــی  ــد ایران ــلیقه و هنرمن ــادران باس ــم، م ــان دوران قدی از هم
ــته اند و  ــه داش ــه عالق ــوازم خان ــایل و ل ــتن وس ــه آراس ــا ب م
ــا اســتفاده از هنــر نســاجی ماننــد زربافــت ابریشــمی،  آن هــا ب
ــه را  ترمه بافــی، جاجیم بافــی، زری بافــی، مخمــل بافــی و... خان

ــد. ــین می کردن ــا و دل نش ــن، زیب تزئی
هنــر ســنتی نســاجی یکــی از انــواع هنرهــای دســتی اســت کــه 
در ایــران، قدمتــی چندیــن ســاله دارد و توســط دســتگاه هایی 
ــه اســم دو وردی، چهــار وردی، هشــت وردی و ژاکارد  ســاده ب
ــن  ــک ای ــه کم ــه ب ــی ک ــه محصوالت ــود. ازجمل ــام می ش انج
ــی،  ــی باف ــه احرام ــوان ب ــوند، می ت ــد می ش ــر تولی ــه و هن حرف
ابریشــم بافی، ارمــک بافــی، بــرک بافــی، پتــو بافــی، ترمه بافــی، 
ــرد.  ــاره ک ــعربافی و... اش ــی، ش ــیاه چادر باف ــی، س ــجاده باف س
ــا  ــه ت ــهر گرفت ــان، از ش ــی از کشــور عزیزم در مناطــق مختلف
روســتا و حتــی عشــایر، بــه فعالیــت در ایــن رشــته می پردازنــد. 
صنایع دســتی نســاجی یکــی از آن هنرهایــی اســت کــه عــالوه 

بــر کســب درآمــد، امتــداد هنرهــای پیشــینیان بــوده اســت.

ــم،  ــگاه کنی ــر ن ــن هن ــه ای ــب وکار ب ــدگاه کس ــر از دی اگ
درمی یابیــم کــه ایــن شــغل آینــده ی خوبــی دارد؛ زیــرا یکــی 
ــد  ــت و خواه ــاک اس ــردم، پوش ــای م ــی ترین نیازه از اساس
ــن  ــدازی ای ــرای راه ان ــایل الزم ب ــزار و وس ــه اب ــود. ازجمل ب
شــغل می تــوان بــه دســتگاه بافندگــی، دســتگاه چله پیچــی، 
دســتگاه طاقــه متــر کــن، باســکول و تاروپــود اشــاره کــرد. در 
ایــن شــغل، افــراد بــا اســتفاده از نــخ، الیــاف و ... بــه بافتــن 

ــوند. ــغول می ش ــه مش پارچ
 افــرادی کــه تمایــل دارنــد بــه ایــن کار مشــغول شــوند، بایــد 
ــور،  ــرادی صب ــن اف ــند و همچنی ــته باش ــادی داش ــت زی دق
ــی  ــای باالی ــه مهارت ه ــرادی ک ــی و اف ــه ریاض ــد ب عالقه من
ــد، باشــند. میــزان درآمــد تقریبــی و ســود  در طراحــی دارن
در شــرایط عــادی، بیــن 5 تــا 7 میلیــون تومــان خواهــد بــود 
ــز اهمیــت اســت،  و نکتــه ی مهمــی کــه در ایــن شــغل حائ
خوش ســلیقه بــودن در تهیــه ی پارچــه بــرای پوشــاک مــردم 

می باشــد.
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نقــش و نگــار ایــرانـی
آشــــنایی باهنــــر نســـــاجی در ایـــران
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