
 





 

 »سخن سردبیر«

 »ن وَ القَلَمِ وَ مَا یَسطُرُونَ«

حدش و    خدای را شاکریم که این بار نیز با لطف بی               

با استعانت از مهر و محبتش در قالب پنجمین شماار            

ی دانشجویی صحیفه صااد  مایاهاماا               از گاهنامه 

اردیبهشت، سالروز  21هایتا  هستیم. فرارسید      لحظه

داشت مقام معلم را به شما همکارا  ماحاتارم              گرامی

تبریک عرض نمود  و امیدوارم بند  و هماکاارانام در             

هیئت تحریر توانسته باشیم رسالت خود را به عاناوا            

 79-79ی دانشجویی در طی سال تحصیلی         یک رسانه 

به خوبی به انجام رساند  باشیام. ماا را از ناظارا                   

 گهربارتا  محروم نکنید، گوش ما به کالم شماست.

دهایاد      از اینکه با نگا  پرمهرتا  به ما دلگرمی مای            

صمیمانه سپاس گزاریم و قدردا  لطف شما همراهاا          

 عزیز هستیم.

 

 نگین علی بیگی



خواهم   از همه این مطالب، من می          

اهمیت آموزش و پرورش را ناتایاجاه          

بگیرم واقعا اگر انسا  بخواهد کارهای      

هاای     ها و قسمت    کشور را، این بخش   

گوناگو  کشور را تقسیم بندی کند و       

هاا را       به حسب اهمیت، موقا  ایان       

مشخص کند، آ  باال باالها آموزش و        

گیرد. جاوا  ماا باه            پرورش قرار می  

آموزش و پرورش بستگی دارد، اخال       

ما به آموزش و پرورش بستگای دارد.         

نالند از این که چرا ماا         ای می   یک عد  

رویم. الباتاه       از لحاظ اخالقی جلو نمی    

این درست است، ما هم قبول داریام         

ی اخالقی جالاوتار         که باید در زمینه   

رفت؛ منتها یکی از شارایاطاش ایان           

هایماا  الاگاو        است که ما برای جوا     

ها با رفاتاارهاای       داشته باشیم. بعضی   

خود، با عملکرد خود، با اظهارا  خود،     

هاای ماا        الگوهای بدی برای جاوا      

شوند. الگوسازی  یکی از اسااسای           می

ترین کارهاست. ما الگوهای خایالای          

های خاوب،     قدر جوا    خوب داریم. این   

های نورانی که در تاریا         قدر چهر    این

بماند؛ در زما  خودما  داریم همیان       

قدر کافی است با تعریف هر کادام از          

ی برجسته و یک الگو       ها یک چهر     این

جلوی جوانانما  بگذاریم. به هارحاال        

کارهای زیادی داریم. در آماوزش و          

های تبلیغاتی، در      پرورش، در دستگا   

های دولاتای       صدا و سیما، در دستگا     

و... خیلی کار داریم ماا مسائاولایام.           

ما  زیر سنگینی بار مسئاولایات          شانه

باید خم شود. مسئولیت را بپذیاریام.         

 باید کار کرد. همه باید کار کنند.

 الگوسازی و الگوشناسی در آموزش و پرورش



آیی! ایان را نسایام ، سار                  تو می 

ی سرو فریااد زد  اسات و             گلدسته

 اند. ها باور کرد  شکوفه

ی   ام ، بر شاخه     هر صبح قناری دلتنگی   

نشیند و برای استقبال از تاو،          نیاز می 

 کند. سرود آماد  می

هر غروب گا  هاای نارگا  بار               

زنناد    های چادر مادر  بوسه می      رشته

 تا فرزندش زودتر بازآید.

خاواهاد ؛        باور کن تمام باغ تو را می      

دیگر بی تو ، عطر سیب هم چنگی به         

 زند.  دل نمی

الی   ها، از البه    آیی! از پشت زما       تو می 

ی تااریا ، از کاناار             قرو ، از سابقه  

ی آرزوها، تنهای تنها و سوار بار           برکه

ها. وقتی  بیایی،       اسبی به رنگ شکوفه   

ایستد و نوبتش را به    بهار به شوقت می   

دهاد. خاورشایاد از            فص  دیگر نمی  

آیاد و گا  مایا               آسما  پایین می  

 شود. ا  می ی خانه آستانه

ی    آیی! و به همراهت سبزیاناه         تو می 

های امیاد     آوری. بر منبر گ       ایما  می 

ی طاراو        ایساتای و خاطاباه           می

خوانی. آ  روز، متن سخنا  تو را           می

بر برگ هاای گا  آفاتااب گاردا              

ها ، با الهام از آ          نویسند و چلچله    می

 کنند. نغمه خوانی می

آ  طرف تر، خارهای ستام، از رعاد           

 گیرند. فریاد  آتش می

آیی! آخر تو از نس  آمدنای، از            تو می 

جاء الاحاو و      «نس  بشار ، از نس      

هم زما  باا آمادنات،          »زهو الباط  

پارناد و        هزارا  پرند  از قف  مای      

آسما  در بی شماری پروازها، سباک       

هاای     ی بوسه   شود. چشم ها خیر       می

نسیم بر تحت الحَنَک تو خواهد ماناد        

ها، جارعاه جارعاه،از ا ا              و گوش 

 خواهند نوشید.

آ  روز، لشکر لشکر گ ، دعای باغبا       

 خود را آمین خواهند گفت!

و اکنو  در جشن میالد ، آ  روز را        

 نشینیم. به انتظار می

 از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش

 آید ام فالی و فریادرسی می زد 

 ای به امامِ زمانم... دلنوشته



  »معلم علم و ایمان«
 مروری بر زندگینامه شهید مرتضی مطهری در آستانه روز معلم

ی روز معلم     در هفته معلم و در آستانه        

قدر شهید مرتضیی      و شهادت عالم عالی   

ی ایشان را      مطهری بار دیگر زندگینامه   

با هم مرور خواهیم کرد. باشد کیه میا            

ی این مرز و بوم، در تعلیم         معلمان آینده 

و تربیت فرزندان کشورمان، ایشیان را        

سرلوحه کار خود قرار داده و ادامیه           

دهنده راه این شهید و نیییت تیمیام             

 شهیدان گرانقدر اسالم باشیم.

شهید مرتضی مطهری که مغز متفاکار و             

یکی از معمارا  نظام جمهوری اسالمی ایرا      

هجری شمسای در     2171بهمن  21بود در  

فریما  خراسا  رضوی و در یاک خااناواد            

اصی  روحانی دید  به جها  گشود. مرتضای        

مطهری پ  از تحصی  مقدما ، راهی حوز        

علمیه قم شد و از محضر بزرگانی چو  آیت          

اهلل بروجردی، عالمه طباطبایی و حضار          

امام خمینی )ر ( بهر  برد. شهید مطهری در        

ها ضمن تحاصایا  عالاوم            ی این سال    همه

مختلف به تزکیه و تهذیب نفا  پارداخات       

بینی و هوش و  کااو  و           چنانکه به روشن  

دقت علمی کم نظیری دست یافت. با شارو         

 11و      12های    نهضت اسالمی ایرا  از سال    

ایشا  نیز فعاالنه وارد صفوف نهضت شاد و          

باود     2111خرداد    21هایش در     اوج فعالیت 

که توسط ساواک دستگیر و زندانی شاد و           

پ  از آزادی نیز تمام هم و غام خاود را               

مصروف تشکی  نیروهای مبارز و معلماا  و         

ها و انحرافا  کرد. در       حفظ نهضت از آسیب   

ها استاد مطهری به تبیین فرهناگ         این سال 

اسالمی در جامعه و آگاهی بخشید  به نس         

جوا  و دیگر اقشار جامعه ایرا  پارداخات.          

توسط ساواک دستگیر  2112ایشا  در سال    

و ممنو  المنبر شدند. با این هماه، اساتااد             

های خاود را اداماه داد و             مطهری فعالیت 

روابط اصلی امام )ر ( در کشور باا ماردم و             

های مختلف و هدایت کاناناد  خاط              گرو 

رفتناد و ناقاش          فکری نهضت به شمار می    

بسیار مهمی را در شورای اناقاالب و... در                

پیروزی انقالب ایفا نمودند. تا اینکه سرانجام        

این مبارز خستگی ناپذیر و دانشمند و فقیاد         

 21عالی مقام، مرتضی مطهری، بعدازظاهار        

پ  از خاروج از خااناه            2111اردییهشت  

دکتر سحابی در خیابا  فخر آباد  تهارا  از           

فاصله نزدیک از پشت سر هدف گلوله قارار          

 گرفتند و به شهاد  رسید.

 

 تکریم شاگردها
 فراموش نشود!

 

از نظر اسالم همانطور که معلم احترام دارد و         

باید تکریم شود، متعلم هم باید تکریم شاود؛         

شاگرد را هم باید تکریم کارد. باه شااگارد               

ی پارورشای      اهانت نباید کرد. این یک جنبه 

 بسیار عمیقی دارد.

اینجا هم یک روایتی است که اینطور ناقا            

تواضعوا لمن تعّلمو  منه و تاواضاعاوا         «شد : 

گایارد،      ؛ از کسی که فرا مای   »لمن تعلّمونه 

. »و ال تکونوا جبابر  العلامااء      «تواض  کنید.    

جبار علمی نباشید؛ جبارا  عالِم نابااشایاد؛          

 مث  فرعو .

بند  ایناجاور اساتاادی را در یاکای از                  

های کشور، سالها پیش، شاید چاها           دانشگا 

سال، چه  و پنج سال قب  دید  باودم کاه            

زد و تعلایام       جوری با شاگردهایش حرف می    

کرد، کاه بارخاوردش          داد و برخورد می     می

 فرعونی بود، نه برخورد پدر با فرزند.

معلم ممکن است درشتی هم باکاناد، اماا             

درشتی غیر از تحقیر است؛ غیر از اهاانات            

است. شاگرد را باید تکریم کرد. شما هر کدام     

های زیادی دارید از شاگردانی که        یقیناً تجربه 

اید و این کاار جاواب           شما تکریمشا  کرد   

داد  است؛ تربیت او را آسانتر کارد  اسات.            

دشنام داد ، تحقیر کرد ، حتی زد ، خوب       

جازو     »الضرب لتاددیاب   «که حاال     -نیست  

هایی است که از قدیم معروف و معمول          حرف

هم بود ، بعدها نشا  دادند که ناه، ضارب            

 ام همین است. بند  هم عقید  -خوب نیست 

باید شاگرد را مث  مومی در دست چرخاند و         

شک  داد؛ منتها با مالیمت. هنر معلمی ایان          

 است.



 وگویی صمیمی با سرپرست پردیس امام جعفر صادق )ع( ایالم در آستانه روز معلم گفت

بداند و با وجدانی بیدار درصدد بارور نماود          

درختا  خشک و گیاها  پژمرد  بارآیاد، و          

اگر معلم خود را به مانند منبعی از تاغاذیاه            

بداند، الزم است هرروز، کوله بارش را پار از           

مواد مغذی کند تا  هان گارساناه داناش              

آموزا  را سیر کند و این را لاذ  باخاش              

بداند، پ  هیچگا  احساس خساتاگای در           

 کند. وجود او رخنه نمی

 صحبتی با دانشجومعلمان

رسد یک دانشجاوماعالام باایاد             به نظر می  

قدردا  موقعیت خود باشد و بداند قادم در          

های نور و      تواند بارقه   مسیری گذاشته که می   

های زندگیش    رحمت الهی را در لحظه لحظه     

ببیند و همین هم انتاظاار ماا را از ایان                 

کند که قادم      دانشجومعلما  عزیز بیشتر می   

تر بردارند و با خادای خاود بارای              را محکم 

 ساختن ایرانی آباد عهدی جاودانه ببندند.

کاناد،      و برای مشکالتش چار  اندیشی مای      

ای بسیار جذاب و در عایان            تواند رشته   می

حال نیازمند مطالعه و تحقیو و پاژوهاش           

 باشند.

. آیا تا به حال در کار خیود احایا       2

 اید؟ خاتگی کرده

ی پیشبرد امورا  و      در هر کاری عشو الزمه    

اهداف است، و معلمی در این بین نیاازماناد       

عشقی وافر است، عشو به شکوفایی، عشاو         

به فرزندا  این آب و خاک و عشو به باارور         

نمود  به معلما  انرژی مضاعفی خواهد داد       

که با تمام وجود همت بگمارند و خستگی به         

 خود را  ندهند.

شود که با وجیود   . چه عاملی باعث می  3

ها و مشکالت شغل معلمی،       تمام سختی 

باز هم معلمان با عالقه به کار خود ادامه         

 دهند؟

رسد به معلمی باایاد فاراتار از               به نظر می  

دیدگا  مادی نگریست، معلم باید خود را در         

برابر چشما  پرسشگر دانش آموزا  مسئول      

ی روز میعیلیم        برآن شدیم تا در آستانه    

گفت و گویی صمیمانه با سرکار خیانیم         

دکتر صدر، سرپرست محترم پیردیی        

امام جعفر صادق )ع( اییالم، داشیتیه            

باشیم و از ایشان بخواهیم تجیربیییات         

گرانبهایشان را در اختیار ما گذاشته و        

هیایشیان      نیت ما را در جریان دغدغیه      

نابت به پردی  و دانشجومعلمان قرار      

کنییم    دهند. در ادامه شما را دعوت می       

 پای گفت و گویمان بنشینید:

 

ی تحصیلی خیود      . خانم دکتر، از رشته     1

برای ما بگویید و اینکه دییدگیاهیتیان          

 ی علوم تربیتی چیات؟ نابت به رشته

از دید من علوم تربیتی با ساختن سر و کاار           

دارد، و چو  نظام تعلیم و تربیت را از وجاو           

مختلف به سا  پزشکی که بیاماارش را از            

کناد، واکااوی       های مختلف بررسی می     جنبه



ساراجان در این یک سال تحصییلیی           

ها بودی، قطیعیا       که آموزگار کال  اولی   

ای   تجربیات بایار زیادی به دست آورده     

ای، از    ها داشته   و خاطرات قشنگی با آن    

خواهم تعدادی از این خیاطیرات         تو می 

شیرین را در اختیار ما و خوانینیدگیان          

 قرار بدهی.  نشریه

سارا: راستش هر روزش برام خاطار  اسات!           

 مثال؛

هاا     او  شبی که زلزله اومد، یکی از بچاه           

باهام تماس گرفت، همونطور که داشت گریه       

کرد گفت: خانم خوبی؟ قاطاار شاهارک           می

 الفبامو  خوبه؟ منم زدم زیر خند !

هاا رو      روز بعد از زلزله، میز و صندلی بچه          

جا کردم تا کنار پنجر  نباشند و مایاز             جابه

هاا     خودم رو کنار پنجر  گاذاشاتام. باچاه            

پرسیدند خانم چرا اینکاارو کاردی؟ مانام            

بهشو  گفتم تا اگر زلزله اومد شما آسیابای          

نبینید. گفتن خانم اینجوری که شما آسیاب      

شیام!...       بینید، شما نباشی ما با سواد نمی        می

 جا کرد ! اومد  میزم رو جابه

ها با پول توجیبیش برام       یکروز یکی از بچه      

 ماژیک خرید تا درس بدم!

مادربزرگم فو  شد  بود. هافاتاه باعادش             

مدرسه مسابقا  المپیاد ورزشی داشاتاناد.         

  های کالس من خیلی پرانرژی و شیطو         بچه

روز اصال دست نزدند. بعد کاه          هستن اما او   

ها گفتم چرا اماروز       مسابقه تمام شدم به بچه    

حال بودید و اصال دست نازدیاد؟           اینقدر بی 

گفتن چو  مادربزرگ شما مرد  ماا دسات          

 نزدیم...     

ای خواست جایگزین مان   یکروز معلمی دیگه  

ها رفته بود  دفتر و گفتاه باود             بشه، بچه 

 این معلم جدید خطمونو خراب میکنه!

خاطر من چاادری       یه شاگرد داشتم که به       

گفت دوست  شد! مادرش هم چادری شد! می      

 دارم شبیه شما با حجاب باشم!

یکی از شاگردام از اول سال مناو دوسات             

آمد... باا        ها خوشش نمی  نداشت! کال از معلم    

 انگیز های خاطره لحظه
ای    اش خیلی صحبت کردم اما فاید        خانواد 

نداشت. تا اینکه یکروز آمد و بغلام کارد و              

گفت خانم من دربار  شما اشاتاباا  فاکار              

کردم شما واقعا مهربا  هستید. ایان رو            می

ها که پاول       وقتی فهمیدم که به یکی از بچه      

نداشت و گرسنه بود پول دادید تا تاغاذیاه            

بخر ، و بعدش هم به روی خودتو  نیاوردید        

 که آبروش نر !

ساراجان از تو ممنونم که وقتت رو در اختیار ما 

قرار دادی، آرزوی موفقیت روز افتون برای شما 

 داریم.



دهند... مسئولین پاسخ می  
 

هیا،     . چرا در برخی از پیردیی         1   

اساتیدی که برای تدری  درو  در      

شوند، غیر مرتبط بیا        نظر گرفته می  

درو  هاتند و وقتی  علت این امر        

شویم، به موظفی بیودن        را جویا می  

این اساتید و مجبور بودن بیه پیر           

کردن ساعات درسی آنیهیا اشیاره         

 کنند؟ می

دانشگا  فرهنگیاا  دانشاگااهای تااز            

تاسی  است و در ابتدا هام سااخاتاار             

ساال     9دانشگا  نداشته است و حادود        

است که به صور  ساختار دانشاگااهای          

شد  است. پ  مثال در ماقاایساه باا               

سال اسات      11دانشگا  تهرا  که حدود     

که افتتاح شد ، قطعا در سطوح پاایایان          

تری قرار دارد و کم کم هم سطاح ایان             

دانشگا  باالتر خواهد رفت. ضمن ایناکاه         

در حال تالش هستیم که سطح دانشگاا         

را از تمامی لحاظ باالتر ببریم و در تالش         

هستیم که از طریو وزار  علوم اساتیدی       

مجرب و مرتبط با سرفص  های دانشگاا         

فرهنگیا  جذب کنیم و ماناکار ایان             

نیستیم که ممکن اسات در طای ایان            

ها اساتیدی که به نوعی باا دروس            سال

اند نیز جذب شد       ارائه شد  مرتبط نبود    

باشند، که الزم است دانشجویاا  بادو          

واهمه و ترس و با ارائه مساتانادا  باه             

مسئوال  گزارش دهند تا ایان ضاعاف           

 برطرف شود.

. چرا دانشگاه فرهنگیان به جای       2    

رئی ، سرپرست دارد و کیی ایین         

 گیرد؟ تغییر صورت می

 اندکی صبر، سحر نزدیک است...

. در دانشیگیاه فیرهینیگیییان             3   

های فراوانی در محیط دانشگاه       کاستی

از لحاظ امکانات وجود دارد که باعیث        

شود و    کمبود انگیته در دانشجویان می    

های فرهنگیان    در واقع محیط دانشگاه   

ای ندارد     فرق چندانی با محیط مدرسه    

هیای     و مشکل دیگر هم برای ورودی     

، مشکل عدم پرداخت میعیوقیات        33

 آنان است.

دانشگا  فرهنگیا  تاز  بنایاا  اسات و           

قطعا کمبودهایی دارد. ما هم معتاقادیام          

که دانشجومعلم باید در بهترین امکاناا        

تحصی  کند، معتقدیم که خوابگا  هاای        

ها باید مجهز شود و... . نگا  مسئاوال             آ 

به دانشگا  فرهنگیا  باید نگاهی کاماک        

هاا باه        ی دساتاگاا       کنند  باشد و همه   

ی مقام معظم رهبری بایاد ناقاش            گفته

کمک کنند  برای این دانشگاا  داشاتاه          

 باشند.

و همیناطاور در خصاوع ماعاوقاا               

باید بگوییم که معاوقاا         71های    ورودی

استا  پرداخت شد  است و مااباقای           29

ها هم در حال تالش هستایام تاا             استا 

 هرچه زودتر معوقاتشا  را پرداخت کنیم.

نشاتی با حضور دانشجومعلمان نخبه کشوری به میتبانیی           39فروردین ماه     23در       

دکتر خنیفر ، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، در هتل فرهنگیان تهران برگتار گیردیید.     

بخشی از این نشات، به جلاه پرسش و پاسخی با حضور مایویولییین دانشیگیاه                  

ها و    فرهنگیان اختصاص داده شده بود که در آن جلاه دانشجومعلمان به بیان پرسش            

 های خود پرداختند. دغدغه

های مطرح شده در جلاه و         در ادامه شما را به خواندن بخشی از مهمترین پرسش              

 کنم: های ماوولین دعوت می پاسخ



سخنم را با این پیام  آقا خطاب به             

و      دانشجویا  شرکت کنند  در پنجا     

هاای     یکمین نشست اتحادیه انجمان    

اسالمی در اروپا ، که در واق  پیاامای          

است به تمام دانشجاویاا  اناقاالبای           

 کنم: جها ، آغاز می

انتظار از شما عتیتان کاری بییش از         «

خودسازی علمی و دینی و اخیالقیی          

است؛ انتظار آن است که بر میحیییط           

پیرامونی خود اثر گذارید و بر رهیروان     

 راه خدا با گفتار و عمل خود بیفتائید. در      

»جـوانـی و انتظـار«

ی کفر و استکبار بیا      نبرد نامتقارن جبهه  

ی اسالم نیا،، ایین          پرچم برافراشته 

ی ما است. هرکدام بیایید          ی همه   وظیفه

ی با برکتی از معرفیت درسیت           چشمه

اسالمی و صراط ماتقیم الهی باشیییم.        

سرزنده و پرامید و روشن باد دلیهیای          

 2171۹22۹۳2  ».پاک شما

و اما وظیفه من  دانشجویای کاه باه            

تعبیر شهید بهشتی ماو   جااماعاه          

است )که اگر خواب بماند نمااز امات        

زمانم چیست؟ آیا خودسازی فردی و       

گشااسات؟      دانش افزایی صارف را       

 تکلیف چیست...؟ 

به قول حاج اسماعی  دوالبی ، رحماه        

اهلل علیه ، امام زما   ما آمدنی نیست...        

 آوُردنیه!

بنشینیم پای درس و صحبت اساتااد        

پناهیا . استاد پناهیا  برای شاخاص        

 منتظر پنج عنصر برشمرد  است:

. تصور 2. اعتراض به وضع موجود 1

. تصدیی  وضیع       3وضع مطلو،   

. ۵. تمنای وضع مطلو،      ۴مطلو،  

 عمل برای تحق  وضع مطلو،.

سپ  تناسب این پنج عناصار را باا            

 جوا  بیا  کردند:

. جوا  سنت گریاز اسات و ایان              2

خصلت را خداوند در وجاود جاوا            

گذاشته است تا بتواناد از گاذشاتاه            

فاصله بگیرد و فرصت انتخااب پایادا          

کند. البته این سنت گریزی مانند هار         

خصلت طبیعی دیگری باید جهت پیدا   

کرد  و از فریب و پاس  نابجا مصاو           

،    بماند. براساس همین سنت گریازی      

جوا  دوست دارد به وضا  ماوجاود          

اعتراض کند. حاال اگر این روحیه باه          

آشنایی با عنصر اول انتظاار، یاعانای        

اعتراض به وض  موجود، با تکیاه بار          

اعتقاد به جامعه مهدوی ختام شاود،         

انرژی جوا  در جهت یک آرما  بلناد        

 صرف خواهد شد.



. قدر  تخی  جوا  را نباید دسات          1

کم گرفت. جوانا  بهتار از هارکا             

توانند با استفاد  از قدر تصورسازی        می

خود، وض  مطلوب جوانا  را از حصار       

های موجود و باور نکرد        تنگ واقعیت 

تحقو وض  مطلوب رهایی باخاشاد.         

یکی از مصارف این قادر  تاخایا ،           

تصور وض  مطلوب در همیان دنایاا          

است. اگر جوا  نتواند وض  مطلوب را        

در همین دنیا تصور کند، نسبت به آ   

میلی پیدا نخواهد کرد و برای رسید        

 به آ  اقدامی نخواهد کرد.

. روح پاک و ضمیر روشان جاوا ،        1

کاناد کاه         مای   »تصدیو«اموری را   

توانند باور کنند. اگر ایان         دیگرا  نمی 

ی    پاک طینتی مورد سوء اساتافااد         

اش معلاوم     منحرفین قرار بگیرد نتیجه   

است؛ و اگر این ضمیر پاک در معرض        

ها و جزم در عقاید نورانی        سوی خوبی 

 اسالم را به دنبال خواهد داشت.

. تمنا و آرزو کرد  نیز بیش از هار            1

گرو  سنی با جوانا  تناسب دارد. این        

تواند برای آرزوهای     جوا  است که می   

ها گریه کند،     اش ساعت   دست نیافتنی 

شعر بسراید و با خدای خاود درباار           

آنها نجوا کند. تمناای ظاهاور یاک             

آرزوی بزرگ است که جوانا  استعداد      

داشتن آ  را دارند و هر چقدر آنا  به         

توانند باه داشاتان ایان            سهولت می 

آرزوی بزرگ دست یابند، غیر جواناا        

توانند چنین آرزویای را       به سختی می  

 در خود محقو کنند.

. عم  برای تحقو وض  ماطالاوب،          1

یک شرط بزرگ الزم دارد و آ  جرا         

است. چراکه بسیاری از اوقا ، تغیایار    

داد  اوضا  عالم، شنا بر خالف جریا  

هاا     آب است. باید بتوانی از سارزناش        

نترسی و از خود گذشتاگای داشاتاه           

باشی. جوا  این جرا  را به سهاولات          

تاواناد     تواند داشته باشد. کسی می       می

اه  عم  باشد که از قدر  روحای و      

حتی از قدر  بادنای کاافای هام              

 برخوردار باشد.

 

 

 »اللهم عجل لولیک الفرج«
انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، ”برگرفته از کتاب 

 ی استاد علیرضا پناهیان نوشته“ انتظار عارفانه

اه  مطالعه بود. مخصوصًا در مورد بایاداری             

اسالمی و مسائ  مربوط به آ ، هرکجا چایازی         

خواند مث  کاتااب یاا           کرد، حتماً می    پیدا می 

های خبری   ها و پایگا     های تحلیلی روزنامه    مقاله

آوردم سر صحبت  تحلیلی. وقتی تنها گیرش می     

کردم. بیشتر دوست داشتم بشنوم   را با او باز می  

تا حرف بزنم، چو  محمودرضا خودش با ایان          

اتفاقا  از نزدیک درگیر بود. یادم هسات کاه             

گفت بحث های تلویزیو  دربار  سوریه باه           می

گفت واقعیتی که آنجاا       دور از واقعیت است. می     

هاست. هار چاناد           گذرد، غیر از این حرف      می

خواند و به من هام      های مطبوعاتی را می     تحلی 

گرها مث  سعداهلل     خواند  مطالب بعضی تحلی    

کرد ولی بیشترین استناد را       زارعی را توصیه می   

هاای آقاا        دربار  بیداری اسالمی به سخنرانای     

گافات.      کرد و گاهی نظر خودش را هم می         می

های محمودرضاا   یک چیز خاصی که توی حرف   

ی بیداری اسالمای      بود این بود که هرچه دربار      

گفت بدو  استثنا به ظهور امام زما  )عاج(            می

کرد. یک بار پشت فرما  گفت: به           ربط پیدا می  

نظر من این دست خداست که ظاهر شاد  و            

دارد دیکتاتورهایی را که حکومتشا  مان  ظهور  

امام زما  )عج( است یکی یکی از سر را  بار                

دارد. ظهور امام زما  )عج( و مباارز  بارای       می

حکومت آ  حضر  اصلی ترین حرفی بود کاه         

زد و مدام هام        هایش می   محمودرضا توی بحث  

 کرد. تکرارش می

 مهیای نبرد نهایی!



 خبــــــر... چـــــــــــــ

 

 

 

 

مهمترین چالش آموزش و پاارورش در        بطحائی:   

، موضو  کمی نیروی انسانی اسات،        79سال تحصیلی   

هزار دانش آموز جدید وارد و        1۳به نحوی که از یکسو      

 شوند. هزار کارمند بازنشسته می 1۳

حاین خنیفر به نقل از خبرگیتاری تاینیییم:        

تاعاداد      79دانشگا  فرهنگیا  آمادگی دارد برای مهر       

هزار دانشجومعلم جذب کند، به شارط آ        1۳تا    11

که با فارغ التحصی  شد  دانشجویا  سال آخر در ترم          

 تابستا  موافقت شود.

شگا  فرهنگاایااا  و       دادگر:  به همت مدیریت دان

نهاد مقام معظم رهبری در سازما  مرکزی دانشگا  و           

ی ماناابا  دانشاگاا ،            معاونت طرح و برنامه و توسعه     

فارهاناگای        -ی آماوزشای         نشست کشوری و دور    

های بارتار کاناکاور ساراساری               دانشجومعلما  رتبه 

 1۳و      17های استانی سراسر کشور، در تاری          پردی 

، در تهرا  و با حضور برخی از اساتاادا             79فروردین  

ها و اعضاای هایاد           صاحب نظر و برخی از شخصیت     

 رئیسه دانشگا  و مسئولین کشوری برگزار گردید. 

دبیر شورای صنفی پردی  امیام         -کوثر حنیف   

اردیبهشات    1روز دوشنبه مورخ    جعفر صادق )ع(:       

، چهارمین گردهمایی دبیارا  شاورای صانافای             79

دانشگا  فرهنگیا  ک  کشور، با حضور مسئولین ایان          

دانشگا  من جمله دکتر خنایافار رئایا  دانشاگاا                 

ناژاد و حاجات           فرهنگیا ، دکتر صفرزاد ، دکتر علی    

 االسالم و المسلمین دادگر برگزار گردید.



 ــــــــــــه؟!
 

آنجایی شرو  می    نگین علی بیگی:      شود   ماجرا از 

که دانشجومعلم های عزیز، پ  از گذراند  تعطیاال       

خوش نوروزی و بازگشت مجدد به دانشگا  ماتاوجاه           

شدند که سلف از خوابگا  به دانشگا  مناتاقا  شاد               

است و با دلی پر خو  و نگاهی نگرا  به سلاف تااز                

تاسی ، که تا چندی پیش محلی بارای بارگاذاری             

 گفتند:   امتحانا  بود، با خود می

 این سلف چه بود آ  که ناگا  گشودند
 که از خواب گرا  جست این فتنه دگرچیست

 من بودم و دل بود و اتاقی و غذایی
 این سلف دگرچیست که ناگه به میا  جست

و از اینجا بود که فکر اعتصاب و اعتراض و اناتاقاال                

ی ماباارک ایان           مجدد سلف به خوابگا  به مخیلاه      

دانشجویا  خال  خطور کرد و اصوال ویاژگای باارز             

 
پروژ  اعتراض های دانشجاویاا  هام در دانشاگاا                

فرهنگیا  شباهت بسیاری با برخای ویاژگای هاای             

ها دارد، چو  اعتراض ها به آرامی و به طور            نمایشنامه

ی اوج و هایاجاا        ساد  تری شرو  و ناگها  به نقطه 

 گردد. انگیز و نهایت هم به هما  جایگا  اولیه برمی

چند روز ابتدایی را، به جای گرفتن غذا، را  قاهار و               

عتاب پیشه گرفتند و اما روز چهارم انقالبی به پا شاد            

ای از      که غذاها را گرفته و به نشانه اعتراض در گوشه     

سلِف مبارک، بر زمین نهاد  و... و اعتراضای از ناو                   

 مخصوع دانشجومعلمی که بقیه ماجرا هم بماند... .

ای از    اما غذاهای بیچار  که مظلوم و بی گنا  در گوشه         

سلف افتاد  بودند، دل هار رهاگاذری را باه درد                  

اوردند. هر سیب زمینی داخ  قیمه بسیار لاذیاذ              می

هنگامی که با نگا  های بی تفاو  دانشجوها ماواجاه            

شد، برای خود شاعری شد  بود و این بیت وحشی            می

 خواند: را با خود می

 آ  ک  که مرا از نظر انداخته این است
 این است که پامال غمم ساخته، این است

و بعد از ماجراها، سلف هما  شد و خواسته دانشجوها          

 هم...

آری اینجاست که باید این دوبیتی را در وصف چنیان           

 دانشجویی خواند:

 خود رنجم و خود صلح کنم عادتم این است
 یک روز عم  نکنم طاقتم این است
 با خاک من آمیخته خونابه حسر 

 زین آب سرشتند مرا، طینتم این است
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اول با دیدار جمال  با کمال  ورودی بسیاار باا            

ابهت دانشگا ، که ظااهارًا در بسایااری از               

های معتبر دنیا از آ  الهاام گارفاتاه              دانشگا 

شد ، حساب کار دستما  آمد که ایناجاا باا            

های دیگر بسیار فر  دارد و تحصایا            دانشگا 

در این محیط یعنی خوش شانسی محض کاه         

 شود. ظاهراً نصیب از ما بهترا  می

های حم  و نق  که بی شباهات باه             سروی 

های خراما  تهرا  نیست، الباتاه   »بی.آر.تی  «

، »کردی«کمی کوچکتر و آمیخته با خالقیت    

شاءاهلل بعد از دیدار شهردار پااریا  از            که ا  

کالنشهر ایالم بدو  شک برای ماوز  اشایااء           

 خریداری خواهد شد!  »لوور«قیمتی 

نهایت لوکا  و زیاباای           از سروی  های بی   

رسایام      ای می   دانشگا  که بگذریم به کتابخانه    

که دست کتابخانه مرج  تهرا  را از پشات            

های خطی و دست اول و    بسته و مملو از کتاب    

گرا  بهایی است که تا به حال دسات هایا              

گونه   دانشجویی به آنها نخورد  است. شاید این       

باید  و  خاویاش را نشاا  دهایام کاه                  

 بود  است...!   

معرفتی است اگر از سالاف سارویا  و               بی 

آشپزهای ماهر و محترم دانشگا  یادی نکنیم،       

که استعداد عجیبی در تبادیا  اناوا  ماواد             

های مطبو  دارند. خدای را      غذایی به خوراکی  

شاکریم که در دانشگاهما  فضاای ساباز و            

شود که آناهاا را باه             زمین چمن یافت نمی   

تبدی  کارد  و باه جاای             »قورمه چمنی «

 تحوی  دانشجویا  دهند. »قورمه سبزی«

ی پایا  ترم و شرو        در آخر ماجرا و در آستانه     

است که همچو  اسم      »گلستا «ترم جدید،   

کند. سامانه همیشه در       زیبایش خودنمایی می  

صحنه گلستا ، که در بوستا  اعصاب و روا          

فرهنگیا  حسابی گ  کاشته است و ماهاار          

ما دانشجومعلما  هم الحمدهلل اصال در ورود         

به این گلستا  زیبا کارساز نیست. بدو  شک         

رنجنامه فو  از سر  و  است و خامه نااقاص           

تواند لطف لطیف دانشگا  را جابارا             ما نمی 

ای کتابت شاد     کند و به همین منظور مرقومه    

تا هر ک  بر این خوا  نشاسات باه اناداز                

 

در روزگاری هر یک از ما، آرزوی رفتن به            

دانشگا  و ایجاد تغییری بزرگ در زنادگای          

خود را داشته ایم، خیالی که دور از  هان            

نبود؛ زیرا به واقعیت تبدی  شد. وقتی بعد از          

فرسای کنکاور، خابار         ماراتن سخت و جا    

قبولی در دانشگا  فرهنگیا  و ح  خاوب         

معلم شد  که شبیه به ح  پایاروزی در            

ماراتن جهانی بود را شنیدیام؛ خایااال  و         

اوهام پا برهنه به مخیله نفو  کرد و تا کجاها       

که نرفت. احساسی خوب و تااز ، ماحایاط             

تحصیلی جدید و شادی شورانگیز دانشاجاو        

شد ، مدامم لبخند بر لب می نشاند، غافا          

از اینکه شیرینی هار خاباری زود تاماام               

شود و مراح  جدی فراتر از آرزوی ما، به          می

تمرینا  طاقت فرسا برای قهرمانی ماجادد         

 ماند. می

بهتر است با فضای فیزیکی شرو  کنم؛ روز         
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