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                    میهمانــی تمــام می شــود! 
و  می شــود  برچیــده  رمضــان  ســفره ی 
میزبــان همیشــه مهربــان، بنــدگان را اینگونــه 

نــد؛ می خوا
ای مومنــان!  »غــُدوا إِلـَـی َجَوائِِزُکــْم« کــه 
ــزکاری تمــام  ــر و پرهی ــاه آزمــون صب ــک م ی

شــد.
در  شــهرالطهور،  رفتــن  دســت  از  انــدوه 
ــدوِم خورشــید فطــر!  ــا شــادی ق ــزد ب می آمی
و هــم  کــه هــم می ســوزاند  خورشــیدی 
ــدگان  ــاه بن ــوزاند گن ــی دارد؛ می س ــن م روش
شرمســار ســیه رو را، و روشــن مــی دارد امیــد 

ــی را! ــرم اله ــه ک ــته ب ــای بس قلب ه
ُکــرور ُکــرور ســیاهی شســته می شــود از لــوح 
وجــود انســان و آنچــه می مانــد زاللــی اســت و 
پاکــی! و آنــگاه مالئــک چنیــن نــدا می دهنــد: 
ــان  ــته  ت ــان گذش ــدا، گناه ــدگان خ »ای بن
آمرزیــده شــد، پــس بــه فکــر آینــده خویــش 
باشــید کــه چگونــه باقــی ایــام را بگذرانیــد.«

رعــب و وحشــتی برخاســته از عشــق بــر 
جانمــان رخنــه می کنــد! دوبــاره ماییــم و 
ــه  ــتن ب ــرس از بازگش ــان. ت ــس خطاکارم نف
کیــش گنهــکاری اگرچــه لــرزه بــر انداممــان 
می انــدازد، امــا امیــدی دوبــاره در تــار و پــود 
َ یذُکرُکــم« قلب هامــان را  »َفاذُکــُروا اللَّ
ــه  ــم ب ــاره دل می بندی ــد و دوب ــده می کن زن

ــگی! ــن همیش ــم الراحمی ــان ارح هم
ــا امــام ســجاد)ع( و از عمــق  ــوا ب پــس هــم  ن
ــی  ــِلّ َعَل ــَمّ َص ــم: »الَلُّه ــان می گویی روحم
ــٍد َو آلـِـِه َو اْجُبــْر ُمِصیَبَتَنــا بَِشــْهِرنَا  ُمَحَمّ
َو بـَـاِرْك لََنــا ِفــي یـَـْوِم ِعیِدنـَـا َو ِفْطِرنـَـا«

که ما محتاج تریِن بندگانیم!
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علی محمد توکلی

ن  ا «

ــؤدوا  اهلل یأمرکــم أن ت
و  اهلهــا  الــي  االمانــات 

اذا حکمتــم بیــن النــاس ان 
نعمــا  ان اهلل  بالعــدل  تحکمــوا 

به«)نســاء/58( یعظکــم 
نیــاز  و  درخواســت  یــک  عدالــت 

اســت.  جامعــه  هــر  بــرای  فطــری 
و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  اســاس 

ــا  ــدل بن ــه ع ــر پای ــز ب انقــالب اســالمی نی
ــدل  ــه ع ــالم ب ــه اس ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ش

و عدالــت ســفارش کــرده اســت. امــا بــا 
ــه  ــت ب ــه و دول ــودن جامع ــالمی ب ــود اس وج
ــی  ــی الخصــوص ب ــی عل ــی عدالت ــه شــاهد ب عین
عدالتــی آموزشــی در جامعــه هســتیم. یکــی از 
ــرورش،  ــوزش و پ ــام آم ــتراتژیک نظ ــای اس بحث ه
ــت آموزشــی در  ــت آموزشــی اســت. عدال بحــث عدال
ــی  ــی اســت. نظام ــات تربیت ــه خدم ــت ارای ــع کیفی واق
ــه  ــد و زمین ــت کن ــده را تربی ــرار اســت نســل آین ــه ق ک
ســاز پیشــرفت جامعــه باشــد. در ســند تحــول نیــز یکــی از 
راهبردهــای اصلــی توســعه و پیشــرفت ایــن نظــام را بســط 
ــع  ــت. درواق ــده اس ــان ش ــی بی ــت آموزش ــترش عدال و گس
ــا و  ــی و پوی ــه متعال ــک جامع ــرای ی ــرایط الزم ب ــی از ش یک
توســعه یافته دســتیابی بــه عدالــت، هــم بــه معنــای عــام آن و 
هــم بــه معنــای خــاص آن اســت؛ زیــرا عدالــت آموزشــی اســت 
ــم  ــی فراه ــت اجتماع ــه عدال ــتیابی ب ــرای دس ــه را ب ــه زمین ک
می کنــد. یکــی از زمینــه هــای برقــراری عدالــت آموزشــی 
ــه مطــرح اســت بحــث خصوصــی ســازی  ــروزه در جامع ــه ام ک
ــت  ــم و تربی ــازی نظــام تعلی ــی باشــد. خصوصــی س ــوزش م آم
ــه عبــارت دیگــر  ــه معنــای خریــد و فــروش آمــوزش اســت. ب ب
ــی  ــه راحت ــد ب ــول و ثروتن ــه دارای پ ــرادی ک ــرح اف ــن ط در ای
امکانــات آموزشــی در اختیــار دارنــد و در مناطــق محــروم خبری 
از چنیــن امکاناتــی نیســت.  نظــام آموزشــی نبایــد بــه عنــوان 
ــگاه  ــه ن ــرا ک ــد چ ــدگاه یاب ــه دی ــادی در جامع ــه اقتص زمین
مــادی بــه نظــام تعلیــم و تربیــت مانــع تعالــی و پیشــرفت آن 
شــده و از هــدف اصلــی خــود دور مــی ســازد. یکــی دیگــر از 
نمونــه هــای بــارز عــدم توجــه بــه عدالــت آموزشــی کــه ایــن 
بــه خاطــر بیمــاری کرونــا اتفــاق افتــاد، برنامــه و اپلیکیشــن 

ــیاری از  ــه بس ــت ک ــد گف ــراق بای ــدون اغ ــت. ب ــاد اس ش
مناطــق »شــاد« ی در کار نیســت. هســتند مناطقــی کــه 

ــه دســت  ــی گوشــی هوشــمند ب ــش آموزانشــان حت دان
ــاه هــا  ــد. هســتند مناطــق محرومــی کــه م ــه ان نگرفت

روی درس و کتــاب را ندیــده انــد و اصــال مدرســه ای 
ــه  ــن درحالی اســت ک ــد... ای ــا درس بخوانن ــد ت ندارن

یکــی از اهــداف مهــم ســند تحــول بنیادیــن تربیــت 
انســانی عدالت خــواه اســت و ایــن هــا، همــه، دون 

ــن  ــدان ای ــت فرزن ــرار اس ــه ق ــت ک ــی اس عدالت
ــار بنشــاند. ــه ب ــه را ب جامع

ــی  ــد تحول ــام آموزشــی کشــورمان نیازمن نظ
شــگرف اســت...

شــدن  عملــی  و  اجــرا  بــا  امیدواریــم 
ــوزش  ــام آم ــن نظ ــول بنیادی ــند تح س

و پــرورش و در ســایه آن، عدالــت 
آموزشــی بــه مراتــب بهتــر و غنــی 

تــر بــه ســوی پیشــرفت قــدم 
ــردارد ب

کودکان نا“شاد”
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| ســوم خــرداد مــاه هرســال ســالروز حماســه ای ســتودنی اســت کــه تمام محاســبات دشــمنان 
ــکا و  ــه ســرکردگی آمری ــی ب ــه پوشــالی اســتکبار جهان ــن روز هیمن ــم ریخــت. در ای ــه ه را ب
بــازی گردانــی عــراق در هــم شکســت. حماســه ای کــه امــام )ره( آن را معجــزه الهــی نامیدنــد 
و در وصفــش گفتنــد: »خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد!« و گوینــده رادیــو نیــز بــا شــور و شــوق 
ــه گــوش هــم میهنــان  ــا خبــر پیــروزی را ب ــاد زد:»خرمشــهر، شــهر خــون، آزاد شــد!« ت فری
خــود برســاند. مــردم خرمشــهر نیــز پرچــم جمهــوری اســالمی ایــران را بــر فــراز مســجد جامــع 
خرمشــهر بــه اهتــزاز درآوردنــد تــا ایــن پیــروزی را بــه نوبــه خــود اعــالم کننــد و شــادی آزادی 
ــل بســیاری داشــت  ــا مســجد جامــع شــریک باشــند! محاصــره خرمشــهر دالی خرمشــهر را ب
ولــی مهــم تریــن دلیلــش ایــن بــود کــه خرمشــهر، از راهبــردی تریــن بنــادر خاورمیانــه و از 

بنــادر صادراتــی و وارداتــی ایــران در آن زمــان بــود.

از عللــی کــه باعــث شــده بــود ایــن شــهر بــه مــدت 19 مــاه در اشــغال متجــاوزان عراقــی باشــد 
مــی تــوان ایــن چنیــن نــام بــرد:

| موانع طبیعی

| اهمیت شهر

| استحکامات نظامی دشمن

| تجهیزات و امکانات رفاهی دشمن

وجــود چنــد رودخانــه پــرآب از جملــه کارون، 
ــتان  ــود نخلس ــز وج ــدرود و نی ــه، ارون کرخ
هــای گســترده، دشــت هــای شــنی و رملــی 
بزرگــی چــون دشــت عبــاس و باتــالق هــای 

ــارج از دســترس. خ

ــش  ــه ارت ــر آن در روحی ــت و تأثی ــن اهمی ای
اراده  دادن  نشــان  ناپذیــر  خلــل  و  عــراق 
فرماندهــی نظامــی و نیــز جایــگاه آن در دفــاع 

ــره. ــهر بص از ش

ماننــد ســیم هــای خــاردار حلقــه ای، میــدان 
هــای گســترده میــن، کانــال هــای مصنوعــی 
پــرآب، پدافندهــای هوایــی و زمینــی مســتقر 

در منطقــه

ــن  ــه ای ــه ب ــزات در منطق ــن تجهی ــود ای وج
معنــا بــود کــه رژیــم بعثــی عــراق، خرمشــهر 
را بــه عنــوان نمــاد پیــروزی خــود در جنــگ 
ــه هــر  ــه شــمار مــی آورد و قصــد داشــت ب ب
ــای  ــرف نیروه ــهر را در تص ــن ش ــت، ای قیم

ــه دارد. ــش نگ خوی

فاطمه عنایتی

از »خونین شهر« تا »خرمشهر«
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ــادی  ــئله ی ع ــک مس ــهر ی ــح خرمش فت
ــود. نب

ــی بیســت هــزار نفــر  ــزده ال ایــن کــه پان
بــه صــف بــرای اســارت بیاینــد و تســلیم 
ــه  ــت، بلک ــادی نیس ــاله ی ع ــوند، مس ش

ــت. ــت اس ــوق طبیع )امام روح اهلل(ماف

در واقــع بیــش از 20 مــاه از آغــاز تجــاوز عــراق بــه خــاک ایــران نمی گذشــت کــه »عملیــات بیــت المقــدس« بــا مشــارکت ارتــش و ســپاه، 
ــا موفقیــت انجــام گرفــت. ایــن عملیــات بــه مــدت  هدایــت قــرارگاه مرکــزی کربــال و همراهــی چهــار قــرارگاه فتــح، نصــر، قــدس و فجــر ب
25 روز و در 4 دوره زمانــی بــه طــول انجامیــد. عــراق بــا تــداوم اشــغال خرمشــهر می کوشــید آخریــن و مهمتریــن اهــرم فشــار خــود بــرای 
وا داشــتن ایــران بــه شــرکت از موضــع ضعــف در مذاکــرات صلــح را حفــظ کنــد. متقابــال  آزادســازی ایــن شــهر مــی توانســت نمــاد تحمیــل 
اراده جمهــوری اســالمی ایــران بــر ایــن متجــاوز و اثبــات برتــری ایــران و ایرانــی در جنــگ و در همــه عرصــه هــا باشــد. در ایــن عملیــات، 
عــراق بــرای حفــظ خرمشــهر هــر چــه در تــوان داشــت بــه کارگرفــت، امــا ســرانجام بــا مجاهــدت و ایثــار رزمنــدگان اســالم، عــراق بــه دلیــل 
ناتوانــی در حفــظ برتــری نظامــی و امیــد بــه تحمیــل شــرایط جدیــد سیاســی بــه ایــران، ناچــار بــه عقــب نشــینی از خرمشــهر شــد و پیــروزی 

نصیــب مــردم خرمشــهر شــد.

از جملــه دســتاورد هــای عملیــات »بیــت المقــدس« عــالوه بــر فتــح خرمشــهر بــه عنــوان یــک منطقــه مهــم، ایــن بــود کــه مــردم بــار دیگــر 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه قــدرت نظــام متکــی بــر فرماندهــان حــزب اللهــی و بــا نیــروی ایمــان، قــادر اســت از منافــع ملــت ایــران دفــاع 
کنــد. همچنیــن ابعــاد و ماهیــت قــدرت نظامــی ایــران)از آن جهــت آن کــه بیــت المقــدس یکــی از پیچیــده تریــن عملیــات هــا بــود( و عالئــم 

شکســت عــراق بــر همــگان آشــکار شــد. 

فتــح  حماســه  از  زده  حیــرت  اســتکبار، 
ایــن  خبــر  زود  خیلــی  بــود!  خرمشــهر 
ــه  ــرد و ب ــدا ک ــی پی ــاب جهان ــه بازت حماس
گــوش جهانیــان رســید. کارشناســان نظامــی 
ــه  ــات ب ــی عملی ــوه هماهنگ ــی از نح خارج
لحــاظ زمانــی و مکانــی اظهــار شــگفتی مــی 
ــد و اذعــان مــی داشــتند کــه عملیــات  کردن
آزادســازی خرمشــهر از نظــر نظامــی یکــی از 
پیچیــده تریــن و مشــکل تریــن عملیــات هــا 
در تاریــخ جنگهــای کالســیک جهــان اســت. 
ــران،  ــم ای ــاه 1361 در تقوی ــرداد م ــوم خ س
تنهــا بــه مثابــه آزادســازی یــک شــهر نیســت 
ــی  ــری مردان بلکــه نمــادی از مقاومــت و دلی
ــب  ــه وج ــب ب ــاع از وج ــرای دف ــه ب ــود ک ب
خــاک ایــران تــا آخریــن قطــره خــون خــود 
در برابــر دشــمن ایســتادگی کردنــد و در 
نهایــت پــس از یــک ســال و نیــم محاصــره، 

ــت. ــور بازگش ــوش کش ــه آغ ــهر ب خرمش
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چنــدی پیــش، شــهادت مــوالی متقیــان، حضــرت علــی ابــن ابیطالــب )ع( را پشــت ســر گذاشــتیم، در همیــن راســتا 
بــر آن شــدیم تــا کتابــی در مــورد عــدل و عدالــت علــی»ع« را خدمــت شــما همراهــان همیشــگی نشــریه قلــم معرفــی 

کنیــم.
»The Voice Of Human Justice«نام کتاب: صدای عدالت انسانی

ــان  ــه زب ــروت و ب ــا 1335 شمســی در بی ــار در ســال 1956 میــالدی مصــادف ب ــرای اولیــن ب ــاب، ب ــن مجموعــه کت ای
ــه چــاپ رســید. عربــی ب

مجموعــه کتــاب صــدای عدالــت انســانی در 5 جلــد و بــه قلــم نویســنده نامــدار مســیحی واهــل لبنــان، جــورج ســمعان 
 )»2014_1926«George Jordac(جــورداق

ــت. ــده اس ــته ش نوش
ــر:  ــوق بش ــی و حق ــام عل ــد اول( ام جل
مــروری بــر اوضــاع ســرزمین حجــاز در زمــان 
پیدایــش دیــن اســالم و ویژگــی هــای حضــرت 
ــتر  ــک اش ــه مال ــن عهدنام ــی»ع«و همچنی عل

مــی باشــد.
جلــد دوم( امــام علــی و انقالب فرانســه: 
همانطــور کــه از نامــش پیداســت بــه بررســی 
ــا و  ــدگاه ه ــه و دی ــالب فرانس ــه انق و مقایس

مبانــی امــام علــی»ع« مــی پــردازد.
ــقراط: در  ــی و س ــام عل ــوم( ام ــد س جل
ایــن جلــد نیــز همانگونــه کــه از اســمش 
پیداســت، مقایســه و بررســی دیدگاه هــای 
ســقراط و امــام علــی»ع« پرداختــه شــده 

ــت. اس
جلــد چهــارم( امــام علــی و دوران 
ــره  ــی دوتی ــه معرف ــد ب ــن جل ــی: در ای زندگ
امــوی و هاشــمی پرداختــه شــده و رویدادهــای 
دوره خالفــت عثمــان و ماجــرای قتــل او ذکــر 
شــده اســت؛ ســپس بــه بررســی دوره خالفــت 
امــام علــی»ع« و روزهــای آخــر زندگانــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــان پرداخت ایش
ــای  ــت ه ــی و قومی ــم( عل ــد پنج جل
عربــی: ارائــه دیــدگاه هــای نویســندگان 
مختلــف چــه موافقــان و چــه مخالفــان در 
ــه شــده اســت. ــی»ع« پرداخت ــام عل ــورد ام م

ــاب  ــن کت ــاپ ای ــاره چ ــرداق درب ــورج ج ج
می گویــد: »بــه عقیــده مــن علــی حتــی از مســیح هــم باالتــر اســت، در ایــن روزگار نیــاز بــه علــی و باورهــا و جبهــه 
گیــری هــای او بیــش از هــر زمــان دیگــری اســت؛ و ایــن موضــوع را هــر انســانی کــه وجــدان بیــدار و درکــی درســت از 
حــق و حقیقــت داشــته باشــد در مــی یابــد و فرقــی نــدارد کــه آن انســان از کــدام گــروه و بــا چــه ملیــت و زبانــی باشــد.«

ــد: »ای روزگار کاش                        ــی گوی ــه م ــت ک ــمتی اس ــاب آن قس ــن کت ــای ای ــمت ه ــن قس ــی از بهتری ــک یک ــدون ش ب
مــی توانســتی همــه قــدرت هایــت را جمــع کنــی و ای طبیعــت کاش مــی توانســتی همــه اســتعداد هایــت را جمــع 

ــی.« ــه ده ــر هدی ــی دیگ ــک عل ــا ی ــای م ــه دنی ــان و ب ــوغ و قهرم ــا نب ــزرگ ، ب ــان ب ــک انس ــق ی ــرای خل ــی، ب کن
همراهان نشریه برای دریافت نسخه PDFکتاب از جعبه ی دانلود زیر اقدام نمایید.

کتابخاهن من
سید مجتبی حسینی

1 2 3 4
برای دانلود هر جلد، کافیست که بر روی کد آن کلیک نمایید.

http://uupload.ir/view/yyt_1.pdf/
http://uupload.ir/view/98t0_2.pdf/
http://uupload.ir/view/r6l7_3.pdf/
http://uupload.ir/view/x6wq_4.pdf/


ماه نگار
2 خرداد؛ روز جهانی قدس

ــدس و  ــی ق ــان، روز جهان ــارك رمض ــاه مب ــه م ــن جمع آخری
ــت.  ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــم جمه ــمی در تقوی روزی رس
ــا  ــن روز ب ــلمان در ای ــورهای مس ــایر کش ــران و س ــردم ای م
ــردم  ــرئیل از م ــد اس ــعارهای ض ــر دادن ش ــی و س راهپیمای
ــی )ره(  ــام خمین ــد. ام ــی کنن ــت م ــالم حمای ــطین اع فلس
راجــب ایــن روز بــزرگ فرمــوده انــد:» روز قــدس فقــط روز 
فلســطین نیســت، روز اســالم اســت؛ روز حکومــت اســالمی 

ــت.« اس

3 خرداد؛ سالروز آزاد سازی خرمشهر
ــران  ــم ای ــا در تقوی ــن روزه ــرداد 1361 از مهمتری ــوم خ س
ــس از 578  ــهر پ ــار، خرمش ــر افتخ ــن روز پ ــت. در ای اس
ــی،  ــغالگر عراق ــای اش ــط نیروه ــره توس ــاه( محاص روز)19 م
ــی  ــورای عال ــد. ش ــح ش ــالم فت ــدگان اس ــت رزمن ــه دس ب
انقــالب فرهنگــی ایــن روز را بــه عنــوان روز مقاومــت، ایثــار 
و پیــروزی در تقویــم رســمی ایــران نامگــذاری کــرده اســت. 
ــرد!« ــدا آزاد ک ــهر را خ ــه »خرمش ــان نرفت ــوز یادم ــا هن و م

14 خرداد؛ سالروز رحلت امام خمینی)ره(
ــر  ــذار کبی ــات بنیانگ ــالروز وف ــاه، س ــرداد م ــم خ چهارده
ــال 1368  ــان در س ــت. ایش ــی)ره( اس ــام خمین ــالب، ام انق
ــی  ــان در یکـ ــه ایش ــگفت آنک ــد. ش ــی را وداع گفتن دار فان
از غزلیاتـــشان کــه چنـــد ســال قبــل از رحلــت ســروده اند 

ــد:  ــی فرماین م
»انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

سالها می گذرد حادثه ها می آید!«

4 خرداد؛ عید سعید فطر
ــن ها  ــن جش ــزرگ تری ــن و ب ــر از مهم تری ــعید فط ــد س عی
ــز  ــا نی ــد روزه گش ــه آن عی ــه ب ــت ک ــلمانان اس ــاد مس و اعی
مــی گوینــد. پایــان مــاه مبــارك رمضــان مصــادف اســت بــا 
عیــد ســعید فطــر و هلــول مــاه شــوال. برگــزاری نمــاز عیــد 
فطــر یکــی از مهــم تریــن کارهایــی اســت کــه در قــرآن در 

خصــوص عیــد فطــر آورده شــده اســت.

31 خرداد؛ شهادت دکتر مصطفی چمران
ــاد و  ــرت، جه ــل هج ــه کام ــران نمون ــی چم ــر مصطف دکت
ــالب  ــکوهمند انق ــروزی ش ــا پی ــان ب ــد. ایش ــهادت بودن ش
ــاز  ــن ب ــه وط ــرت، ب ــال هج ــد از 23 س ــران، بع ــالمی ای اس
ــب  ــود را در قال ــی خ ــی و انقالب ــات علم ــا  تجربی ــتند ت گش
انقــالب بگذارنــد. ایشــان در 31 خــرداد مــاه 136۰ در مســیر 
ــه  ــاره ب ــش خمپ ــت ترک ــر اصاب ــر اث ــنگرد ب دهالویه-سوس
پشــت ســر در 49 ســالگی بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل 

ــتند.   گش

28 خرداد؛ شهادت امام جعفر صادق)ع(
ــذار  ــادق)ع(، بنیانگ ــر ص ــام جعف ــیعیان، ام ــم ش ــام شش ام
مذهــب شــیعه هســتند کــه از آن بــا عنــوان مذهــب جعفری 
ــری  ــوال 148 هج ــان در 25 ش ــد. ایش ــی کنن ــاد م ــز ی نی
قمــری در ســن 65 ســالگی توســط منصــور دوانیقــی، خلیفــه 
ــام  ــیدند. ام ــهادت رس ــه ش ــدند و ب ــموم ش ــی مس عباس
صــادق)ع( بیشــترین ســال عمــر را در میــان یــازده امــام اول 

ــد. شــیعیان داشــته  ان

فرهنـــــگی
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مـــــــــهنـــــــــــاصنفــــــــــــلیال ابوطالبی
صنفــــــــــــ نـــــــــــا مـــــــــه

گویند 
دانشــگاه فرهنگیــان از دو بخــش »فــر« بــه 

معنــی شــکوه و »هنــگ« کــه شــما معنــی اش را بهتــر از مــن مــی 
ــن  ــه ی مبــارک شــما ای دانیــد، تشــکیل شــده اســت! خــب ممکــن اســت در کل

فکــر جرقــه بزنــد کــه فرهنگیــان یعنــی جایــی کــه فرهنــگ کشــور در آن پایــه گــذاری مــی 
شــود و ایــن چــه یــاوه ای اســت کــه مــن مــی گویــم! امــا در لغــت نامــه ی ایــن جانــب ایــن کلمــه اینطور 

معنــا شــده اســت و کاری هــم نمــی شــود کــرد. فرهنگیــان یعنــی شــکوِه تعجــب و مــات و مبهــوت بــودن یــا بــه 
عبارتــی هــر روز خبــری از ایــن دیــار شــنیدن کــه باعــث مــی شــود هنــگ بمانــی! حــال حاشــیه هــا را قیچــی بزنیــم 

و بــه قــول معــروف برویــم ســراغ اصــل مطلــب؛ گوینــد دانشــجو معلــم یــا اصــال جنــس معلــم گونــه ای اســت کــه قبــل از 
بقیــه ی انســانها از اخبــار آگاه مــی شــود! شــاید تعجــب کنیــد ولــی نشــان بــه آن نشــان کــه قبــل از اینکــه جنــاب پرزینــدت 

صفــر هــا را از پــول ملــی حــذف کنــد ایــن صفرهــا قبــل از همــه از پــول چندرغــاز دانشــجو معلــم حــذف شــده بــود! وی کــه از نبــود 
صفــر در مقابــل دســتمزد کالس رفتــن هــای کلــه گنجشــکی اش رنــج مــی بـُـرد تصمیــم گرفــت بــا ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک 

یــک قــرارداد پنهــان ببنــدد تــا اورا یــاری کننــد کــه صفــر هــا را از معــدن اقتصــاد بیــرون بکشــد و بــه جــای اولــش بــاز گردانــد. اولیــن 
تصمیــم وی بــورس بــود! شــاید بــا شــنیدن ایــن کلمــه یــاد بــوِرس بیفتیــد کــه زلــف هــای مبارکتــان را بــا آن شــانه مــی زنیــد امــا نــه 
ایــن بــار منظــور همــان بــورس اســت همــان کلمــه ی بســی الکچــری کــه فقــط خواجــه حافــظ شــیرازی مانــده اســت کــه دمــاغ خــود 
را نکشــیده و بــا حالــت پیــس و افــاده ای از حلقــوم مبــارک بیــرون ندهــد! حــال ســوال اینجاســت کــه اصــال بــورس چیســت و ســرزمین 
الکچــری بــورس کجاســت کــه دانشــجو معلــم ســعی دارد بــا رفتــن بــه آنجــا صفــر هــای نقلــی از دســت رفتــه حقوقــش را بــاز گردانــد!  
طبــق گفتــه خبرنــگاران قلــم نشــان، بــورس جایــی اســت مثــل میــدان تــره بــار! بلــه درســت فهمیدیــد فقــط فرقــش ایــن اســت کــه 

بــه جــای گوجــه و کلــم در آنجــا ســهام خریــد و فــروش مــی کننــد البتــه نــا گفتــه نمانــد کــه برخــالف ظاهــر زیبــا و الکچــری و  
وسوســه انگیــز، باطــن بســی پیچیــده و در بعضــی مواقــع خطرناکــی دارد و بــا یــک اشــتباه همــان صفرهــای قبلــی حقوقــت 

ــه زخمــی از زندگــی ات  ــا ب ــاری هســتی ت ــز کــه درطلــب دین ــم عزی ــاد مــی دهــد! پــس ای دانشــجو معل ــر ب ــز ب را نی
بزنــی، بــرای ورود بــه ایــن شــهر عجیــب و پیچیــده بــا رعایــت اصــول ایمنــی و توجــه بــه تابلــو هــای راهنمایــی بــا 

ســرعت مطمئــن حرکــت کــن کــه جــاده بــس لغزنــده اســت! مــا هــم امیدواریــم چرخــش برایــت بچرخــد 
فقــط درس و مشــق را ول نکــن کــه نفریــن دکتــر ســیف گریبانــت را مــی گیــرد و فرامــوش مکــن 

کــه شــغل اصلــی تــو شــغل انبیــا یــا بــه زبــان خودمانــی تــر همــان معلمــی اســت و بــه 
قــول عکــس پروفایلــت »هرکــه عاشــق شــد معلــم مــی شــود« و از ایــن 

ــا! ــل داســتان ه قبی
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مدرسه تلویزیونی سیما ߹
شــبکه آمــوزش ســیما در ایــام کرونایــی ایــن روزهــای ایــران، بــار ســنگین آمــوزش از راه دور را بــر عهــده گرفتــه اســت 
امــا در ایــن راه، تنهــا نبــوده و  شــبکه  مجــازی شــاد نیــز بــه کمــک آن آمــده اســت تــا آمــوزش دانــش آمــوزان از طریــق 

تکنولــوژی، هــم چنــان بــا قــوت ادامــه داشــته باشــد.

بــا توجــه بــه شــرایطی کــه اکنــون در کشــورمان بــه وجــود آمــده، و بــه علــت وجــود 
ــه ســمت آمــوزش مجــازی ســوق پیــدا کــرده اســت.  ــا، توجــه هــا ب بیمــاری کرون
ــن شــماره اهمیــت و ضــرورت  ــا نیــز  تصمیــم گرفتیــم در ای ــر همیــن امــر، م بناب
یادگیــری آمــوزش مجــازی را بــرای معلمــان و اســاتید بررســی کنیــم کــه در شــماره 
ــرات  ــز اث ــن شــماره نی ــن امــر پرداختــه شــد و در ای ــه ای ــه طــور مفصــل ب قبــل ب
ــی  ــطه بررس ــوزش متوس ــات را در آم ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــی فن ــت و منف مثب

خواهیــم کــرد.
سولماز سیفی

معلم دات کام
Moallem.com!

ــاوری  ــای فن ــد ه ــا و تهدی ــت ه فرص
آمــوزش  در  ارتباطــات  و  اطالعــات 

متوســطه :
ــی در عرصــه  ــر و تحول ــوع تغیی ــر ن اصــوال ه
هــای مختلــف از جملــه عرصــه آموزشــی آثــار 
و تبعــات مناســب بــا اهــداف و کارکــرد هــای 
خــود را بــه همــراه خواهــد داشــت. بنابرایــن 
شــناخت نتایــج و آثــار هــر پدیــده الزم و 
ــات  ــاوری اطالع ــعه فن ــت. توس ــروری اس ض
و ارتباطــات نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 

نیســت.
فرصت ها :

کمــک همــه جانبــه بــه امــر کیفیــت  «
آموزشــی بخشــی 

تربیت نیروی انسانی کارآمد «
یادگیری انعطاف پذیر «
دسترسی آسان به منابع اطالعاتی «
کاهش هزینه های آموزشی «
بازآمــوزی معلمــان و افزایــش مهــارت و  «

ــغلی ــش ش دان
یک فرصت یادگیری مادام العمر «
امکانــات  « و  ابــزار  در  پذیــری  انعطــاف 

آموزشــی
تهدیدها :

افزایش شکاف طبقاتی «
دسترســی آســان بــه منابــع مغایــر بــا ارزش  «

هــا و هنجارهــای جوامــع مختلــف
نیاز مخاطبان به سواد رسانه ای «
لــزوم وجــود اســتاندارد هــای خــاص بــرای  «

ارزیابــی و برنامــه هــای آموزشــی
مسئله صدور و اعتبار گواهی نامه «

متواری کردن آموزش گران «
آموزش به زبان غیر بومی   «

آلبــرت اینشــتین: هنــر عالــی معلــم، ترغیــب 
لــذت در بیــان خــالق و دانــش اســت.

کــه  ندیــن  دســت  از  رو  بعــدی  شــماره 
راه  در  معلمــان  بــرای  جالبــی  مهارتهــای 

اســت...

هنر عالی معلم، ترغیب 
لذت در بیان خالق و دانش 

است.
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ــد.  ــه صمیمیتــی اســت کــه دو طــرف طــی مصاحبــه دارن قشــنگی مصاحبــه هــا ب
ــا  ــرم ب ــی و گ ــه صمیم ــک مصاحب ــان ی ــریه م ــماره ی نش ــن ش ــه ی ای مصاحب
ســرکار خانــم دکتــر فریبــا حســینی اســت. ایشــان از اســاتید برجســته دانشــگاه 
فرهنگیــان تبریــز هســتند و مــا خیلــی از ایــن بابــت خــوش شــانس بــوده ایــم کــه 

در خدمــت ایشــان هســتیم.
دنیز مبارکی

علم، عشق، اخالق

ــن از  ــینی. م ــر حس ــم دکت ــالم خان س
ــم.  ــون میش ــم مزاحمت ــریه ی قل نش
اگــر ســالمی داریــد خدمــت دوســتان، 

ــد. بفرمایی
مخاطبــان  و  شــما  خدمــت  دارم  »ســالم 
و  ســالمت  در  کــه  امیــدوارم  گرامیتــان. 
ــات و  ــد و طاع ــر ببری ــه س ــل ب ــت کام صح

باشــد.« مقبــول درگاه حــق  عباداتتــان 
بیوگرافــی  لطفــا  ممنــون.  خیلــی 
بفرماییــد. خودتــان  از  مختصــری 

»فریبــا حســینی هســتم دکتــری روانشناســی 
ــر از 28  ــش ت ــان دارم. بی ــگاه اصفه از دانش
ــف  ســال اســت کــه در دانشــگاه هــای مختل
مشــغول تدریــس هســتم و امســال از شــهریور 
ــز  ــار در تبری ــن ب ــرای اولی ــال 98 ب ــاه س م
اقامــت دارم و تدریــس مــی کنــم. بــه دلیــل 
عالقــه ای کــه داشــتم بیــش تــر از 23 ســال 
اســت کــه در دانشــگاه فرهنگیــان بــه صــورت 
پــاره وقــت مشــغول تدریــس هســتم. و دارای 

دو فرزنــد هســتم.«
ــرگرمی در  ــن س ــان بهتری ــه نظرت ب

ــی  ــزی م ــه چی ــا چ ــن روزه ای
ــد؟ ــد باش توان

ــام  ــرای انج ــت ب ــن فرص »بهتری
افتــاده  عقــب  کارهــای 

همچنیــن  اســت. 
دربــاره  تفکــر 
هــای  نعمــت 

کــه  خداونــد 
هــا  خیلــی 

قدرش 
نمــی  را 

دانند 
مگر 

زمانی 
از  کــه 
ــا  آن ه

ــود  ــری ب ــا تلنگ ــن روز ه ــود! ای ــه بش گرفت
بــرای همــه مــان کــه چشــم هایمــان را 
ببینیــم!« دیگــری  جــور  و  بشــوییم 
ــن  ــه در ای ــد ک ــه ای داری ــه توصی چ
روزهــا آرامــش خودمــان را حفــظ 

ــم؟ کنی
»آرامــش بــه شــکل مطلــق بــرای هیــچ یــک 
ــگام  ــر هن ــد مگ ــد ش ــق نخواه ــا محق از م

بیایید مرگ! 

ــم. در  ــازی کنی ــش بازس ــان را از آرام تعریفم
ــر  ــان فک ــز ُخلقیاتم ــان و نی ــورد تعاریفم م
ــی  ــن روزمرگ ــی ای ــا زندگ ــه آی ــم. اینک بکنی
ــم؟  ــر داری ــه تغیی ــاز ب ــا نی ــا ه ــت؟ کج هاس
ضعــف هایمــان را بازنگــری بکنیــم و  در 
ــم و  ــن کنی ــردن را تمری ــی ک ــت زندگ نهای
ــت  ــری مدیری ــرایط بهت ــا ش ــان را ب زندگیم

» . کنیــم
ویژگی های یک معلم خوب؟

ــراری ارتبــاط اســت.  »مهمتریــن ویژگــی برق
بچــه هــا بیشــتر از ناگفتــه هــای مــا یــاد مــی 
گیرنــد تــا گفتــه هــا. مســئولیت پذیــری، نظم 
و وقــت شناســی و احتــرام گذاشــتن متقابــل 
ــد  ــراد، مــواردی هســتند کــه مــی توان ــه اف ب
ــو  ــا الگ ــه ه ــرای بچ ــوب را ب ــم خ ــک معل ی

قــرار بدهــد«
ــجو  ــه دانش ــتید ک ــق هس ــما مواف ش
معلمــان در مقطــع کارشناســی بماننــد؟

»نــه اصــال موافــق نیســتم! یــک معلــم خــوب 
ــر باشــد و  ــادام العم ــده م ــک یادگیرن ــد ی بای
ــم  ــال عل ــه دنب ــرایطی ب ــر ش ــواره در ه هم

ــوزی باشــد.« آم
ــا  ــد؟ ت ــازی موافقی ــوزش مج ــا آم ب
ــر  ــد موث ــی توان ــد م ــه ح چ

ــد؟ باش
ــه  ــره ب ــاط چه »ارتب
مهــم  چهــره 
ــئله  ــن مس تری
بحــث  در 

یادگیری 
است 
ولی 

بــا ایــن 
شرایط 

بــا  و 
وجود 
تالش 

در 
انــواع 
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    رســانه هــا و پیــام رســان هــای داخلــی، 
هــم دانشــجو هــا و هــم مــا بــه ایــن نتیجه 
رســیده ایــم کــه ارتبــاط چهــره بــه چهــره 
ــد.  ــاق بیافت ــل اتف ــود تعام ــی ش ــث م باع
ــا  زیــرا مفاهیــم نــه تنهــا بــا زبــان بلکــه ب
ــه  ــن آموخت ــاط گرفت ــدن و  ارتب ــان ب زب
مــی شــود. آمــوزش مجــازی خــوب اســت 
ولــی بــه تنهایــی نتیجــه مطلوبــی نخواهــد 

داشــت.«
بــه نظرتــان دانشــجو هــا فکــر مــی 
ــا  ــتید ی ــی هس ــتاد خوب ــد اس کنن

ــرا؟ ــه؟ چ ن
»فکــر مــی کنــم 90 درصدشــان بــه دلیــل 
اینکــه مــی داننــد مــن چــه ویژگــی هایــی 
دارم فکــر کننــد کــه اســتاد خوبــی ام و 10 
درصــد هــم احتمــاال کســانی هســتند کــه 
ــد.  ــده ان ــروط و زده ش ــن مش در درس م
ولــی اکثــرا نظرشــان ایــن اســت کــه مــن 
ســخت گیرهســتم. چــون بــه نظــرم بایــد 
دانشــجومعلم هــا جدیــت را یــاد بگیرنــد.«
چــه کار کنیــم کــه روحیــه ی دانــش 

آموزانمــان در کالس بــاال بــرود؟
»اولیــن کار ایــن اســت کــه ســعی کنیــم 
خودمــان حــال خوبــی داشــته باشــیم. در 
ــد  ــی گوی ــه م ــم ک ــی داری ــفه مطلب فلس
کســی کــه فاقــد چیــزی اســت نمــی توانــد 
اعطــا کننــده آن چیــز باشــد بنابرایــن بــه 
نظــر مــن ســعی کنیــم خودمــان روحیــه 
ی شــاداب، متعــادل و ســالمی داشــته 
ــن  ــم از ای ــوزان ه ــش آم ــا دان ــیم ت باش

ــد.« ــی بگیرن ــرژی مثبت ــادابی ان ش
توصیــه تــان بــرای دانشــجو معلمــان 
ــن اولین  در دوران دانشــگاه و همچنی

ــان چیست؟ روز تدریسش
ــه در دوران  ــرده ام ک ــه ک »همیشــه توصی
از  و  نکننــد  ســوزی  فرصــت  دانشــگاه 
ــن  ــد. ای ــتفاده کنن ــان اس ــت هایش فرص
فرصــت هــا فقــط  شــامل کالس درس 
نیســت بلکــه ارتباطشــان بــا همدیگــر 
ــت  ــن فرص ــزو ای ــگاه ج ــن خواب و همچنی
مســائل  و  هــا  فرهنــگ  کــه  هاســت 
مختلفــی را مــی تواننــد یــاد بگیرنــد و ایــن 
ــد اندوختــه ی دوران  ــه هــا مــی توان تجرب
بــرای  ام  توصیــه  باشــد.  دانشگاهشــان 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــس ه ــن روز تدری اولی
ــد!  ــم نگیری ــت ک ــان را دس ــز خودت هرگ
درس  معتبــر  دانشــگاه  یــک  در  شــما 
ــه دســت آوردنــش  ــرای ب ــده ایــد و ب خوان
مبــارزه کــرده ایــد و در 4 ســال آموزشــتان 
اندوختــه هــای زیــادی کســب کــرده ایــد. 
بــا اعتمــاد بــه نفــس، قــدرت و بــا مهربانــی 
ــن  ــوید و اولی ــر ش ــر کالس درس حاض س

روزتــان را بــا حــس خــوب و لبخنــد جشــن 
ــد.« بگیری

     وقتــی بچــه بودیــد آینــده تــان را 
چگونــه تصــور مــی کردیــد؟

ــی ام را  ــای دوران بچگ ــوز امضاه ــن هن »م
ــنده ی  ــک نویس ــتم ی ــت داش دارم و دوس
ــت دور  ــوان توریس ــه عن ــم و ب ــوب باش خ
دنیــا را بگــردم و بــه دلیــل حــس اعتمــادی 
ــد  ــی دادن ــن م ــه م ــادرم ب ــدر و م ــه پ ک
خــودم را همیشــه یــک آدم برجســته تصــور 

ــردم.« ــی ک م
اگــر بخواهیــد سرگذشــت خودتــان را 
ــه  ــد آن کلم ــه کنی ــه خالص در 3 کلم

هــا کدامنــد؟
»علم، عشق و اخالق«

ــد  ــتان برگردی ــه دوران دبیرس ــر ب اگ
ــاره کنکــور دهیــد همیــن راه را  و دوب

ــد؟ ــی کنی ــاب م انتخ
»مــن فقــط بــه خاطــر ایــن کــه روانشناســی 
بخوانــم رشــته ی انســانی را انتخــاب کــردم 
ــن راه مبتــدی مــی  ــوز خــودم را در ای و هن
ــه دوران دبیرســتان  ــاز هــم ب ــم و اگــر ب دان
ــی  ــش م ــیر را در پی ــن مس ــردم همی برگ

گیــرم.«
ــد: کاش  ــل کنی ــر را کام ــه ی زی جمل

ــن... م
»عمــر حضــرت نــوح را داشــتم و قطعــا 
ــتم  ــه ی سرگذش ــه کلم ــه اش را در س هم

ــردم.« ــی ک ــی م ط
ــه  ــا ب ــه ت ــی ک ــاب های ــن کت بهتری
حــال خوانــده ایــد؟ و آخریــن کتابــی 

ــد؟ ــده ای ــه خوان ک
»بهتریــن کتابــی کــه تــا بــه حــال خوانــده 
ــن  ــم، مثنــوی اســت. آخری ام و دارم میخوان
کتابــی هــم کــه خوانــده ام )مامــان و معنــی 

زندگــی( از ارویــن یالــوم اســت.«
نظرتــان راجــع بــه ایــن کلمــات را در 

یــک یــا دو جملــه بیــان کنیــد: 
آزادی: بــه اعتقــاد موالنــا آزادی یک وســیله 
اســت بــرای کشــف خالقیــت هــای انســان، 
وســیله ای کــه بــه انســان اجــازه مــی دهــد 

بــه هــر دریچــه ای ســرک بکشــد .
علــم  ی  نابغــه  دو  از  یکــی  فرویــد: 
روانشناســی البتــه مثــل هــر دانشــمند 

اســت. داشــته  اشــتباهاتی  دیگــر 
بســیار  مردمانــی  بــا  شــهری  تبریــز: 
ــا فرهنــگ و زیبــا یعنــی »چــوخ  ــان، ب مهرب

گــوزل«
عشــق: عشــق زیباســت و جوهــره هســتی 

عشــق اســت.
هنــر: خواســتنی و واجــب اســت. بــه نظــر 

ــور  ــه ش ــت ک ــائلی اس ــی  از مس ــن یک م
ــد  ــزدو بای ــی انگی ــر م ــا ب ــی را در م زندگ

آن را آموخــت.
خوشــبختی: در لحظــه اســت. یعنــی هــر 
انســانی کــه یــاد گرفتــه باشــد در لحظــه ی  
حــال زندگــی بکنــد و از بودنــش و از آنچــه 
ــذت  ــا ل ــارغ از هیاهــوی دنی ــه هســت ف ک

ببــرد خوشــبخت اســت.
زیبــا  ای  زیباســت  زندگــی  زندگــی: 

پســند.«
آسان ترین راه موفقیت؟

»ســعی کنیــم خودمــان باشــیم. از خودمان 
فــرار نکنیــم، در حــال زندگــی بکنیــم و از 
مقایســه کــردن خودمــان دســت برداریــم و 
در یــک جملــه، آســان تریــن و  بهتریــن راه 
موفقیــت ایــن اســت کــه بهتریــِن خودمــان 

» باشیم.
دغدغــه ی محیــط زیســتی تــان 

چیســت؟
ــن  ــه ای روی زمی ــه زبال ــه از اینک »همیش
ــورم  ــی خ ــه م ــی غص ــود خیل ــه ش ریخت
ــه  ــردی ب ــی ف ــوم. وقت ــی ش ــت م و ناراح
ــه  ــد ک ــی ده ــازه را م ــن اج ــودش ای خ
چیــزی روی زمیــن بریــزد و یــک نفــر بایــد 
ــث  ــردارد باع ــه را ب ــن زبال ــود و ای ــم ش خ
ــی  ــی م ــه ناراحت ــن ب ــد م ــل لبخن تبدی
شــود و در واقــع توهینــی اســت بــه شــان و 

ــان!« ــت انس ــت و منزل کرام
فکــر مــی کنیــد اگــر چــه چیــزی در 
دنیــا نبــود دنیــا جــای بهتــری بــود؟

ــه ایــن کــه هــر آنچــه کــه در  »معتقــدم ب
ایــن دنیــا هســت یــک فلســفه ی خلقتــی 
دارد و خداونــد یــک حکمتــی در پــس ایــن 
قــرار داده اســت کــه مــِن انســان قــادر بــه 
ــعی  ــن س ــتم بنابرای ــش نیس درک و فهم
کــرده ام از هــر آنچــه کــه در دنیــا هســت 
لــذت ببــرم و تــالش کنــم کــه دنیــا را بــه 
ــم  ــردن ه ــی ک ــرای زندگ ــری ب ــای بهت ج
ــل  ــران تبدی ــرای دیگ ــم ب ــرای خــودم ه ب

کنــم.«
خانــم دکتــر حســینی خیلــی از شــما 
ممنونیــم کــه قبــول زحمــت کردیــد 
و وقتتــان را در اختیــار مــا گذاشــتید. 
ــذت  ــیار ل ــما بس ــا ش ــت ب از مصاحب

بردیــم.  بــه امیــد روز هــای بهتــر. 
»خیلــی ممنونــم از شــما. مصاحبــه خیلــی 
خوبــی بــود و مــن را بــه چالــش کشــیدید. 
ــن را  ــم. ای ــودم باش ــه خ ــردم ک ــعی ک س
ــم  ــی دان ــا م ــز زیب ــای تبری ــی ه از ویژگ
ــودم  ــما ب ــت ش ــق را خدم ــن دقای ــه ای ک
و خــودم را بــه چالــش کشــیدم. بــه امیــد 

ــگاه!« ــدد در دانش ــدار مج دی
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سفرکردن، یکی از تجربه های لذت بخش زندگی است.
آشناشــدن بافرهنــگ و ارزِش دیگــر مردمــان، دوری از اســترس 
و مشــکالتی کــه روحمــان را بــه دردآورده انــد،  چالــش روبــه 
ــا اتفاقــات غیرمنتظــره و شــناختن و دیــدن هرچــه  روشــدن ب
بهتــر زیبایــی هــای اطــراف، تأثیرســفر در زندگــی را برایمــان 
روشــن مــی کنــد. امــا اهمیــت انتخــاب اینکــه »کجــا برویــم؟!« 
را هــم نبایــد فرامــوش کنیــم کــه مــا درگردشــگری شــهری یــا 

همــان شــهرگرد خودمــان هوایتــان را داریــم!                                                                                                                                        
رعنا خدادادی

جلفا ؛ شهری به وسعت تاریخ؛
شــهرمرزی جلفــا در ناحیــه ی شــمال غربــی اســتان آذربایجان شــرقی 
واقــع شــده  اســت. قــرار گرفتــن ایــن شــهردر حاشــیه ی رود ارس و در 
ــا جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان ایــن شهرســتان را  ــران ب مــرز ای
بــه یکــی از قطــب  هــای مهــم تجــاری تبدیــل کــرده  اســت. ســفر بــه 
شــهر جلفــا ســفری پرخاطــره از کلیســاهای تاریخــی و مراکــز تجــاری 
پررونــق اســت؛ بطوریکــه شــما را دســت خالــی راهــی دیارتــان نمــی 

کنــد.                                                                                                                                          

حمام تاریخی جلفا:
ایــن حمــام جنــب اداره گمــرک شــهر واقــع شــده و در قدیــم مــورد 

اســتفاده کارمنــدان گمــرک و تجــار بــوده اســت.
ــه ثبــت  ــران ب ــی ای ــار مل ــوان یکــی از آث ــه عن ــز ب در ســال 1378 نی
رســید. هنــگام ورود بــه ســاختمان، راهرویــی مقابلمــان قــرار دارد کــه 
ــخ گذشــتگان؛   ــر تاری ــه شــیرینی گذریســت ب ــرو ب ــن راه ــور از ای عب
چــرا کــه مــا را بــه مــوزه ای بــا اشــیای قدیمــی کــه در دل خــود جــای 

داده اســت، هدایــت مــی کنــد. 
ــی  ــویم، حمام ــام ش ــزی حم ــم وارد محــل مرک ــی توانی ــد از آن م بع
بــا ســقف گنبــدی شــکل، ســتون هــای بــزرگ و معمــاری زیبــا کــه 

ــه رخ مــا مــی کشــد.  قدمــت چنــد صــد ســاله خــود را ب
ــه رســتورانی کــه داخــل ســاختمان تعبیــه  در آخــر اگــر خواســتید ب

شــده اســت  هــم ســری بزنیــد.                                                                                                                          

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر



فرهنگی- اجتماعی
ماهنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قلم

ت و نهم / خرداد 1399
شماره بیس

15

کاروانسرای خواجه نظر:
وقــت آن رســیده کــه کمــی از شــهر فاصلــه بگیریــم. حــدود 5 
ــود دارد  ــرایی وج ــار رود ارس کاروانس ــا و کن ــرب جلف ــرِی غ کیلومت
کــه بنــای آن در زمــان شــاه عبــاس صفــوی و بــه دســت خواجــه نظــر 
ارمنــی ســاخته شــده اســت. اولیــن چیــزی کــه توجهمــان را جلــب 
مــی کنــد، مجســمه هــای بیرونــی کاروانسراســت کــه نشــان دهنــده 
ــویم  ــی ش ــه م ــرا ک ــت. وارد کاروانس ــت اس ــال حرک ــی در ح کاروان
درختچــه هــای داخــل حیــاط و حوضــی کــه در مرکــز آن قــرار دارد 
بــه همــراه صــدای پرندگانــی کــه بــه دور حیــاط مــی چرخنــد، روحــی 

ــه ایــن عمــارت مــی بخشــد. ــه مــا و ب ــازه ب ت
کاروانســرا دارای ســه ایــوان در ســه طــرف حیــاط اســت، بــه طــوری 
ــاق  ــده اســت. بعضــی ات ــاط چرخی ــع حی ــه ضل ــا در س ــگار بن ــه ان ک
ــاص داده          ــوزه اختص ــفالگری و م ــون س ــی چ ــه های ــه غرف ــم ب ــا ه ه

ــی از لطــف نیســت.                                                                                                                       ــه دیدنشــان خال ــد ک شــده ان

کلیسای سنت استپانوس:
ــه مقصــد بعــدی خــود کلیســای  ــم ب ــه بگذری ــان ک از کلیســای چوپ
ســنت اســتپانوس می رســیم؛ کلیســایی محصــور بیــن کــوه هــا 
ــد                    ــد چن ــا بای ــه ورودی کلیس ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــان تنومن و درخت
صــد متــری در دل ایــن طبیعــت پیــاده روی کنیــم. خودنمایــی بــرج 
ــرای اســتراحت  ــی ب ناقــوس و گنبــد مخروطــی شــکل عمــارت، مجال
ــه  ــی کشــاند. وارد کلیســا ک ــه ســمت خــود م ــا را ب ــد و م نمــی ده
شــویم، چنــد ورودی را جلــوی خــود مــی بینیــم. حیــاط جنوبــی کــه 
ــون زیبایــی گل هــا و سرســبزی درختــان حیــاط  زیبایــی اش را مدی
ــه مــوزه ای دو طبقــه ختــم مــی شــود. امــا حیــاط شــمالی  اســت، ب
راهــی اســت بــه محوطــه اصلــی کلیســا؛ ســاختمانی مملــو از ســکوت 
ــنگی  ــد س ــتون های بلن ــه، س ــی مالئک ــای رنگ ــی ه ــش. نقاش و آرام
ــا  ــی کلیس ــای داخل ــه در فض ــه ماهران ــته ای ک ــای برجس ــش ه و نق
ــرای ســخن گفتــن باقــی نمــی گــذارد. طراحــی شــده، دیگرجایــی ب

آبشار آسیاب خرابه:
بــرای رفتــن بــه ایــن مــکان دل انگیــز بایــد دوبــاره بــه شــهر برگردیــم 
ــمت  ــه س ــتانی را ب ــرباالیی و کوهس ــا س ــیر، گاه ــاعتی مس ــم س و نی

شــرق جلفــا طــی کنیــم.
ــه هــای ســنگ فرشــی کــه بیــن  ــه محوطــه، از پل بعــد از رســیدن ب
ــن دره  ــمت پایی ــه س ــه، ب ــر قرارگرفت ــان انجی ــا و درخت ــق ه آالچی

ــم. ــی کنی ــت م حرک
نســیم خنکــی کــه مــی وزد و آبــی کــه زیرپایمــان جریــان دارد، مــا 
ــی ســازد. آبشــاری صخــره ای  ــر م ــدن آبشــار مشــتاق ت ــرای دی را ب
ــی  ــوه های ــان ک ــی، درمی ــا خــزه پوشــیده شــده و در اوج زیبای ــه ب ک
ــده نمــی شــود، شــکل  ــری از سرســبزی در آن هــا دی ــا اث کــه تقریب
ــح دلچســبی اســت               ــازی در نزدیکــی آبشــار تفری ــه اســت. آب ب گرفت
کــه مــی توانــد حالتــان را خــوب کنــد و خاطــره ای مانــدگار از ایــن 

ــرای شــما بســازد. ســفر ب

گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
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ــن  ــت و بارزتری ــغل انبیاس ــی ش ــد: معلم ــی )ره( فرمودن ــام خمین ــه ام ــور ک همانط
ــم اســت. ــا تعلی ــات آن ه خصوصی

دانشــجومعلمین هــم کــه جامعــه ای از معلمیــن را تشــکیل مــی دهنــد، در راســتای 
ایــن تعلیــم بــا مشــکالتی مواجــه شــده انــد؛ از جمله بــی عدالتــی در کســر از حقوق.

امــا بحثــی کــه اینجــا بــه وجــود مــی آیــد ایــن اســت کــه آیــا کســی کــه مــورد بــی 
عدالتــی قــرار گرفتــه اســت مــی توانــد عدالــت را آن طــور کــه بایــد آمــوزش دهــد؟

زهرا خلفی

ــن مســأله ای  ــم مهــم تری ــروز مــی خواهی ام
ــا آن  ــان ب ــجو معلم ــا دانش ــن روزه ــه ای ک
درگیــر شــده انــد را بررســی کنیــم؛ کســر از 

ــوق! حق
ایــن کلمــه بــرای همــه مــا آشناســت و اصــال 
ــتمان  ــا گوشــت و پوس ــم ب ــر اســت بگوی بهت
درآمیختــه اســت! امــا بحثــی کــه اینجــا 
ــز  ــر پروی ــه دکت ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج
دانشــجویی  امــور  معاونــت  راد  انصــاری 
ــه  ــی ک ــت و گوی ــان، در گف دانشــگاه فرهنگی
ــان در  ــگاه فرهنگی ــی دانش ــورای صنف ــا ش ب
اســفند مــاه داشــتند مطــرح کردنــد کــه 
و  اســفند  مــاه  دو  در  دانشــگاه  کســورات 
فروردیــن ماننــد ســه مــاه تعطیلــی تابســتان 
ــر  ــکام کس ــد از اح ــود و 10 درص ــد ب خواه
ــگاه  ــی دانش ــه تعطیل ــد و چنانچ ــد ش خواه
ــاال  ــای ب ــالم نهاده ــر اع ــا ب ــان بن ــر زم ــا ه ت
ــم روال  ــاز ه ــد، ب ــته باش ــه داش ــتی ادام دس
بــه همیــن شــکل خواهــد بــود امــا بــا تــالش 
ــار 14  ــی در جلســه وبین ــورای صنف ــای ش ه
اردیبهشــت مــاه ســازمان دانشــگاه فرهنگیــان 
کــه بــا هیــات امنــا اعــم از ریاســت دانشــگاه 
ــان  ــجو معلم ــدگان دانش ــن و نماین و معاونی
ــه  ــد ک ــن ش ــر ای ــم ب ــد، تصمی ــزار ش برگ

میــزان کســورات در ایــن ایــام بــه 25 درصــد 
ــا  ــس ه ــز پردی ــت تجهی ــه در جه ــد ک برس
هزینــه شــود و اگــر ایــن وضعیــت ادامــه دار 
ــورت  ــی ص ــتان آموزش ــام تابس ــد و در ای باش
ــر  ــد تغیی ــه 25 درص ــدار ب ــن مق ــرد ای بگی

ــد. ــی کن ــدا م پی
بــر اســاس مــاده 6 و تبصــره آن، قانــون 
متعهدیــن خدمــت دانشــگاه مجــاز اســت 
هزینــه هــای شــبانه روزی و خوابــگاه را اخــذ 
کنــد کــه در ایــن بیــن بــه دلیــل عــدم وجــود 
ــی  ــی عدالت ــن ب ــجوها ای ــه دانش ــات ب خدم
اســت و ایــن را هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه 
ــه  ــا اینک ــم ب ــرددی ه ــجوهای ت ــرای دانش ب
ــود  ــی ش ــا داده نم ــه آن ه ــی ب ــچ امکانات هی
ماننــد دانشــجوهای خوابگاهــی کســر 10 

ــرد. ــی گی ــورت م ــد ص درص
 ،1398 ســال  بودجــه  بــه  توجــه  بــا 
دانشــگاه  بــرای  تومــان  140میلیــارد 
فرهنگیــان در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه از 
ــت  ــان آن رادول ــارد توم ــدار 25 میلی ــن مق ای
ــا  ــجویان ب ــی را دانش ــرد و مابق ــت ک پرداخ
کســوراتی کــه از احکامشــان صــورت گرفتــه 
بــود.   بــر اســاس بودجــه ســال 1399، ایــن 
مقــدار هزینــه بــه 401 میلیــارد تغییــر کــرده 

ــان آن را  ــارد توم ــط 44 میلی ــه فق ــت ک اس
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــی کن ــت م ــت پرداخ دول
تــورم موجــود، متاســفانه  هــر ســاله بــه جــای 
افزایــش مقــدار پرداختــی دولــت از ایــن 

ــتیم :/ ــش آن هس ــاهد کاه ــه، ش بودج
ــاره  ــک حســاب سرانگشــتی درب ــا ی ــا... ب و ام
ــه  ــف ب ــای مختل ــا درصده ــورات ب ــن کس ای
ــام جالبــی میرســیم؛ از آنجــا کــه اکنــون  ارق
ــل  ــال تحصی ــم در ح ــجو معل ــزار دانش 67 ه
ــه  ــا ب ــا کســر 10 درصــد تقریب وجــود دارد، ب
18 میلیــارد و بــا 25 درصــد بــه 46 میلیــارد 
ــرده  ــان ک ــت بی ــه دول ــی رســیم ک ــان م توم

ــد شــد! ــز حاصــل خواه اســت و تجهی
ــه در  ــت ک ــن اس ــی از ای ــواهد حاک ــا ش  ام
ایــن بــازه ی تعطیلــی دانشــگاه هــا بــه 
ــکام  ــد از اح ــان 45 درص ــا، هم ــر کرون خاط

دانشــجویان کســر شــده اســت!
ــه  ــه ب ــن کســوراتی ک ــا ای ــم ب حــال امیدواری
دلیــل تجهیــز دانشــگاه هــا و پردیــس هــا)!( 
صــورت مــی گیــرد، پردیــس هــا واقعــا تجهیز 

شــوند و مــا رســتگار گردیــم!

ــای  ــری ه ــر و کس ــای بهت ــد روزه ــه امی ب
کمتــر  :(

کسر رویکسر
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فاطمه موید

اندر خِم کوچه، پس کوچه های تدریس مجازی

کــــــــــــارورزنامه

بهــش مــی خــورد 50 ســالش 
ــرام  ــل ِگ باشــه. تلگــرام رو » تِ
چنــد  کــرد.  مــی  تلفــظ   »
ــت  ــاز داش ــان نی ــه ای زم ثانی
تــا بــا گوشــی هوشــمندش 
تمــاس تلفنــی رو جــواب بــده. 
میگــم.  رو  معصومــی  خانــم 
ــا خــودم فکــر مــی کنــم خانــم معصومــی حاضــر  بعضــی وقــت هــا ب
ــره  ــش ب ــن و ماســک اِن95 رو صورت ــه ت ــوش پزشــکی ب ــا روپ ــود ب ب
ســر کالس حضــوری تدریــس کنــه ولــی یــک لحظــه پــای تدریــس 

ــینه! ــازی نش مج
ــو نــت پخــش شــده صــدای  ــد« ت از وقتــی کــه ویــس ســوتی »آیالن
ــوژی رو  ــرزه. اصطالحــات جدیــد تکنول ــو ویــس هــا مــی ل ایــن زن ت
ــه هجــا تلفــظ مــی کنــه. خــب البتــه حــق هــم داره.  تقریبــا هجــا ب
دانــش آموزایــی کــه ویــس رو دریافــت مــی کنــن مثــل گــرگ هــای 
زخمــی پشــت گوشــی هاشــون کمیــن کــردن تــا بــه تالفــی کل بــد 
ــدش  ــه تِرن ــرن و بالفاصل ــوتی بگی ــون ازش س ــای معلمش ــی ه اخالق
کنــن! همــون روزی کــه گــروه رو راه انداخــت بالفاصلــه منــم اد کــرد. 
شــاید حضــور مــن تــو گــروه کالســش کــه بــا ایــن نســل آشــنا تَــرم 

بهــش دلگرمــی مــی داد.
فضــای مجــازی دنیــای عجیبیــه! آمــوزش مجــازی از اونــم عجیــب تــر! 
همیــن چنــد هفتــه پیــش بــود کــه خانــم مدیــر تــو کانــال مدرســه 
ــون(  ــم زیستش ــر) معل ــجادی ف ــم س ــم! خان ــرای گل ــت :»دخت نوش
ریپــورت شــده لطفــا بــه ایــن نشــانی نفــری 10 تا اســتیکر بفرســتید!« 
ذکــر خیــر خانــم ســجادی فــر رو تــو مدرســه زیــاد شــنیده بــودم. بچه 
هــا باالخــره یــه انتقــام ریــزی ازش گرفتــه بــودن. اونــم دقیقــا وقتــی 
کــه معلمشــون برنامــه داشــته یکــی یکــی بــره پــی وی بچــه هــا و بــا 

ویــس ازشــون امتحــان بگیــره :(
ــم معصومــی مثــل ادمیــن ســوپرگروه هــای تلگــرام  ــا خان بچــه هــا ب
ــم معصومــی نوشــت :»بچــه هــا  ــار خان رفتــار مــی کنــن! مثــال یــه ب
فــردا امتحــان میــان تــرم خواهیــم داشــت« ســه ثانیــه بعــد یکــی از 
بچــه هــا پیامــش رو ریپــالی کرد:»َعــی ِخــداااا مــن دیــگ رررررد دادم! 
ــه  ــرد. ب ــه ســکوت ک ــد دقیق ــم معصومــی چن ــن چ وضشــه ؟« خان ای
ــس  ــات تدری ــر ادبی ــک عم ــه ی ــم لحظــه ی ســختیه ک ــن ه نظــر م
کنــی و بعــد یــه نفــر جلــو چشــمت »دیگــه« و »چــه« و »وضــع« رو  

اینطــوری  بنویســه!
خانــم معصومــی احتمــاال فکــر کــرده بــود اینجــا هــم بچــه هــا مثــل 
ــا  ــرن چــون نوشــت:» دختــرم اگــر ب ســر کالس ازش حســاب مــی ب
ــما را  ــم ش ــی توان ــده م ــد بن ــکل داری ــت کالس مش ــیوه ی مدیری ش
ــت داد!  ــد لف ــاز؟« و بع ــواب داد :»وات د ف ــره ج ــم.« دخت ــذف کن ح
خانــم معصومــی اومــد پــی وی مــن و از مــن خواســت در مــورد طــرز 
صحیــح ادای کلمــات)!( بــا شــاگردش صحبــت کنــم و بعــد مجــددا بــه 

گــروه اضاَفــش کنــم.
ــرم.  ــا امتحــان بگی ــه از بچــه ه ــودم ک ــن موظــف ب ــد م ــد روز بع چن
ــی دو  ــتادن. یک ــی فرس ــرام م ــی وی ب ــو پ ــا رو ت ــواب ه ــا ج بچــه ه

ســاعتی بــود کــه وقــت امتحــان تمــوم شــده بــود. دیــدم یکــی از بچــه 
هــا بهــم پــی ام داد :»خانــوم کارورز! مــن نتــم تمــوم شــده بــود) جــان 
عمــه اش!( االن دیــدم امتحانــو. چ کنــم ؟« گفتــم: »چنــد لحظــه صبــر 
کــن ســوال هــای جدیــد بــرات مــی فرســتم جــواب بــدی« پیــام رو 
ســین کــرد. ســوال هــا رو بــراش فرســتادم ولــی تــا یــه هفتــه ســین 

نکــرد! آخرشــم دیلیــت اکانــت کــرد  :/
یــه هفتــه قبــل از ایــن کــه پدیــده ی جدیــد تکنولــوژی »شــاد« بــه 
ــم،  ــور بشــیم از تلگــرام کــوچ کنی ــا مجب ــی بشــه و م ــان معرف جهانی
ــا همگــی  ــا لطف ــام گذاشــت:» بچــه ه ــو گــروه پی ــم معصومــی ت خان
ــب  ــش طل ــرای روح ــد و ب ــرا بخونی ــر زه ــرای خواه ــه ب ــک فاتح ی
آمــرزش کنیــد« نمیدونــم بچــه هــا فاتحــه خونــدن یــا نــه ولــی بعــد 
از اون پیــام پروفایــل هــا یکــی یکــی مشــکی شــد و تــا شــب هفتــم 
هــم مشــکی مونــد! بچــه هــا هــم تــو ایــن مــدت موزیــک نفرســتادن، 

ــزدن.  ــو حــرف ن مــزه نریختــن و در مــورد تتل
اینجــا معلمــا بــرای خودشــون یــه گــروه جــدا دارن. ماهــم همونطــور 
ــی  ــون چای ــه باهاش ــر مدرس ــو دفت ــیدیم ت ــی کش ــت م ــه خجال ک
بخوریــم، االنــم خجالــت مــی کشــیم تــو گــروه باهاشــون بحــث کنیــم! 
ــل  ــفیدی نس ــم س ــی و چش ــی حیای ــورد ب ــون در م ــب بحثش دیش
ــای  ــه ه ــه بچ ــن ک ــورد ای ــتن در م ــود و داش ــه ب ــد گل انداخت جدی
ایــن نســل خیلــی غیــر قابــل کنتــرل شــدن و اصــال حــرف حالیشــون 
ــا  ــودم ت نمیشــه بحــث مــی کــردن و منــم شــاهد چــت کردنشــون ب
ــایی  ــاله ی شناس ــتم :» مس ــردم و نوش ــاز ک ــه ورد ب ــه ی ــن ک ای
شــده : شــکاف عمیــق بیــن معلمــان و دانــش آمــوزان نســل 

ــد «.  جدی
داشــتم فکــر مــی کــردم وقتــی جامعــه شناســان راه حلــی بــرای ایــن 
مشــکل نــدارن، مــِن جوجــه دانشــجو چــه حرفــی بــرای گفتــن مــی تونم 

داشــته باشــم؟؟
ــوم شــما ریاضــی  ــام داد :»خان در همیــن حیــن یکــی از بچــه هــا پی
تــون خوبــه؟ مــا بــا بچــه هــا یــه گــروه رفــع اشــکال ریاضــی زدیــم. 
ــع اشــکال  ــاال رف ــه احتم ــن ک ــه ای ــم؟ « ب ــن شــمارم اد کنی ــه ای پای
ــه ام  ــتم:» پای ــدم و نوش ــود خندی ــد ب ــان خواه ــن امتح ــا حی دقیق

ــزن!«  ــی، اد ب حاج
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بعضی 
ــد  ــی کنن ــر م فک

تمــام کلمــه »ریاســت جمهــوری« یعنــی بــادی بــه غبغــب انداختــن و حاضــر 
شــدن در کنفــراس هــای خبــری! و آنچــه اصــل ایــن کلمــه اســت یعنــی تــو 
ــواد  ــق م ــری! تزری ــون نف ــی n میلی ــل جمعیت ــت داری در مقاب ــه خدم وظیف

ــی  ــخه پیچ ــن نس ــدگان از ای ــف ش ــمار تل ــت؟ ش ــب اس ــده جال ــی کنن ضدعفون
ترامــپ در یــک روز 50 هزارنفــر اعــالم مــی شــود! فردایــش امــا اصــالح مــی شــود 
کــه توصیــه هــای وی شــوخی بــوده اســت! معلــوم نیســت کشــور اداره مــی کنــد یــا 
اســتندآپ کمــدی اجــرا مــی کنــد! یعنــی یــک کســی کــه نــام انســان را بــه دوش 
ــا جــان ملتــش  ــازی ب مــی کشــد بایــد بــه چــه درجــه ای از رذالــت برســد کــه ب
برایــش موجبــات خنــده را فراهــم آورد؟! الزم اســت بــرای ایــن دســته احمــق هــا 
یــک دفتــر مشــق بخرنــد و سرمشــق دهنــد: مســئولیت یعنــی تکلیــف، مســئولیت 
یعنــی رســالت، مســئولیت یعنــی کار. اول شــخص مفــرد مصــدر مســئولیت داشــتن 
ــن  ــد: م ــرار کنن ــه تک ــر ک ــن جب ــه ای ــد و بنشانندشــان ب را برایشــان صــرف کنن
مســئولیت دارم، مــن مســئولیت دارم، مــن مســئولیت دارم! نســخه بعــدی دکتــر 

ترامــپ حاکــی از ایــن ایــن اســت کــه مــواد ضــد عفونــی کننــده بــه ســرعت ریــه 
هــا را مــی شــوید و صــاف مــی کنــد، پــس آنهــا را بنوشــید. رئیــس جمهــور باشــی 
و ندانــی اینگونــه توصیــه هــا خطرنــاک تریــن نــوع خودکشــی اســت؟! بــه گمانــم 
ــه کام مــرگ بکشــاند  ــک جــا همــه را ب ــه ی ــده شــده کــه چگون ایشــان درمان
ــا خــود، ایــن فکــر بــه  و بعــد از ســاعت هــا فکــر کــردن و کلنجــار رفتــن ب
ــه  ــادان اســت ک ــدر ن ــپ آنق ــرده اســت! ترام ــور ک ــش خط ــن مبارک ذه
حتــی بــه فکــر همــه پرســی پیــش رویــش هــم نیســت! امــا او هنــوز 
هــم خــود را مدعــی پــر و پــا قــرص رقابــت مــی دانــد؛ غافــل از اینکــه 
بــا ایــن علــم پزشــکی بــی پایــه اش، بــا دســت خــود، خــودش را از 
دور رقابــت حــذف کــرده اســت. از ابتــدای ورودش بــه کاخ ســفید 
تــا همیــن لحظــه بــرای حــرف هــای عاقــل انــدر ســفیهانه اش 
کــم فخرفروشــی نکــرده و کــم خــود را دانــای کل ندیــده اســت 
ــرای یــک جهــان رو شــده و  ــد کــه دســتش ب امــا نمــی دان
ــش نیســت! حــرف  ــی بی ــو خال ــل ت ــد طب ــی دانن ــه م هم
ــرای مســئوالن و  ــی اســت کــه ب ــش آنقــدر غیرعقالن های
ــد!  ــه حســاب مــی آی ــر بهداشــتش هــم مضحــک ب وزی
فکــر کنــم بهتــر اســت ســاعت خوابــش را کــم تــر کنــد 
تــا خیــال پــردازی هــا و رویابافــی هایــش بــه حداقــل 
برســد. امیــد دارد بــه مانــدن؟!  کاش پزشــکی برایش 
کنــاره گیــری از سیاســت را تجویــز کنــد. اینچنیــن 
اســت کــه یکــی نــام نیــک از خــود بــه یــادگار می 
ــخ  ــپ در تاری ــون ترام ــم چ ــی ه ــذارد و  یک گ
رئیــس  تریــن  شــود:»احمق  مــی  خوانــده 

جمهــور و بــی رحــم تــر از هیتلــر!«

دکتــر ترامــپ: »مــواد ضدعفونــی کننــده ظــرف یــک دقیقــه ویــروس کرونــا را نــاکار 
ــدن  ــه داخــل ب مــی کنــد، ظــرف یــک دقیقــه! راهــی هســت کــه بتوانیــم آن را ب
ــب  ــردن آن جال ــک ک ــم؟ چ ــو دهی ــا را شستش ــه ه ــا آن ری ــا ب ــم؟ ی ــق کنی تزری
ــی چــه؟! ــی مســئولیت یعن ــت باشــد و ندان ــه گردن ــود.« !!! مســئولیت ب ــد ب خواه

محدثه محمدی

پ!
دکتر ترام
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گردآوری: لیال هوشیار | طراح: عرفان فعله گری
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دوست خوبم، سالم.
بــرای دریافــت نســخه ی اصلــی مقالــه و مطالعــه ی آن، از طریــق اســکن 

کــد مقابــل و یــا کلیــک بــر روی آن اقــدام نماییــد.
http://uupload.ir/view/q0z8_adhd.pdf

و  توجه  نگهداری  بهبود  بر  شناختی  توانبخشی  تأثیر  بررسی 
ADHDپیشرفت تحصیلی رياضی دانش آموزان دارای اختالل

محمد نریمانی، اسماعیل سلیمانی و نرگس تبریزچی

مهدی چیت ساز

مقاله دان
چکیده

اثربخشي  »هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي 
و  توجه  نگهداری  بر  شناختي  توانبخشي 
پیشرفت تحصیلي ریاضي دانش آموزان دارای 
اختالل ADHD بود. برای وصول به این هدف، از 
بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش آموزان 
و  پنجم  چهارم،  پایهی   ADHD اختالل  دارای 
تحصیلي  سال  در  اردبیل  شهر  ابتدایي  ششم 
93-1392 بود، 32 دانش آموز مبتال به اختالل 
ADHD به صورت نمونه گیری تصادفي انتخاب 

شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر 
پرسشنامه  ساخته،  محقق  نامه  پرسش  شامل 
کانرز والدین، مصاحبة بالیني، مجموعه آزمون 
پیشرفت  آزمون  یا  حساب  شده  استاندارد 
آزمون  و  شلو  ریاضي  تشخیصي  و  تحصیلي 
عملکرد پیوسته بود. ضمن آنکه روش تحقیق 
کار  با  آزمایشي  مطالعة  یک  حاضر  پژوهش 
آزمون  پیش  طرح  با  که  است  بالیني  آزمایي 
و پس آزمون با گروه گواه انجام شد، دادههای 
تحلیل  آزمون  از  استفاده  با  شده  گردآوری 
مورد   )MANOVA( متغیری  چند  واریانس 
پژوهش  نتایج  گرفت.  قرار  تحلیل  و  تجزیه 
نشان داد که بین دو گروه دانش آموزان دارای 
نگهداری  در  کنترل  گروه  و   ADHD اختالل 
توجه و پیشرفت تحصیلي ریاضي تفاوت معني 
داری وجود دارد؛ بدین معنا که نگهداری توجه 
و پیشرفت تحصیلي ریاضي بین دو گروه بعد 
است.  متفاوت  شناختي  توانبخشي  آموزش  از 
مي توان نتیجه گرفت که از مداخله توانبخشي 
شناختي مي توان برای بهبود نگهداری توجه و 
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دارای اختالل 

کرد.« استفاده   ADHD

ایــن بــار در خدمتتــان هســتیم با یــک مقاله ی 
ــه یکــی از  ــم ب ــار ســعی کرده ای ــر ب دیگــر. ه
ــا  ــاط ب ــوزان در ارتب ــش آم ــای دان چالش ه
تدریــس پاســخ دهیــم. خــب همــه ی این هــا 
مربــوط بــه زمانــی هســت کــه شــرایط کالس 

مــا ایــده آل باشــد!! 
ــالالت  ــا اخت ــوزی ب ــش آم ــد دان ــرض کنی ف
بــار  ایــن  روانــی در کالس خــود داریــد. 
چگونــه بایــد رفتــار کــرد؟ مقالــه ی حاضــر بــه 
 ADHD بررســی دانــش آمــوزان دارای اختــالل
ــن  ــردازد کــه در بیــن دانــش آمــوزان ای می پ
ــایع  ــر ش ــای دیگ ــش از اختالل ه ــالل بی اخت

اســت.

http://http://uupload.ir/view/q0z8_adhd.pdf/
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مروری بر خاطرات
یادتان می آید؟؟

ــاه  ــت م ــد روز 29 اردیبهش ــی آی ــان م یادت
ــا کســب بیشــترین تعــداد آراء  ســال1396 ب
ــن  ــی تری ــه عال ــا، ب ــه ی رقب ــه بقی نســبت ب

ــیدید؟ ــور رس ــی کش ــب اجرای منس
ــه  ــه جانان ــرادی ک ــیار اف ــالف بس ــی برخ ول
ــا فحــش  ــد و حــاال ب ــت کردن از شــما حمای
و بــد بیــراه و تنــدی و تلــخ زبانــی مــی 
خواهنــد بــه هــر نحــوی کــه هســت خــود را 
تبرئــه کننــد و شــما را بــد جلــوه دهنــد، مــا 
بــا تمــام وجــود در کنارتان،کنــار فــردی کــه 
منتخــب مــردم اســت و مــورد تاییــد رهبــری 
ــم و برخــالف بســیاری از  اســت، ایســتاده ای
ــما  ــگاه ش ــدان، هیچ ــا منتق ــان، م طرفدارانت
را رهــا نخواهیــم کــرد. بــه راســتی کــه 
شــاید ایــن شــرایط باعــث شــده اســت کــه 
حتــی خــود شــما نیــز بــه ایــن موضــوع پــی 
ببریــد کــه هــر کســی کــه بــه رویتــان مــی 
ــی  ــت و هرکس ــت نیس ــا دوس ــدد، لزوم خن
ــمن  ــا دش ــد، حتم ــی گوی ــان را م ــه عیبت ک
ــع  ــی طم ــرگ ب ــالم گ ــه س ــرا ک ــت چ نیس
نیســت و گفتــن ایــراد دوســت از فرمایشــات 

ــوده اســت. ــار)ع( ب ــه اطه ــام ائم تم
ــجو  ــوان دانش ــه عن ــا ب ــدای از اینه ــا ج ام
ــه نســل  ــخ کشــور را روزی ب ــه تاری ــم ک معل
آینــده ی ایــن مــرز و بــوم تدریــس خواهــم 
ــت را  ــه گذش ــی ک ــر وقایع ــروری ب ــرد، م ک
الزم مــی دانــم، وقایعــی را کــه خودتــان رقــم 
ــایند  ــی ناخوش ــان کم ــاید برایت ــد و ش زدی
ــخنان  ــن س ــم ای ــوز امیدواری ــا هن ــد ام باش

ــر نباشــد. ــی تاثی ب
ــه  ــی ک ــم، دولت ــت ده ــان کار دول ــد از پای بع
ــت  ــت، در دول ــی داش ــرد خوب ــبتا عملک نس
ــی  ــای انتخابات ــده ه ــر خــالف وع ــم، ب یازده
قبلــی اش، دیگــر خبــری از بهــار نبــود و 
مــدام زمســتان ســرد، اســتخوان هــای ملــت 
ــد. زمســتان تــورم،  صبــور ایــران را مــی لرزان
زمســتان برجــام نافرجــام، زمســتان چندیــن 
ــداد  ــا تع ــه واقع ــالس ک ــارد اخت ــزار میلی ه
ــد  ــی گنج ــده نم ــن بن ــش در ذه ــر های صف
ــای  ــر ه ــردن صف ــذف ک ــا ح ــاید ب ــه ش البت
ــه  ــه ب ــورد ک ــم بخ ــم رق ــن ه ــی ای ــول مل پ
فــال نیــک مــی گیــرم، زمســتان قیمــت دالر 
و ارزش پــول ملــی، زمســتان گــم شــدن دکل 
ــن  ــادی فصــل ســرد در ای ــداد زی ــی و تع نفت
ــای  ــل ه ــت. فص ــردم گذش ــر م ــال ب ــه س س
ــه  ــران را ب ــور ای ــت غی ــر مل ــه صب ســردی ک
محــک کشــید و ایــن ملــت بــود کــه ســربلند 
ــی  ــام ب ــا تم ــد. ب ــرون آم ــان بی ــن امتح از ای
مهــری هایــی کــه در وقایــع ســیل و زلزلــه بــه 
ایشــان وارد شــد امــا هنــوز تــاب آوردنــد. امــا 
ــدر هــا هــم  ــگاه کنیــم آن ق ــه اگــر ن منصفان
ــار  ــش، به ــودی داع ــار ناب ــود، به زمســتان نب
موشــک فضایــی ســپاه، بهــار همدلــی مــردم 
ــور  ــار حض ــا، به ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب در مب
ــای کمــک  همیشــگی بســیجیان در کارزار ه
ــه ملــت مظلــوم و آســیب دیــده ی  رســانی ب
کشــور، زخــم تلــخ شــهادت ســردار دلهــا کــه 
بــاز هــم آن را بــه بهــار گــرم همدلــی تبدیــل 
ــه  ــاد نام ــار پهب ــد به ــه نباش ــد، ناگفت کردن

ــار  ــا افتخ ــود ی ــی ب ــر خوب ــم خب ــان ه رس
وزیــر کــه حتــی یــک واحــد مســکونی 
ــا کاهــش قیمــت پرایــد 90  هــم نســاخته ی
ملیــون تومانــی کــه بســیار شــبیه بــه تمرکــز 
زدایــی مــردم از موضــوع اصلــی مســائل 
کشــور هماننــد حضور بانــوان در اســتادیوم و 
یــا در ادوار گذشــته، دوچرخــه ســواری زنــان 
ــه ی  ــا  تکی ــورد دیگــر و ی ــک م و هــزار و ی
ژنــرال بــه صندلــی ریاســت و پیشــنهاد هــای 
ــوق  ــار ب ــا به ــس و ی ــن مجل ــی در صح علن
ــد روزی  ــاید چن ــه ش ــی ک ــای برجام و کرن
ــم  ــردم را فراه ــادی م ــده و ش ــات خن موجب
ــت را  ــا کــه اکنــون اشــک مل ــا دریغ آورد ام
جــاری ســاخته. در میــان تمــام ایــن حــرف 
ــام  ــه تم ــی دارم ب ــه ی اساس ــک نکت ــا ی ه
ــد و  ــان بودن ــی در کنارت ــه زمان ــی ک آن های
حــاال بــا بــد گویــی و بــا زبــان تنــد از شــما 
ــی  ــا م ــن ه ــام ای ــه تم ــد، ب ــی کنن ــاد م ی
ــه عنــوان یــک بســیجی، از رئیــس  گویــم، ب
ــاز  ــا تمــام اشــتباهاتش ب جمهــور کشــورم ب
هــم حمایــت مــی کنــم و کــم تریــن دلیلــش 
هــم ایــن اســت کــه او رئیــس ملــت کشــورم 
اســت و بــه خاطــر ملتــم از او حمایــت مــی 
ــم و  ــای دل ــرف ه ــادات و ح ــا انتق ــم ام کن
ــت  ــاید از پش ــه ش ــم را ک ــکالت مردم مش
پنجــره ی اتومبیــل معلــوم نباشــد را، بــا قلــم 
ــد دارم  ــه گــوش ایشــان مــی رســانم . امی ب
ــر  ــت تدبی ــوه ی نرســیده ی درخــت دول می
و امیــد کــه تقریبــا بــه اواخــر عمــر خویــش 

ــار بنشــیند. ــه ب رســیده اســت ب

علی قناتی
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گاهــی اوقــات دل مــی طلبــد کــه یــک 
ــدا  ــر و ص ــدون س ــت و ب ــج و راح ــه دن گوش
پیــدا کنــی تــا در خــودت غــرق شــوی، غــرق 
افــکارت، عقایــدت، رفتــارت، غــرق کــرده 
ــا  ــی جاه ــت بعض ــوب اس ــه خ ــت...؛ چ های
ــود  ــی را خ ــن فضای ــن چنی ــه ای ــم ک را داری
ســاطع مــی کننــد. برخــی اوقــات دلــت مــی 
ــزار شــهید  ــه م ــرای غــرق شــدن ب خواهــد ب
ــم  ــد قل ــی خواه ــت م ــم دل ــروی، گاهــی ه ب
ــری و بنویســی و بنویســی... .  ــه دســت بگی ب
مــی گوینــد تاریــخ بخــوان تــا از گذشــتگانت 
ــت  ــر اس ــدر بهت ــری، چق ــرت بگی ــد و عب پن
ــرای خودســازی خــودم  پنــد و عبــرت هــم ب
باشــد، خودســازی چــه از نــوع رفتــاری، چــه 
گفتــاری و چــه واالتــر اســت خودســازی 
باطنــی. بــا ایــن حــال همــه ایــن هــا انســان 
را بــه مطالعــه شــهدا ســوق مــی دهنــد، شــاید 

ــان. ــر بشناسیمش بهت

ــروزان اســت.  ــر ف ــن اصغ ــهید م ــار ش ــن ب ای
پــدر او شــیخ مرتضــی روحانــی هریســی 
ــب  ــال 1334 صاح ــه در س ــود ک ــی ب االصل
ــر  ــود. اصغ ــی ش ــر م ــام اصغ ــه ن ــدی ب فرزن
پــس از گذرانــدن دوران تحصیــالت بــه حرفــه 
عکاســی روی مــی آورد و در ســال هــای 
ــش  ــی زمان ــالمی آوین ــالب اس ــروزی انق پی
ــه  ــس و مصاحب ــه عک ــا تهی ــود و ب ــی ش م
ــالب  ــای انق ــره ه ــاندن چه ــعی در شناس س
ــای  ــری دوره ه ــا یادگی ــا ب ــد. بعده ــی کن م
امــداد در هــالل احمــر بــه کمــک مصدومــان 
ــر  ــه ام ــتابد و ب ــی ش ــگ م ــان جن و مجروح
وجــوب کفایــی رهبــرش  لبیــک مــی گویــد. 
ــت؛  ــان برگش ــی آب ــت ول ــاه رف ــر م ــر تی اصغ
ــاران  ــدار ی ــه دی ــر ب ــان ســال 62 اصغ دوم آب
دیرینــه اش مــی شــتابد. بــا نوشــتن کــه نمــی 
تــوان شــرح حــال و وصــف اوضــاع کــرد، پــس 
چــه بهتــر کــه بــه یــادگاری هایشــان گــوش 

ــم. کنی

درود و ســام بــر خدایــی کــه انســان را آفریــد، ســپس از روح خــود بــر او دمیــد تــا 
انســان از خــود بــه در شــود، از مــن بــه در شــود، از همــه چیــز بــه در شــود و در راه خــدا 
قــرار گیــرد، خدایــی شــود. و بــاز حمــد و ثنــا بــر خدایــی کــه پیامبــران و امامــان و رهبرانــی 
بــرای هدایــت انســان هــا برگزیــد، انســان  هایــی کــه به اســتضعاف کشــیده شــده اند، انســان 
هایــی کــه در طــول تاریــخ و در عصــر حاضــر بــه بردگــی و بندگــی کشــیده شــده اند و از 
ظلــم و ســتم پشتشــان خمیــده اســت، از خمیدگــی پشــت آن هــا کاخ  هــا و قصرهایــی بــه 
بلنــدی بردگــی و بندگــی ســاخته اند. مــا بایــد کشــورهای جهــان ســوم را بــا خــود هماهنــگ 
کــرده و یــک قیــام همــه جانبــه بــر علیــه شــیطان زمــان بکنیــم. مــا بایــد بــا کمــک اســام 
و رهبریــت امــام کشــورهای جهــان ســوم را متحــد کــرده و جبهــه مســتضعفین را بــه وجــود 

بیاوریــم کــه بــه هــر دو جهــان بتــازد، جهــان شــرق و جهــان غــرب.

بخشی از وصیت نامه ی شهید

عزیز جلیلی

آوينی های انقالب
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ــل  ــي را تحم ــیب هاي فراوان ــراز و نش ــخ، ف ــول تاری ــه در ط ــت ک ــي اس زن حقیقت
ــده اســت.  ــه خــود دی ــي شــدن را ب ــا خدای ــه گــور شــدن ت ــده ب کــرده و از زن

ــه زن و کمــاالت و  ــع، ارزش گذاشــتن ب ــه اســت و در واق ــت جامع ــت زن، هوی هوی
ــه تمــام اقشــارجامعه اســت.  ــان او، ارزش گذاشــتن ب ــي پای خدمــات ب

فاطمه شمع سوزان

زنان در اديان 

بــا نظــري بــه تاریــخ حیــات زن، ایــن نکتــه آشــکار مي شــود کــه هــرگاه زن، جــان و روان خویــش را پــاک نمایــد، بــه عوالــم روحانــي گرایــد و 
هربــار کــه ضمیــر خویــش را از زنــگار هــوس و ظاهرســازي ها بزدایــد، چنــان بــا عظمــت و نیرومنــد مي شــود کــه حتــي ممکــن اســت تعییــن 

سرنوشــت تاریــخ ملتــي، بســتگي بــه اراده او داشــته باشــد!

درادامه به نوع نگاه دو آیین »یهود« و »بودا« نسبت به زنان جامعه خویش خواهیم پرداخت.

جایگاه زن درآیین بودا ߹
در ایــن مســلک اگــر چــه زن موجــودي اســت 
ــق  ــاق عمی ــا در اعم ــتگان، ام ــر فرش ــا ظاه ب
قلبــش روح شــیطاني و دام خطرنــاک شــیطان 
ــی  ــن رو بودای ــت. از ای ــترده اس ــه و گس نهفت
هــا تــا مدتــي هیــچ زنــي را بــه کیــش خــود 
ــد:  ــی کردن ــا م ــه دع ــد و اینگون نمي پذیرفتن
»خدایــا مــا را از شــر شــیطان و نفــس لئیــم و 
زن، حفــظ فرمــا.« همچنیــن شــعار آنــان ایــن 
ــل  ــا زن تحصی ــت ب ــات، در مصاحب بود:»نج

نمي شــود!«
ــرک  ــراي ت ــم ب ــان را ه ــودا زن ــه ب ــر چ اگ
ــن  ــا ای ــد، ام ــول مي کن ــوي قب ــه نح ــا ب دنی

ــت: ــرط اس ــه دو ش ــروط ب ــن مش پذیرفت

ــت  ــي تح ــور کل ــه ط ــلوِک زن، ب ــد س 1( بای
ــود. ــب اداره ش ــردان راه ــر م نظ

ــزده روز یکبــار، حتمــاً زن خــود و  2( هــر پان
ــه مــردان راهــب عرضــه کنــد. اعمالــش را ب

زمانــي کــه آنانــدا، یکــي از گرامي تریــن 
پیــروان بــودا، ســؤال مي کنــد کــه چــرا زنــان 
محرومنــد؟ بــودا ایــن طــور جــواب مي دهــد:» 
ــدا!  ــاش اي آنان ــذر ب ــر ح ــي ب ــه کل از زن ب
ــل و پســتند،  ــرورند، حســودند، بخی ــان ش زن
ــد.« وقتــي  ــه دورن ــان از خــرد و اندیشــه ب زن
آنانــدا مي پرســد کــه اگــر بــه حکــم ضــرورت 
ــودا  ــي مواجــه شــدم چــه مي شــود؟! ب ــا زن ب
ــر  ــاش، اگ ــدار ب ــاًل بی ــد: »کام ــخ مي ده پاس

ــادر ســلوک  ــان چــون م ــا آن ــد ب پیرن
کــن و اگــر جواننــد آن هــا را خواهــر 

ــل تمســاح و  ــدان، چــون زن مث ب
نهنــگ ســهمگین و خون آشــام 

اســت کــه در رود زندگــي 
ــا شــناوري را  مي نشــیند ت

ــه ي  ــد و طمع ــد کن صی
ــش ســازد!« خوی
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جایگاه زن در آیین یهود ߹
بــه  یهــودي  روایــات  در  حــّوا،  تصویــر 
ــدي  ــه دی ــج ب ــه گر، منت ــک وسوس ــوان ی عن
ــده  ــان ش ــه زن ــبت ب ــي نس ــت منف بي نهای
ــاني  ــوان کس ــه عن ــان ب ــه ي زن ــت و هم اس
تصــور شــده اند کــه از مادرشــان، یعنــي 
حــّوا، گنــاه، حیلــه و تلبیــس را بــه ارث بــرده 
و در نتیجــه همــه ي آنــان نادرســتکار و از 

نظــر اخالقــي، پَســت و گنا هکارنــد.
 در بخــش دیگــري از ادبیــات عبــري کــه در 
انجیــل کاتولیــک آمــده اســت، مي خوانیــم:» 
هیــچ شــرارتي در هیــچ جایــي بــه پــاي 
ــک زن  ــا ی ــاه ب ــد. گن ــان نمي رس ــرارت زن ش
شــروع شــد و بــه لطــف اوســت کــه همــه ي 
ــگاه باعــث  مــا مجبوریــم بمیریــم!« همیــن ن
شــده اســت ربیــون  یهــود 9 لعنــت را 
ــا  ــراه ب ــد هم ــه خداون ک
مــرگ، بــه زنــان 
خاطــر  بــه 
و  هبــوط 

ــن  ــت، چنی ــرده اس ــل ک ــان تحمی سقوطش
برشــمرده انــد:
1(تحمل بارداري

2(تحمل درد زایمان
3(تحمل بزرگ کردن فرزند

4(ایــن کــه بــه عنــوان گــواه و شــاهد پذیرفته 
ــود نمي ش

5(پــس از همــه ي این هــا مــرگ پــاداش 
آنهاســت.

ــاب  ــه ي کت ــان از مطالع ــود، زن ــن یه در دی
الهــی دینشــان یعنــی تــورات معافنــد. بعضــي 
ــن  ــع ای ــدت تاب ــه ش ــود ب ــای یه ــی ه از رب
ــورات  ــر اســت کلمــات ت ــد کــه »بهت عقیده ان
ــان از آن  ــه زن ــن ک ــا ای ــوزد ت ــش بس ــه آت ب
بهره منــد شــوند. و هــر کــس دختــرش را 
ــه او  ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــد مانن ــم ده تعلی

ــت.« ــوده اس ــم نم ــت تعلی وقاح
زنــان در جامعــه ي یهــودي قدیــم حتــی 
ربیــون  و  نداشــته اند  شــهادت  اجــازه ي 
ــي  ــد لعنت ــر چن ــه خاط ــان ب ــد: زن مي گفتن
ــق  ــت ح ــده اس ــل ش ــا تحمی ــر آن ه ــه ب ک
ــي  ــرائیل کنون ــان در اس ــد، زن ــهادت ندارن ش
ــون را  ــز حــق شــهادت دادن در دادگاه ربی نی

ــد. ندارن

ــاي  ــر دارایي ه ــود، حــق شــوهر ب ــون یه  ربی
همســرش را بــه عنــوان یــک نتیجــه ي فرعــي 
از مالکیــت شــوهر بــر همســر مي داننــد. اگــر 
ــن  ــه ای ــا ب ــود، آی ــي ش ــک  زن ــخصي مال ش
ــک دارایي هــاي  نتیجــه نمي رســیم کــه او مال
او نیــز هســت؟ و اگــر او زن را بــه دســت آورد 

ــه دســت نمــي آورد؟ ــي او را ب ــا دارای آی
و  پســت  نــگاه  از  ای  گوشــه  تنهــا  ایــن، 
ــی  ــت کــه تــالش م ــیتی بــه زن اس جنس
ــای روحــی او  ــت ه ــا و لطاف ــت ه ــد ظراف کن
ــخ  ــه حاشــیه تاری ــه و زن را ب ــده گرفت را نادی
بِرانــد! تنهــا قطــره ای از دریــای ظلــم و تلخی 
اســت کــه ســالهای ســال زنــان را بــه بردگــی 
ــع زن  ــن جوام ــت؛ در ای ــانده اس ــی کش روح
نــه تنهــا موجــودی فعــال و پویــا نیســت بلکــه 
کامــال منفعــل بــوده و هیــچ نقشــی در تعییــن 
سرنوشــت خــود و تمــدن خــود نــدارد و ایــن 
خیانــت تاریخــی بــزرگ بــه جنــس زن اســت 
کــه جایــگاه تربیتــی و انســانی او را بــه عنــوان 
مخلــوق خداونــد و برابــر بــا مــرد، بــه جایــگاه 

ــزاری و جنســیتی تنــزل داده اســت. اب
منتظــر دیــدگاه هــای ادیــان دیگــر در شــماره 

هــای بعــد باشــید...

تصوير حّوا، در روايات يهودي 
به عنوان يك وسوسه گر، منتج به 
ديدي بي نهايت منفي نسبت به 

زنان شده است  .
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فیلــم ماجــرای نیمــروز 1 بــه ترورهــای ســال 1360 بــه دســت گــروه مجاهدیــن پرداختــه اســت. پــس از برکنــاری ابوالحســن بنــی صــدر، گــروه 
ــد. از ســوی دیگــر، ســازمان اطالعــات کشــور و  ــه ترورهــای موفــق مقامــات ارشــد حکومــت می زن ــران دســت ب ســازمان مجاهدیــن خلــق ای
اطالعــات ســپاه بــا همــکاری هــم در صــدد دســتگیری اعضــای گــروه ســازمان مجاهدیــن خلــق هســتند. در ایــن میــان، ایــن فیلــم رابطــه ی 
بیــن یکــی از اعضــای ســپاه و زنــی از اعضــای گــروه مجاهدیــن خلــق، کــه در گذشــته در دانشــگاه همکالســی بودنــد را نشــان می دهــد. امــا در 
دنبالــه فیلــم، در ســینمایی ماجــرای نیمــروز 2 )رد خــون(، روایــت کلــی فیلــم پیرامــون اتفاقــات بعــد از پایــان جنــگ ایــران و عــراق در ســال 
ــران متوجــه حضــور نفوذی هــای ســازمان مجاهدیــن خلــق پــس از پذیــرش قطعنامــه  1367 و عملیــات مرصــاد اســت. نیروهــای امنیتــی ای
598 توســط ایــران در جبهــه می شــوند و بــا ارســال دو مأمــور امنیتــی بــه بغــداد می خواهنــد قبــل از شــروع عملیــات فــروغ جاویــدان، عبــاس 

زریبــاف فرمانــده ایــن عملیــات را تــرور کننــد. امــا داســتان طــور دیگــری رقــم می خــورد!

چکیده طرح فیلم   ߹

کارگردان: محمدحسین مهدویان
تهیه کننده: سید محمود رضوی

ــژاد - ابراهیــم  نویســنده: حســین تــراب ن
امینــی
بازیگران:

جواد عزتی
بهنوش طباطبایی
هادی حجازی فر

محسن کیایی
هستی مهدوی

مهدی زمین پرداز
حسین مهری

موسیقی: حبیب خزایی فر
فیلم بردار: هادی بهروز
تدوین: محمد نجاریان

شرکت تولید: مؤسسه سیمای مهر
مدت زمان: 125 دقیقه

فروش گیشه: 6,235,747,000 تومان

نقـــــــــــــــدینه
فیلــم و ســینما، دو ابــزار بــی بدیــل در انتقــال مفاهیــم کالن فرهنگــی و اجتماعــی 
هســتند کــه ایــن روزهــا، کشــورها بــرای پیشــبرد اهــداف آینــده ی خــود، از آنهــا 

بهــره مــی برنــد. 
پردیس آذررخش
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در میــان بازیگــران فیلــم، بــی شــک بهتریــن 
عملکــرد مربــوط بــه جــواد عزتــی اســت 
ــا فیلــم هــای طنــز  هــر چنــد کــه مــا او را ب
ــم  ــن فیل مــی شناســیم توانســته اســت در ای
ــی،  ــازمان اطالعات ــو س ــک عض ــگاه ی در جای
تصویــری خشــن، بــی رحــم و مصمــم در 
ــه مخاطــب  کارهایــش از شــخصیت صــادق ب
ارائــه دهــد. )دیالــوگ مانــدگار فیلم: ســکانس 

ــاس: ــتگیری عب ــدن از دس ــر ش باخب
رحیم: واسه منم بپا گذاشتی؟

صادق: واسه خودمم بپا گذاشتم!(
ــال  ــش کم ــز در نق ــر نی ــازی ف ــادی حج ه
ــود را  ــوب خ ــای خ ــازی ه ــر از ب ــی دیگ یک

ــم: ــدگار فیل ــوگ مان ــت. )دیال ــرده اس ک
کمــال: خونــه افشــین رو گشــتن. خونــه 
خواهــر منــو. بهشــون نگفتــی مــن کــی 
ــت  ــت رفیق ــی از دس ــه کارای ــی چ ام؟ نگفت

برمیــاد؟
صادق: بوی سیگار میدی.
کمال: اینم گزارش کن!(

ــه نمایــش درآمــد( وام گرفتــه  ــام جــدال در نیمــروز ب ــا ن ــران ب ــام  High Noon )کــه در ای ــه ن ــی ب ــم از وســترن آمریکای ــام فیل ظاهــراً ن
شــده امــا ماجــرای اصلــی فیلــم، یعنــی کشــته شــدن موســی خیابانــی، تــا ظهــر طــول می کشــد و از همیــن رو نــام فیلــم بــی مســما نیســت.  
ــید  ــی س ــان، تهیه کنندگ ــین مهدوی ــی محمدحس ــه کارگردان ــروز 1 و ب ــرای نیم ــینمایی ماج ــم س ــه فیل ــون، دنبال ــروز 2: رد خ ــرای نیم ماج
محمــود رضــوی و نویســندگی حســین تــراب نــژاد و ابراهیــم امینــی محصــول ســال 1397 در ژانــر تریلــر سیاســی اســت. ایــن فیلــم در ســی و 
هفتمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر رونمایــی شــد و بــا نامــزدی در 12 رشــته ایــن جشــنواره، توانســت 3 ســیمرغ بلوریــن بــه دســت آورد. ایــن 
فیلــم در 3 مهرمــاه 1398 اکــران عمومــی شــد. فیلمنامــه ایــن اثــر بعــد از 29 بــار بازنویســی ســاخته شــده اســت. شــخصیت هــا: شــخصیت 
هــای اصلــی تیــم امنیتــی در ایــن فیلــم رحیــم )احمــد مهــران فــر(، کمــال )هــادی حجــازی فــر(، صــادق )جــواد عزتــی(، مســعود )مهــدی 
زمیــن پــرداز( و حامــد )مهــرداد صدیقیــان( بودنــد کــه در ســری دوم از ایــن جمــع فقــط کمــال، صــادق و مســعود حضــور دارنــد. ضمــن اینکــه 
افشــین )محســن کیایــی( هــم بــه ایــن جمــع اضافــه شــده و از چهــره هــای جدیــد دیگــری در شــخصیت زن بهنــوش طباطبایــی و هســتی 

مهــدوی حضــور دارنــد.

ماجــرای نیمــروز رد خــون قصــه ی فیلــم قبــل را بعــد از 7 ســال از پــی مــی گیــرد کــه در روز 
هــای آتــش بــس جنــگ تحمیلــی متوجــه اقدامــات مخربــی از گــروه منافقیــن مــی شــوند. این 
تردیدهــا و ایســتادگی هــای مــردم آن زمــان همــان چیــزی  اســت کــه ایــران پــس از جنــگ، 
ــر  ــه تصوی ــد ب ــون« می کن ــه »رد خ ــده و کاری ک ــر آن ش ــر، درگی ــیار بزرگت ــادی بس در ابع
کشــیدن ریشــه آن چیــزی  اســت کــه در نهایــت بــه واقعــه مرصــاد منجــر شــده اســت. داســتان 
ــی  ــتان فرع ــار آن داس ــردان درکن ــا کارگ ــت ام ــاد اس ــات مرص ــورد عملی ــم، در م ــی فیل اصل
ــه  ــا ب ــت ت ــود آورده اس ــم به وج ــی( را ه ــیما)بهنوش طباطبای ــی( و س ــن کیای افشین)محس
ــه واســطه یکــی از ایــن شخصیت  ها)ســیما(  ایــن شــکل، هــم فیلــم را مهیج تــر کنــد و هــم ب
مخاطــب را بــه درون گــروه مجاهدیــن ببــرد. البتــه بایــد ایــن نکتــه را بیــان کــرد کــه مهدویــان 
ــل مشــاهده  ــن موضــوع قاب ــای او ای ــه فیلم ه ــه در هم ســبک خاصــی در فیلمســازی دارد ک
اســت کــه حــال و هــوای فیلــم هــای او مســتندگونه اســت. یکــی دیگــر از مشــکالت اصلــی 
فیلــم نامــه کــه اکثــر منتقــدان بــه آن اشــاره کــرده انــد، زیــاد بــودن شــخصیت هــای فیلــم 

اســت و همیــن موضــوع فیلــم را آشــفته کــرده اســت.

هرچنــد کــه فیلمنامــه از یــک ســری ایــرادات برخــوردار اســت امــا در مقابــل، طراحــی صحنــه 
هــای جنــگ بــه خوبــی انجــام شــده اســت.

و در نهایــت الزم مــی دانــم اشــاره کنــم ایــن روزهــا ســاخت چنیــن فیلــم هایــی بــا محتــوای 
تاریخــی و مضمــون جنــگ، در ســینمای ایــران بســیار بــا ارزش و قابــل تقدیــر اســت. چــرا کــه 
بــرای جامعــه و نســل امــروز شــناخت بیــش از پیــش تاریــخ و اهمیــت قائــل شــدن بــه آن الزم 

و ضــروری اســت. »ملتــی کــه تاریــخ خــود را ندانــد محکــوم بــه تکــرار آن اســت.«

اطالعات زمینه   ߹

مطالب و استدالل ها درباره ی فیلم   ߹

ارزیابی   ߹

بهرتین صداگذاری

بهرتین طراحی لباس

بهرتین جلوه های ویژه میدانی

نامزد بهرتین فیلم

نامزد بهرتین کارگردانی

نامزد بهرتین بازیگر نقش اول زن

نامزد بهرتین بازیگر نقش مکمل مرد

نامزد بهرتین فیلمربداری

نامزد بهرتین تدوین

نامزد بهرتین چهره پردازی

نامزد بهرتین جلوه های ویژه برصی

جز پنج فیلم برتر از نگاه متاشاگران

افتخارات
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فرهنگی- اجتماعی
ماهنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قلم

ت و نهم / خرداد 1399
شماره بیس

29

طراح: محدثه محمدی
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بــاران و  خورشــید  خالــق  نــام  بــه 
رســیدیم مــا پــس از 30 روز، بــر فطــر

روزه؟  مــاه  گذشــتش  بــر  چگونــه 
کتلــت  و  مــرغ  و  برنــج  ســحرگاهان 
فراهــم  هامــان  شــکم  بهــر  از  شــد 
پــس از آن بــاد کــرد از دم شــکم هــا 
بخفتیــم  و  برفتیــم  مــا  بعــدش  و 
بیــدار  گشــتیم  مــا  ظهــر  وقــت  بــه 
دوبــاره  آن  از  بعــد  دادیــم،  لــم  و 
افطــار  میــل  زمــان  اکنــون  رســید 
ــوردن  ــال خ ــحر در ح ــا س ــب ت ــم ش بُدی
و ســی روزی بدیــن منــوال طــی گشــت 
باشــد  فطریّــه  مشــکل  هــم  کنــون 
شــّوال  مــاه  تــو،  از  مرســی  خالصــه، 

داران روزه  گشــنگّی  پنــاه 
متــر!  81 شــکم  عــرض  شــد  و 
رفــوزه؟ دم  از  شــدیم  مــا  چگونــه 
و یــا هــم قرمــه ســبزی یــا کــه املــت
بخوردیــم هــر چــه را در ســفره باهــم
هــا! دم  ســینه  از  بــرون  آمــد  نمــی 
نگفتیــم رازی  خــود  معبــود  بــا  و 
بــه رخســار! را رنگــی  نبــودش چهــره 
کنــاره! از  نخوردیــم  ُجــم  شــب  تــا  و 
و کردیــم حملــه بــر ســفره، مغــول وار!
ُمــردن حــد  تــا  غــذا  خوردیــم  مــی  و 
بگذشــت زود  باشــد  حیــف  صــد  ولــی 
نباشــد آن  از  فــرار  راه  ولــی 
کــه رویــت گشــته ای، ای مــاه باحــال!

نگار رشیدی

ماه باحال!






