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ــد،  ــه نشــان دادن ــه کســانی ک ــم ب تقدی
نیســت عبــادت  جــز  چیــزی  خدمــت 
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صاحــب امتیــاز : بســیج دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیــان، پردیس شــهید باهنــر اصفهان

چند نکته

1. تحریــر رویکــردی فراجناحــی داشــته و از مطالــب همــه 
ــد. ــی کن ــتقبال م ــور اس ــطح کش ــز در س ــجویان عزی دانش

2. مطالــب ممکــن اســت در جهــت بهبــود کیفــی ویرایــش 
شــوند، امــا سانســور بــه هیــچ وجــه در تحریــر جایگاهــی 

نــدارد.

ــه بیــت المــال  ــا هزین ــد، ب 3. نشــریه ای کــه در دســت داری
ــار  ــه، آن را در اختی ــس از مطالع ــا پ ــت. لطف ــده اس ــه ش تهی

ــد. ــرار دهی ــود ق ــتان خ دوس

ــادات  ــاده دریافــت نظــرات، پیشــنهادات و انتق ــر آم 4. تحری
شــما عزیــزان اســت.

5. بــا لمــس یــا کلیــک بــر روی کدهــا مــی توانیــد بــه محتــوای 
ارائــه شــده دسترســی داشــته باشــید 

نشریه دارای اسماء متبرک است و حفظ حرمت آن بر عهده 
خواننده می باشد.
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با عرض درود و احترام بی کران خدمت مخاطبان محترم و همراهان همیشگی ماهنامه دانشجویی تحریر.

ــه  ــر رســیدیم. چهــل شــماره و شــش ســال اســت ک ــه دانشــجویی تحری ــن شــماره از ماهنام ــه چهلمی ــا، ب نهایت
تحریــر، میهمــان دســتان پــر ارزش شــما مخاطبــان گرانقــدر اســت. کاش فرصتــی بــود تــا از آنچــه در ایــن شــش 
ســال بــر تحریــر گذشــت، بــه تفصیــل ســخن مــی گفتیــم و بــه مــرور مــی دیدیــم تحریــر، از کجــا آغــاز شــد  و 

بــه کجــا رســید.

عــدد 40، در تمامــی فرهنــگ هــا، نشــانه بلــوغ و تکامــل اســت. قضــاوت نهایــی بــا شــما مخاطبــان محتــرم اســت 
کــه آیــا امــروز، تحریــر بــه آن بلوغــی کــه مــی بایســت، رســیده اســت یــا خیــر. امــا همــواره تــاش همــه مــا ایــن 
بــوده اســت کــه بــه دور از حاشــیه، تقلیــد، ســنگ انــدازی و رقابــت هــای بــی مــورد، هدفمــان را کــه خدمتــی بــه 

جامعــه فرهنگیــان اســت، محقــق ســازیم. 

ســخن کوتــاه مــی کنــم. بــه نمایندگــی از تیــم بــزرگ ماهنامــه تحریــر، از شــما دعــوت مــی کنــم در چهلمیــن 
شــماره از ماهنامــه تحریــر، همــراه مــا باشــید و امیدواریــم از ایــن شــماره نیــز، بهــره کافــی را ببریــد.

امیرحسین زارعی
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صادق صـــرفی
ــی،  ــل و مجلس ــر محف ــل ه ــر، نُق ــد روز اخی چن
ــع  ــای رف ــران و راه حــل ه ــت اقتصــادی ای وضعی
ــل  ــژه، تعام ــه وی ــت، ب ــادی مملک مشــکات اقتص
بــا کشــور چیــن اســت. اکنــون بــه بررســی توافــق 

ــم: ــی پردازی ــن م ــران و چی ای

راه ابریشم
همــه ی مــا راه ابریشــمی را کــه در تاریــخ نوشــته 
انــد را بــه یــاد مــی آوریــم. از تمــدن بــزرگ چیــن 
آغــاز مــی شــد و بــا گــذر از دشــت هــا، کــوه هــا و 
کویرهــا، بــه ســرزمین پهنــاور و امپراطــوری عظیم 
ایــران وارد مــی شــد و بــا عبــور از شــهرهای ایــن 
کشــور بــزرگ و ســرزمین حجــاز، مــردم آســیا را 
ــه  ــا و آفریقــا وصــل مــی کــرد. ایــن راه ب ــه اروپ ب
ظاهــر فقــط بــرای تجــارت بــود حــال آنکــه ایــن

مســیر، وســیله انتقــال آداب و رســوم، فرهنــگ هــا 
و آشــنایی بــا زبــان هــای دیگــر قــوم هــا و ملــت 

هــا بــود.

تعامل با دنیا
ــا بیگانــگان، موضــوع مهــم، ایــن  در هــر پیمــان ب
اســت کــه طــرف مقابــل در هــر صورتــی بــه فکــر 
منفعــت بیشــتر خــودش اســت و بایــد در قــرارداد 
هــای ملــی، جوانــب احتیــاط را لحــاظ کــرد کــه 
ــرد« شــود و  ــرد ـ بُ ــول معــروف »بُ ــه ق ــرارداد ب ق

هیــچ کــدام از طرفیــن متضــرر
تعامــل  موضــوع  در  انقــاب،  فرزانــه  نشــوند. 

جمهــوری اســامی بــا دنیــا مــی فرماینــد:

»مــا همــواره معتقــد بــه تعامــل بــا دنیــا بــوده 
و هســتیم. امــا نکتــه مهــم در تعامــل بــا دنیــا، 
ــداف و  ــل و درک     اه ــرف مقاب ــناخت ط ش
شــگرد هــای اوســت. زیرا اگــر او را به درســتی 

نشناســیم؛ پشــت پــا خواهیــم خــورد.« 1

تعامل با چین
ــای  ــور ه ــد کش ــا همانن ــی ه ــه چین ــن ک ــا ای ب
غربــی، بــه ملــت ایــران زیــان نرســانده انــد؛ 
ــادگار  ــه ی ــز از خــود ب ــرات شــیرینی نی ــا خاط ام
نگذاشــته انــد. بــه یــاد مــی آوریــم کــه ســال هــای 
ــاخت  ــرای س ــران را ب ــت ای ــت و دول ــد، مل َمدی
آزادراه تهــران ـ شــمال معّطــل کردنــد. آن هــا در 
بســیاری از پــروژه هایــی کــه بــا عقــد قــرارداد بــه 
ایــران آمــده انــد؛ هرگــز حتــی یــک کارگــر ایرانــی 
را بــه کار نگرفتــه انــد و تمامــی کارکنــان داخــل 

ــد!  ــروژه هــا، چینــی بودن ــن پ ــران ای ای
هنــوز از یــاد نبــرده ایــم کــه صّیــادان ایرانــی چــه 
خاطــره تلخــی از جاروکشــی دریــا توســط کشــتی هــای عظیــم چینــی 
در ذهــن دارنــد! زیــرا درســت در زمانــی کــه صیــادان ایرانــی از صیــد 
ــن کشــتی هــای چینــی  ــد؛ ای ــارس، محــروم بودن ــج ف ماهــی در خلی
بودنــد کــه بــی وقفــه، بــدون نظــارت و گویــا بــه قصــد نابــودی صنعــِت 
ــه ماهــی گیــری طبــق قــرارداد هــای غلــط و  صیــد خلیــج فــارس، ب

مخفــی بــا دولتمــردان ایرانــی مشــغول بودنــد!

همــه ی ایــن نــکات، مطــرح شــد تــا بدانیــم طــرف چینــی ماننــد ســایر دولــت 
هــا، هرگــز خیرخــواه ملــت بــزرگ ایــران نیســت و همــواره بــه فکــر منفعــت 
ــام  ــا تم ــراداد ب ــگارش ق ــردان در ن ــد دولتم ــس بای ــش اســت. پ بیشــتر خوی
ــد.  ــه کار گیرن ــه چیــن، نهایــت اهتمــام و دقــت خــود را ب خارجیــان، از جمل
الزم اســت مــردم و مجلــس، نظــارت دقیــق و همــه جانبــه داشــته باشــند تــا 

ــاره تجــارب ناخوشــایند جلوگیــری شــود. از بــروز دوب

راهبرد 25 ساله با چین
داســتان از ســفر آقــای »شــی جیــن پینــگ«2  رئیــس جمهــور چیــن، در بهمــن  مــاه ســال 
ــای  ــو ه ــت و گ ــدار و گف ــان، دی ــفر، ایش ــن س ــود. در ای ــی ش ــاز م ــران آغ ــه ته 1394 ب
ــط  ــر رواب ــه در آن، ب ــور داشــتند ک ــری و رئیــس جمه ــام معظــم رهب ــا مق ــه ای ب جداگان

ــد شــد. ــدار بیــن دو کشــور، تاکی اقتصــادی، علمــی ـ پژوهشــی، صنعتــی و سیاســی پای

آیــت اهلل خامنــه ای، طــی دیــدار بــا رئیــس جمهــور چیــن، پــس ازاشــاره بــه سیاســت های ســلطه گرانه ی برخــی 
کشــورها بــه  ویــژه آمریــکا و همــکاری غیرصادقانــه ی آنهــا بــا کشــورهای دیگــر، فرمودنــد:

 1 . رهبر انقالب در دیدار با بعضی از مسئولین نظام؛ 92/4/30
)Xi Jinping ( . 2



»ایــن وضعیــت موجــب شــده اســت که کشــورهای 
ــتر بــا  ــتقل، بــه  دنبــال همکاری هــای بیش مس
ــرای  ــن ب ــران و چی ــق ای ــند و تواف ــر باش یکدیگ
روابــط اســتراتژیک 2۵ ســا لــه در همیــن چارچوب 
ــرف،  ــدی دو ط ــری ج ــا پیگی ــد ب ــه بای ــت ک اس
توافق هــا حتمــاً بــه مرحلــه ی عملیاتــی برســند.«3

چیــن رقیــب بــزرگ تجــاری غــرب و تحــت 
ــه  ــا ک ــد. از آنج ــی باش ــکا م ــای آمری ــم ه تحری
ــه  ــه ب ــای ظالمان ــم ه ــا تحری ــز ب ــا نی ــور م کش
شــدت زیــر فشــار اقتصــادی اســت و بــا توجــه بــه 
وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه فــروش نفــت،
ــا کشــوری همچــون تعامــل ب
چیــن مــی تواند 

راه نجاتــی بــرای احیــای اقتصــاِد نفــت زده ایــران 
. شد با

بخش هایی از سند راهبردی 25 ساله
 خبرگــزاری تابنــاک، در ژانویــه 2016 ، ســند 
ــود  ــن را  منتشــر نم ــا چی ــاله ب ــردی 2۵ س راهب

ــم: ــی پردازی ــی از آن م ــرح بخش ــه ش ــه ب ک

1. چشم انداز
ــی  ــن الملل ــه ای و بی ــه منطق ــکاری دوجانب هم

ــرد«؛ ــرد ـ بُ »بُ

2. ماموریت
ــزرگ  ــای ب ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــن ب طرفی
ــر همــکاری مــی کننــد: خــود، در زمینــه هــا زی

ــوزه  ــه در ح ــای دوجانب ــکاری ه ــترش هم ـ گس
هــای اقتصــادی، تجــاری، گردشــگری و نظامــی؛

ــی  ــای عموم ــتگاه ه ــن دس ــر بی ــل موث ـ  تعام
دولتــی و بخــش خصوصــی و مناطــق آزاد و ویــژه؛

هــا،  دانشــگاه  بیــن  همکاری هــا  گســترش  ـ 
علمــی؛ و  فنــاوری  بخش هــای 

ـ حمایــت از مواضــع یکدیگــر و همــکاری در 
ــه ای؛ ــازمان های منطق ــی و س ــن الملل ــع بی مجام
ـ تقویــت اجــرای قانــون و همکاری هــای امنیتــی 
بــا  از جملــه مبــارزه  در حوزه هــای مختلــف 

ــم. تروریس

3. زمینه های همکاری
ــل،  ــد، حم ــام )تولی ــت خ ــامل نف ــرژی ش  - ان
ــن( پتروشــیمی،انرژی های  ــت تامی ــش و امنی پاالی

ــی؛ ــر نظام ــته ای غی ــرژی هس تجدیدپذیروان
- بزرگــراه، خــط آهــن و اتصــاالت دریایــی 
ــران در  ــش ای ــای نق ــور ارتق ــه منظ ب

ــد ـ جــاده؛ ــکار کمربن ابت
بــا  بانکــی  - همکاری هــای 
ــد  ــا تاکی ــاال، ب ــتاندارد ب اس
ارزهــای  از  اســتفاده  بــر 
بــر  تصریــح  بــا  ملــی، 
پولشــویی،  بــا  مقابلــه 
تامیــن مالــی تروریســم و 
جنایت هــای ســازمان یافتــه؛
گردشــگری،  همکاری هــای   -
علمــی ـ آکادمیــک، فنــاوری 
ــوزش  ــارب در آم ــادل تج و تب

ــانی؛ ــروی انس نی
فقــر  کــردن  کــن  ریشــه   -
معیشــت  وضعیــت  بهبــود  و 
کمتــر  مناطــق  در  مــردم 

یافتــه. توســعه 

4. اقدامات اجرایی
طرفیــن بــر مبنــای اصــول و 
ــر  ــق ب ــع مشــترک و منطب مناف
اصــول تجــارت میــان بنگاه هــای 
اقتصــادی، همکاری هــای جامــع 
راهبــردی خــود را گســترش 

ــد. ــی دهن م
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5. نظارت و اجرا
وزارت خانه هــای امــور خارجــه دو کشــور، بــه 
عنــوان مقامــات مســئول، بــا همــکاری ســایر 
وزارتخانه هــا، از جملــه وزارت بازرگانــی چیــن 
ــه  ــران، وظیف ــی ای ــاد و دارای ــور اقتص و وزارت ام
نظــارت بــر اجــرای مفــاد ایــن ســند و ارائــه 
گــزارش پیشــرفت همــکاری را بــه رهبرانشــان در 

زمان هــای مناســب دارنــد.

6. نفی فشار های خارجی
غیرقانونــی  فشــارهای  مقابــل  در  طرفیــن 
ــند  ــن س ــاد ای ــرای مف ــث، از اج طرف هــای ثال

می نماینــد. حفاظــت 

 نکاتی در مورد سنِد راهبردی
1. مشــخص اســت ایــن ســند منتشــر شــده 
»تفاهــم نامــه« اســت. چــرا کــه در آن هیــچ گونــه 
عــدد و رقــم مشــاهده نمــی شــود و بایســتی قــرار 
ــه«  ــم نام ــن »تفاه ــاس  ای ــر اس ــردی ب داد راهب

ــردد؛  ــد گ منعق

2. در ایــن »تفاهــم نامــه« چیــن در بخــش هــای 
مختلــف، ســرمایه گــذاری و انتقــال دانــش خواهــد 
نمــود و بــا خریــد نفــت ایــران؛ کــه تحــت تحریــم 
ــد  ــی رس ــروش م ــه ف ــختی ب ــه س ــرب ب ــای غ ه
ــت؛  ــده اس ــران ش ــاد ای ــف اقتص ــب تضعی و موج
ــی  ــا زورگوی ــارزه ب ــق مب ــگرف از طری ــی ش تحول

ــم خواهنــد زد؛ ــی هــا رق آمریکای

ــایعات  ــاف ش ــر خ ــه« ب ــم نام ــن »تفاه 3. در ای
ــار  ــاک کشــور در اختی ــده ذره ای از خ پخــش ش

ــرد؛ ــرار نمــی گی ــا ق ــی ه چین

4. اگــر ایــن قــرار داد، راهبــردی هوشــمندانه 
ــردد؛  ــراه گ ــق هم ــارت دقی ــا نظ ــد ب ــته باش داش
ــت  ــع مل ــرد و در جهــت مناف ــرد ـ بُ ــد بُ ــي توان م

ــد. ــران باش ای

دالیل مخالفان
پخــش شــایعاتی همچــون واگــذاری جزیــره کیش 
ــه ی تلــخ ماهــی  ــه شــرکت هــای چینــی، تجرب ب
گیــران ایرانــی از کشــتی هــای چینــی در خلیــج 
فــارس و مخفــی کاری دولــت در ارائــه توافــق نامــه 
و ارائــه گــزارش مشــروح مذاکــرات بــه مجلــس و 
مــردم، موجــب شــده اســت انتقــادات بســیاری بــه 

ایــن توافــق نامــه بشــود. 

ــا  ــرارداد را ب ــن ق ــده ای ای ــه ع ــه ای ک ــه گون ب
ــار، مقایســه  ــد قاج ــای عه ــان ه ــا و پیم قرارداده
ــان  ــب »ترکم ــرارداد، لق ــن ق ــه ای ــد و ب نمودن
چیــن« دادنــد!  بیشــتر ایــن انتقــادات بــه خاطــر 
مخفــی کاری دولــت در ارائــه گــزارش صحیــح بــه 
ملــت و مســئولین ذی صــاح اســت. اگــر مجلــس 
شــورای اســامی، بــه درســتی در ایــن مســئله 
ــه و  ــه طــور صادقان ــت نیــز ب وارد شــود و دول
بــر اســاس قانــون، بــه وکای ملـّـت در مجلس 5



ــن،  ــه یقی ــد؛ ب ــزارش ده ــامی گ ــورای اس ش
ــریف و  ــردم ش ــوز و م ــداِن دلس ــاد منتق اعتم
نجیــب، جلــب مــی شــود و قــراردادی پُرســود، 

ــا دولــت چیــن منعقــد خواهــد شــد. ب

دشمنان مردم در صِف مخالفان
ــان  ــن اســت کــه در لیســت مخالف ــه مهــم ای نکت
ــی و  ــراد حقیق ــی از اف ــن،  بعض ــا چی ــرارداد ب ق
حقوقــی هماننــد رضــا پهلــوی، ســازمان منافقیــن، 
ــده  ــاالت متح ــرائیل و ای ــتی اس ــم صهیونیس رژی
ــه  ــز ب ــه هرگ ــد. کســانی ک ــی خورن ــه چشــم م ب
ــد و  ــامی و رش ــام اس ــردم و نظ ــت م ــر منفع فک
ــه  ــود. چگون ــد ب ــت نخواهن ــن مملک ــرفت ای پیش
ــودک  ــزاران زن و ک ــه ه ــازمانی ک ــم س ــاور کنی ب
بــی گنــاه ایرانــی را تــرور کــرده اســت یــا کشــوری 
کــه بــرای شکســت انقــاب اســامی، شــدید 
ــع  ــران وض ــت ای ــه مل ــا را علی ــم ه ــن تحری تری
ــر  ــه فک ــاس، ب ــه حس ــن بره ــت؛ در ای ــرده اس ک

ــت. ــاده اس ــران افت ــریف ای ــردم ش م

دالیل موافقان
ــن  ــاز از ای ــوش ب ــا آغ ــرارداد ب ــرف ق ــت ط دول
ــی از  ــد. حســن روحان ــی کنن ــتقبال م ــان اس پیم
ابتــدای قــرار گرفتــن در مســئولیت ریاســت قــوه 
مجریــه، همــواره بــا شــعار »فهمیــدن زبــان دنیــا« 
و اســتفاده از مذاکــرات بــا کشــور هــای گوناگــون، 
ــاد  ــرخ اقتص ــت در آوردن چ ــه حرک ــعی در ب س
ــه  ــل اعتمــاد ب ــه دلی ــا ب کشــور داشــته اســت. ام
کشــور هــای غربــی و ضربــه خــوردن از بدعهــدی 
ــرارداد  ــم ق ــن محک ــگارش مت ــف در ن ــا و ضع آنه
ــا  هــا، تمامــی برنامــه ریــزی اش جهــت تعامــل ب
ــا شکســِت  ــه شکســت انجامیــده اســت. ب غــرب ب
مذاکــرات بــا دنیــای غــرب و بدعهــدی چنــد بــاره 
ــی وارد  ــه مهلک ــور، ضرب ــاد کش ــه اقتص ــا، ب آن ه
آمــده اســت کــه طعــم آن بــرای همــگان آشــگار 
گشــته و ســیب و گابــی »برجــام« آفــت زده 

شــده اســت!

اکنــون دولــت بعــد از 7 ســال فرصتی دیگر یافته اســت
تــا از طریــق مذاکــره بــا شــرق، یکبــار دیگــر، 
را  دنیــا«  زبــان  »فهمیــدِن  شــعارِ 
همــواره  دلیــل  بــه همیــن  نمایــد.  احیــا 
کنــد. مــی  حمایــت  قــرارداد  ایــن  از 

ــه دلیــل  ــز ب ــق چیــن نی ــت جمهــوری خل دول
ــع  ــتفاده از مناب ــکا و اس ــادی آمری ــار اقتص فش
عظیــم معدنــی و نفتــی ایــران، بــا ایــن پیمــان 
ــن در طــی  ــور چی ــق اســت. رئیــس جمه مواف
ــه  ــاب ب ــن، خط ــه چی ــف ب ــای ظری ــفر آق س
خبرنــگاران گفــت: »اقتصــاد چیــن و ایــران 
مکمــل یکدیگــر هســتند و در ایــن ســفر 
همــکاری  بــرای  برنامه ریــزی  درخصــوص 
ــیده ایم  ــق رس ــه تواف ــاله ب ــتراتژیک 2۵ س اس
همکاری هــا  تعمیــق  و  گســترش  آمــاده  و 
دربخش هــای فرهنگــی، آموزشــی، فنــاوری،

 نظامــی و امنیتــی در ســطح شــرکای راهبــردی 
ــش  ــرای افزای ــازوکاری ب ــاد س ــتیم و ایج هس
همکاری هــای امنیتــی در مواجهــه بــا تروریســم 

ــم.«4 ــروری می دانی را ض

نتیجه گیری 
ــران، وحشــت  ــن و ای ــت هــای چی اســتقبال دول
ــای  ــم ه ــرارداد، تحری ــن ق ــت از ای ــمنان ملّ دش
ــم و اســتواری  ــل محک ــکا و ... همگــی، دالی آمری
ــن  ــت. ای ــن اس ــا چی ــان ب ــتن پیم ــرای بس ب
قــرارداد مــی توانــد بــه نفــع طرفیــن باشــد تــا 
ــون  ــات گوناگ ــان از جه ــد کشورش ــرای رش ب

ــد. ــره ببرن به

شــاید واگــذاری کیــش بــه چینــی هــا شــایعه 
ای بیــش نباشــد؛ امــا مذاکــره کننــدگان ایرانــی 
بایــد کمــال دقــت را داشــته باشــند تــا چینــی 
هــا، منفعتــی یکســویه نبرند و قــراردادی بســته 
نشــود کــه بــه زیان مــردم شــریف ایــران باشــد.

بــرای جلوگیــری از تکــرار خاطــرات 
نــه چنــدان خوشــی کــه قــرارداد 
ــال  ــی س ــن در ط ــران و چی ــای ای ه
ــد  ــت؛ بای ــته اس ــته داش ــای گذش ه

ــوری  ــت جمه ــده دول ــره کنن ــم مذاک تی
ــم و  ــر حکی ــورت رهب ــا مش ــامی، ب اس

فرزانــه انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای و نظــارت مجلــس شــورای 

ــامی، اس
بــا  قــرارداد  بســتن  بــه 

همــت  هــا  چینــی 
گمــارد و هیــچ

بنــد و تبصــره مخفــی و محرمانــه در ایــن 
قــرارداد وجــود نداشــته باشــد.

ــن  ــامی را امی ــراِن اس ــِم ای ــردم فهی ــت، م دول
بشــمارد و بدانــد بــا نظــارت همگانــی از ســوی 
ــرانجام  ــه س ــر ب ــر و بهت ــق ت ــور دقی ــردم ام م
ــردم  ــرارداد از م ــن ق ــر مت ــید و اگ ــد رس خواه
پنهــان گــردد؛ ممکــن اســت سرنوشــتی ماننــد 
آزاد راه تهــران ـ شــمال پیــدا نمایــد. مســئولین 
نیــز هرگــز فرامــوش نکننــد کــه الزمــه اجــرای 
ــم و  ــارت محک ــرارداد، نظ ــق ق ــت و دقی درس
همــه جانبــه بــر عملکــرد طــرف مقابــل اســت.

 4. بهمن ماه سال 94 )سفر رئیس جمهور چین به ایران(
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امیرحسین روزبهانی

بــرای تحقــق عدالــت در نظــام تعلیــم و تربیــت، بایــد 
ــرای  ــه همــه ابعــاد وجــودی انســان توجــه کــرد و ب ب
ــت  ــال عدال ــه دنب ــد ب ــه بای ــن مرحل ــه ای ــیدن ب رس

ــود. ــی ب ــی- تربیت آموزش
عدالتــی کــه بــه تمــام ســاحت هــای شــش گانــه وجــودی انســان 

مــی پــردازد.
ــاد  ــی در ابع ــت آموزش ــن آ.پ، عدال ــول بنیادی ــند تح ــق س مطاب
ــا  ــد ب ــَی بای ــاد کیف ــی اســت و در ابع ــی و و الزام َکمــی آن، همگان
ــی  ــردی و جنســیتی، فرهنگــی و جغرافیای رعایــت تفــاوت هــای ف

باشــد.
لــذا اگــر آمــوزش و پــرورش مــا بتوانــد یــک 
ــگاه  ــد؛ آن ــت کن ــدی تربی ــد بع ــان چن انس
ــورد  ــه برخ ــتم، عادالن ــت سیس ــوان گف میت
ــر  ــدی کمت ــه بع ــر ب ــا اگ ــت. ام ــرده اس ک
توجــه شــود؛ بــه انســان بــی عدالتــی شــده، 
ــده  ــه ش ــد از او گرفت ــازه رش ــه اج ــرا ک چ

اســت.
ــث  ــه بح ــاز ب ــی نی ــت آموزش ــاب عدال در ب
مفصلــی اســت  کــه مجــال آن نیســت. 
ــی، اهــداف و اصــول آن  ــه مبان ــد ب ــرا بای زی
ــدگاه اســتاد شــهید  پرداخــت. اجمــاال از دی
مرتضــی مطهری)رحمــت اهلل علیــه( اهــداف 
ــطح  ــه س ــی در س ــی- آموزش ــت تربیت عدال

ــتند: ــه هس ــل ارائ قاب

1- هدف خرد نزدیک ترین هدف و مربوط به انسان.
2- هدف میانی مربوط به جامعه.

3- هدف کالن مربوط به نظام هستی.
امــا بــا تمــام تفاســیر فــوق، متاســفانه عدالــت آموزشــی و اجــرای 
آن در نظــام آمــوزش و پــرورش مــا بــه شــدت زیــر ســوال اســت. 
بــرای مثــال بخــش عمــده ای از رتبــه هــای برتــر کنکــور، متعلــق 
ــی و ...  ــه دولت ــاهد، نمون ــمپاد، ش ــون س ــی چ ــدارس خاص ــه م ب

هســتند.
توزیــع نابرابــر و غیــر نرمــال نفــرات برتــر کنکــور، نشــان از 
وجــود بــی عدالتــی در شــرایط تحصیلــی و فراینــد هــای هدایــت 
تحصیلــی دانــش آمــوزان و بــه طــور خــاص، 
نشــانگر عــدم وجــود نظــام اســتعداد یابــی و 

هدایــت تحصیلــی در کشــور اســت.
متاســفانه رشــد بیــش از حــد و بــدون برنامه 
مــدارس غیردولتــی، حرکــت بــه ســوی 
طبقاتــی شــدن آ.پ و بــه تبــع آن، طبقاتــی 
شــدن جامعــه را در کشــور رقــم زده اســت 
و همچنیــن وجــود آموزشــگاه هــای کنکــور 
ــی  ــدارس غیردولت ــتر م ــت دوم بیش در نوب
ــادی(  ــدارس دولتی)ع ــان م ــض می و تبعی
در برگــزاری اردوهــای خــاص چنــد هفتــه 
ــا هــدف تقویــت مهــارت هــای تســت  ای ب
زنــی و کنکــور، نشــان دهنــده غلبــه نگــرش 

ــدارس اســت. ــر م کنکــور محــوری در اکث
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در ابتــدا بهتــر اســت تعریفــی جهانــی از فمنیســم داشــته باشــیم. 
فمنیســم گســتره ای از جنبــش هــای سیاســی، اجتماعــی و جهــان 
بینــی هاســت کــه بــه دنبــال تعییــن و دســتیابی بــه حقــوق برابــر 
جنســیتی در زمینــه هــای سیاســی، اقتصــادی،  شــخصی و 

اجتماعــی اســت. 
ــه  ــرای ب ــارزه ب ــتای مب ــتی در راس ــای فمنیس ــش ه ــاش جنب ت
ــداف  ــر اه ــت. از دیگ ــان اس ــوق زن ــت حق ــت آوردن و رعای دس
ــر  ــران در براب ــان و دخت ــه محافظــت از زن ــوان ب ــی ت فمنیســم م
تجــاوز و آزار جنســی و هــم چنیــن خشــونت خانگــی اشــاره کــرد.

تاریــخ جنبــش هــای برابــری خواهانــه )فمنیســتی( در ایــران بــه 
اواخــر دوره قاجــار برمــی گــردد؛ یعنــی زمانــی کــه فرهنــگ کشــور 
ــا فرهنــگ کشــورهای مــدرن اروپایــی قــرون 19 و 20 برخــورد  ب
کــرد و پــس از آن موقعیــت اجتماعــی زنــان تــا بــه امــروز، رو بــه 
بهبــود نهــاد. امــا موضوعــی کــه نمــی تــوان از آن غافــل شــد ایــن 
اســت کــه فمنیســم )بــه معنــای بهبــود شــرایط زندگــی زنــان در 
جامعــه و خانــواده( را نمــی تــوان بــا آمــار تاریخــی و یــا تعاریــف 
فلســفی بررســی کــرد بلکــه بــرای مطالعــه و میــزان تآثیرگــذاری 

آن، بایــد وارد بطــن جامعــه شــد. 
ــن  ــه آن پرداخــت، ای ــوان ب ــی ت ــن و واضــح م ــه مبره ــزی ک چی
ــم در  ــامی، فمنیس ــاب اس ــوع انق ــس از وق ــه پ ــت ک ــه اس نکت
جامعــه ی ایرانــی اســامی نمــود تــازه ای یافــت. قوانیــن اســامی 
بیــش از پیــش بــر جامعــه و زندگــی و حقــوق زنــان تاثیــر گذاشــت 
و عــاوه بــر آزادی هــا و جســارتی کــه بــه زنــان بــرای حضــور در 
ــازی در  ــگ س ــه فرهن ــوان ب ــی ت ــه م ــید ) از جمل ــه بخش جامع
ــتایی  ــان روس ــه زن ــیدگی ب ــتغال و رس ــل و اش ــه ی تحصی زمین

عشــایر  ه و  ر شــا ــترهایی از ا ــودآگاه بس ــرد(، ناخ ک
را  زنــان  هــای  آزادی 
ــه  ــرد ک ــن ب ــز از بی نی
از واضــح تریــن آنهــا 
ــت  ــه رعای ــوان ب ــی ت م
و  همگانــی  حجــاب 
کــرد  اشــاره  اجبــاری 
ــان و  ــی آن، زم ــه بررس ک
جایــگاه جداگانــه و مفصلــی 

ــد.  ــی طلب را م

امــا امــروزه پــس از طــی کــردن ایــن راه طوالنــی، بــرای 
احیــای حقــوق زنــان در جامعــه گاهــی اوقــات در بــه جــا 
آوردن مقدماتــی تریــن حقــوق زنــان، درجــا زده و بلکــه 

پســرفت کــرده ایــم. 

بحــث بــر ســر مســئله ی کــودک همســری کــه در ایــن ســال هــا بایــد 
فرهنــگ ســازی مــی شــده و بعــد، موانــع و یــا راه هــای قانونــی بــرای 
آن در نظــر مــی گرفتیــم، بــه علــت عــدم فرهنــگ ســازی، معضلــی مــی 
شــود گریبــان گیــر کــه هیــچ تاشــی بــه جــز بحــث هــای طوالنــی و 
بــی فایــده برایــش صــورت نمــی گیــرد. مهــم تــر از قضیــه ی کــودک 
همســری، متاســفانه قضیــه ای بــه نــام قتــل هــای ناموســی اســت کــه 
ــم و هشــتک  ــار دردناکــش را شــنیده ای ــور اخب ــه وف ــدت ب ــن م در ای
هایــش را در صفحــه هــای مجــازی بــا تلــخ کامــی زیــر و رو کــرده ایــم.

ــکات دوران  ــائل و مش ــن از مس ــی والدی ــدم آگاه ــت و ع درک نادرس
بلــوغ، برخوردهــای متعصبانــه و کــور کورانــه کــه هیــچ کــدام ســنخیتی 
بــا قوانیــن اســامی نــدارد، عــدم فرهنــگ ســازی در زمینــه ی ازدواج و 
ارتبــاط بــا جنــس مخالــف و خشــونت هــای کنتــرل نشــده ی خانگــی 
علیــه زنــان مــی توانــد از مهــم تریــن عوامــل پیدایــش چنیــن فجایعــی 

باشــد.

همــه ی ایــن مــوارد را کــه کنــار بگذاریــم، مــوارد جزئــی تــری از جملــه 
حــق حضانــت فرزنــد بــرای مــادران، قوانیــن بعضــاً ناعادالنــه در امــور 
طــاق، نبــودن آمــوزش هــای الزم در مدرســه و دانشــگاه بــرای مبــارزه 
ــگاه  ــد جای ــی توانن ــه م ــه، هم ــه و چ ــی و چ ــای خانگ ــا خشــونت ه ب
زن در جامعــه را تــا جایــی ســقوط دهنــد کــه در برخــی مــوارد، فقــط 

ــر  ــود حاض ــان خ ــظ ج ــرای حف ــود از ب حقــوق مدنــی و ش
شرعی اش درگذرد.

در چنــین شرایطــی 
ــاره  ــایدصحبت درب ش
ی فمنیســم و تســاوی 

مــرد،  و  زن  حقــوق 
ــی  ــای دور از دسترس روی

بیــش نباشــد کــه اجرایــی 
کــردن آن، بــه صــرف وقــت 

ــاج  ــراوان محت ــه ی ف و هزین
ــد.  باش

فاطمه رشیدی
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مســائل اقتصــادی، همــواره مدنظــر رهبــر معظــم انقــاب 
بــوده اســت بــه طــوری کــه در ابتــدای هــر ســال، شــعار 
ــا  ــدی دارد ت ــادی و تولی ــوی اقتص ــگ و ب ــال رن آن س
شــاهد رونــق هــر چــه بیشــتر تولیــد و اقتصــاد باشــیم.

اگــر بخواهیــم شــاهد چرخــش چــرخ اقتصــادی باشــیم؛ بایــد همــواره 
ــتگی و  ــاهد ورشکس ــادا ش ــا مب ــم ت ــت کنی ــی حمای ــدات داخل از تولی

ــکاری کارگــران باشــیم.  ــه هــا و در نتیجــه بی ــی کارخان تعطیل

در حــال حاضــر ایــران، بــر اســاس فهرســت صنــدوق بین المللــی پــول، 
ــی  ــر اســاس جــی دی پ ــی اســمی، 21 و ب ــه جــی دی پ ــا توجــه ب ب
ــا شــاخص برابــری قــدرت خریــد، هفدهمیــن اقتصــاد  تعدیــل شــده ب
ــه  ــه ب ــار اولی ــر اســاس معی ــن رتبــه بنــدی و ب ــزرگ دنیاســت. در ای ب
ترتیــب کشــورهای ترکیــه و عربســتان و بــر اســاس معیــار دوم ترکیــه 

ــد. ــران قراردارن و ای

ــی  ــک بخــش عموم ــی و شــامل ی ــک اقتصــاد ترکیب ــران ی اقتصــاد ای
بــزرگ اســت کــه حــدود 60 درصــد آن بــه شــیوه متمرکــز و دســتوری 
اداره می شــود و بخــش عمــده صــادرات ایــران بــر پایــه صــادرات نفــت 
ــال  ــذاری س ــان، نامگ ــئوالن و کارشناس ــیاری از مس ــت. بس و گاز اس
99 بــا عنــوان جهــش تولیــد، راهــکاری اساســی بــرای بــرون  رفــت از 
گرفتــاری هــای اقتصــاد عنــوان می کننــد و شــرط تحقــق آن را فراهــم 

ــد.  ــا می دانن ــاخت ه ــدن زیرس ش

ــادی،  ــکوفایی اقتص ــد و ش ــش تولی ــق جه ــای تحق ــرط ه ــش ش از پی
ــع تولیــد، بهبــود محیــط کســب و کار،  ــه رفــع واقعــی موان ــوان ب می ت
مبــارزه بــا فســاد، امنیــت ســرمایه گــذاری، اجــرا و نظــارت دقیــق بــر 
قوانیــن حــوزه تولیــد و اقتصــاد، حمایــت از تولیــدات داخلــی صــادرات 

محــور اشــاره کــرد .

ــا ســرپا نگــه داشــتن واحدهــای کوچــک و ســعی در احیــای مراکــز  ب
تعطیــل و نیمــه کاره، بــه تدریــج، بــا شــرایط بهتــری روبــرو مــی شــویم. 
ارائــه طــرح هــای موفــق تولیــدی، حمایــت از صنایعــی کــه در کشــور 
تولیــد می شــوند، اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان، رفــع موانــع تولیــد در 

ــد مدنظــر باشــد. جهــت جهــش اقتصــادی، می توان

ــرخ  ــش چ ــوم چرخ ــدن مفه ــن ش ــرای روش ــدا ب  در ابت
اقتصــادی، مفهــوم اقتصــاد را تعریــف مــی کنیــم. 
اقتصــادی یعنــی شــبکه ای از مصــرف کننــدگان و تولیــد 
ــک  ــات در ی ــدگان کاال و خدم ــع کنن ــدگان و توزی کنن

ــور. ــا کش ــه ی ــکان، منطق م

ــا اســتفاده از مفهــوم هــای زیــر مــی تــوان معیارهــا و  ب
ــه  ــاد ب ــری اقتص ــناخت اندازه گی ــرای ش ــاخص هایی ب ش
ــص  ــد ناخال ــرخ ارز تولی ــی ن ــارج مصرف ــت آورد: مخ دس
ــرخ  ــی، ن ــی مل ــره، بده ــرخ به ــهام ن ــازار س ــی، ب داخل

ــراز تجــاری  ــورم، بیــکاری و ت ت

مفهومــی کــه در طــی ایــن چنــد ســال در حــوزه اقتصــادی 
بســیار اهمیــت یافتــه؛

 اقتصاد مقاومتی
 اســت کــه بــرای اولیــن بــار توســط رهبــر در ســال ۸۹ و در 
ــد  ــرح ش ــژاد مط ــود احمدی ن ــوری محم ــت جمه ــان ریاس زم
ــا تحریــم هــای اقتصــادی علیــه  کــه روشــی بــرای مقابلــه ب

ایــران اســت.

امیرمحمد جعفری
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بــر اســاس ایــن سیاســت هــای 24 مــاده ایــی، تولیــد کاالهای اساســی 
ــات  ــود را از راه مالی ــای خ ــت درآمده ــد. دول ــدا کن ــش پی ــد افزای بای
افزایــش بدهــد. هنگامــی کــه چــرخ یــک کارخانــه مــی چرخــد؛ ســطح 
زندگــی را مــی تــوان از دل مرکــز تولیــدی شــنید. چــرا کــه افــرادی 

در آنجــا اشــتغال دارنــد. 

ــای  ــه ه ــن هزین ــداوم تامی ــی ت ــتغال یعن ــن اش ــداوم ای ت
ــن  ــد و ای ــان آور آن زندگی ان ــراد ن ــن اف ــه ای ــی ک زندگ

ــد. ــتمرارمی یاب ــی اس ــای ایران ــد کااله ــا خری ــداوم، ب ت

ــرکت های  ــت و ش ــود اس ــروج از رک ــای خ ــی از راه ه ــادرات یک ص
ــد و  ــدی بیشــتری دارن ــت و توانمن ــه صــادرات، ظرفی ــزرگ در زمین ب

ــد. ــی کنن ــی بازاریاب ــطح جهان ــد در س ــی توانن ــر م بهت
مــردم بایــد بــا خریــد کاالهــای ایرانــی از اشــتغال کارگــران 
ایرانــی حمایــت کنــد تــا شــاهد بیــکاری کارگــران نباشــیم.

ــر  ــا خط ــادی را ب ــه اقتص ــد چرخ ــی توان ــه م ــی ک ــئله مهم ــا مس  ام
روبــرو کنــد؛ وجــود تــورم اســت. تــورم بــه وضعیتــی اطــاق مــی شــود 
کــه در آن تقاضــای پــول بــرای محصــول نســبت بــه تولیــد رشــد مــی 
کنــد. وضعیتــی کــه در نبــود کنتــرل موثــر بــه صــورت افزایــش بهــای 
یــک واحــد از کاالهــای تولیــد شــده آشــکار مــی شــود. ایران در ســطح 
خاورمیانــه، باالتریــن نــرخ تــورم را دارد. وقتــی بــه ویژگی هــای تــورم 
ــد  ــا رش ــران ب ــورم در ای ــه ت ــم ک ــم؛ می بینی ــگاه می کنی ــران ن در ای
اشــتغال و رونــق بــازار همــراه نبــوده اســت و دســتمزدها متناســب بــا 

تــورم رشــد نمــی کنــد.

ــه خاطــر  ــه ب ــواد اولی ــای م ــران بیشــتر در فشــار هزینه ه ــورم در ای ت
تحریــم و ســوء مدیریــت در منابــع آبــی و بازدهــی پاییــن نیــروی کار 
ــه  ــا ریش ــه و تقاض ــی و عرض ــی و مال ــام پول ــب نظ ــاختار نامناس و س
ــری  ــران، کس ــاد ای ــورم در اقتص ــاختاری ت ــل س ــن عام دارد. مهم تری
بودجــه دولتــی اســت. بــه طــور ســنتی، بــرای جبــران کســری بودجــه 
بــا دســت بــردن دولــت در جیــب بانــک مرکــزی، اســتقراض از بانــک 

ــود. ــران می ش ــکناس جب ــاپ اس ــزی و چ مرک

ــورم  ــرخ ت ــس، ن ــای مجل ــز پژوهش ه ــای مرک ــی ه ــاس بررس ــر اس ب
ــر در  ــط فق ــه خ ــل توج ــد قاب ــث رش ــر، باع ــای اخی ــال ه ــاال در س ب

ــده اســت.  ــاط کشــور ش ــایر نق ــران و س ته

ــد مــدت، از  ــورم بلن ــرخ ت ــا نشــان می دهــد متوســط ن بررســی آماره
ســال 70 تــا 9۸ اقتصــاد ایــران، نزدیــک بــه 20 درصــد بــوده اســت. 
ــا توانســتند موضــوع  ــر کشــورهای دنی ــه اکث ــی اســت ک ــن در حال ای
نــرخ تــورم خــود را کنتــرل کنــد در ادامــه مباحــث بــه بررســی اقتصــاد 

آلمــان مــی پردازیــم.

ــه ــذاران اتحادی ــه گ ــا و از پای ــن اقتصــاد اروپ ــان بزرگتری اقتصــاد آلم
اروپــا و حــوزه یورو می باشــد. نمــره آزادی اقتصــادی آلمان ۵/73. 

مــی باشــد بــه همین دلیــل آلمان غــول اقتصــادی اروپــا تبدیل
شــده اســت آلمــان بعــد از آمریــکا، چیــن و ژاپــن، چهارمیــن 

اقتصــاد جهانــی را تشــکیل مــی دهــد.

بزرگتریــن تهدیــد پیشــرفت اقتصــاد آلمــان در آینــده، میــزان 
ــن  ــن تری ــه از پایی ــت ک ــور اس ــن کش ــن در ای ــد پایی زادو ول
ــرده  ــل ک ــش تحصی ــوص در بخ ــت.علی الخص ــورهای دنیاس کش
جامعــه آلمــان ایــن موضــوع بیشــتر بــه چشــم مــی خــورد کــه در 
صــورت عــوض نشــدن ایــن روند،کاهــش نیــروی انســانی و کمبــود 
ظرفیــت هــا بــرای ایجــاد خاقیــت، چالــش بــزرگ اقتصــاد آلمــان 

ــود. در آینــده خواهــد ب

ــا اقتصــاد آلمــان،  ــا مقایســه اقتصــاد کشــورمان ب در کل ب
ــای  ــت ه ــوردر سیاس ــن کش ــه ای ــت تجرب ــوان گف ــی ت م
ــری  ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــی و س ــاد مقاومت ــی اقتص کل
ــی  ــد مل ــه و از تولی ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــا م ــز باره نی
ــده  ــاد ش ــی ی ــاد مقاومت ــرات اقتص ــتون فق ــوان س ــه عن ب
ــا و  ــادرات کااله ــد از ص ــه هدفمن ــه جانب ــت هم و برحمای
خدمــات، اصــاح و تقویــت همــه جانبــه نظــام مالی کشــور، 
ــی در  ــتفاده از دیپلماس ــروی کار و اس ــازی نی ــد س توانمن
جهــت حمایــت از اهــداف اقتصــادی تاکیــد موکــد شــده و 
بــا تکیــه برایــن اصــول بعنــوان اصولــی تجربــه شــده مــی 
ــوان؛ موجبــات مقــاوم ســازی بیشــتر اقتصــاد کشــور را  ت

ــم آورد. فراه
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ــدی؛  ــی ش ــه رد م ــهر ک ــای ش ــه ه از کوچ
چارقــد بــه ســر، ظــرف نــذری را پخــش مــی 

ــالی نداشــت . ــرد. ســن و س ک
ــه،  ــی فاطم ــوای نوحــه ی بن ــوی اســپند، ن ب

ــی... ــن لیال ــا در ای پخــش چــای و خرم
و اما امسال...

ــروس منحــوس  ــن وی ــر ای ــه درگی امســال ک
هســتیم و یــا بــه عبارتــی کرونــا مــا را درگیــر 
خــودش کــرده و انــگار وســط تشــک کشــتی 
دســت بــه دامنــش شــده ایــم؛ کــه بــه 

ــد... ــم کن ــان رح عزیزانم
هــوای  بیشــتر  دلمــان  امســال  شــاید 
ــا  ــاید ب ــرده. ش ــام( را ک ــین)علیه الس حس
ــته  ــر را دانس ــدر یکدیگ ــتر ق ــن دوری بیش ای

ــا... ــم ام ای
ــک  ــه ماس ــینیم ک ــرمنده ی حس ــال ش امس
ــش  ــش پی ــا محرم ــرده ت ــت نک ــزده و رعای ن

ــم... ــی روی م
دیــروز توئیتــی زدم کــه ماســک بزنیــد لطفــا. 
کســی کــه ماســک نمیزنــد؛ یــک عــدد 

ــت!  ــی اس ــعور اجتماع بیش
و  آمــد  ســمتم  بــه  کــه  موجــی  بمانــد 
ــا مــن شــد. مــن هــم  مخالفــت هایــی کــه ب
کــه از وضعیــت بیمارســتان و کمبــود نیــروی 
ــه آن  ــودم؛ کــم نیــاوردم ب ــا خبــر ب درمــان ب

ــواب دادم. ــا ج ــت ه ــا و مخالف ــوج ه م

تــا دیــروز جوانانمــان رفتنــد و در جبهــه 
هــا جنگیدنــد. امــروز در بیمارســتان 
ــی  ــف م ــر ک ــان ب ــا، ج ــگاه ه و درمان
ــه یــک ســامت  ــا شــهرمان ب جنگنــد ت
ــان  ــا خودم ــا ب ــی م ــد ول ــی برس جمع

ــم؟؟؟ ــه کردی چ

اســتقبال حســین)علیه  بــه  اینگونــه  آیــا 
ــازه  ــد؛ اج ــر کنی ــد؟!  صب ــی روی ــام( م الس
دهیــد ابتــدا جوانــان از دســت رفتــه ی خــود 
ــه خــاک  ــر ایــن ویــروس منحــوس را ب ــر اث ب

ــپاریم... بس
صبــر کنیــد؛ اندیشــه کنیــد؛ آمریــکا الزم 

ــدهایم... ــود ش ــه خ ــود علی ــا خ ــت م نیس
مــا بــرای علــی اصغــرش، پــا برهنــه تــا کربــا 
ــک  ــود ی ــدان خ ــرای فرزن ــی ب ــم ول ــه ای رفت

عــدد ماســک نمادیــن هــم نــزده ایــم!
مــا جبهــه و جنــگ نمــی شناســیم. خودمــان 

علیــه خودمــان ایســتاده ایــم!
بــه اســتقبال محــرم مــی رویــم و شــرمنده ی 

کســی نیســتیم!
اینکــه فکــر مــی کنیــد کرونــا بــرای همســایه 
اســت و شــما نمــی گیریــد!! اینکــه معتــاد هــا 
ــد!! اینکــه خــدا خــودش بخواهــد  نمــی گیرن

مــی بـَـرد!!!
این تفکرات زجر آورتر است...

ــی  ــی م ــگ و فرهیختگ ــه دم از فرهن ــا ک م
زنیــم؛ مــا کــه فرهنگمــان زبانــزد عــام و 
ــم و  ــر از خــود شــروع نکنی خــاص اســت؛ اگ
ــه  ــکا و جبه ــه آمری ــازی ب ــم؛ نی ــک نزنی ماس
ــای منحــوس  و دشــمن نیســت. همیــن کرون
ــی  ــرده( م ــدای ناک ــان را )خ ــان عزیزانم ج

ــرد. گی
ــن  ــر اســت؛ ای ــب ت ــه عجی ــر ک موضــوع دیگ
اســت: شــما کــه آنقــدر حســین و علــی 
اصغــرش را مــی ســتایید؛ چطــور نســبت بــه 

ــد؟  ــی تفاوتی ــری ب ــود و دیگ ــدان خ فرزن
بــه قــول قاســم صرافــان کــه میگویــد : وقــت 

ســفر رســیده ببیــن حــری یــا حبیــب!
یاحسین 

راضیه سمیعی
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علی حقانی

شــعر، خورشــید تابــان منظومــه ی زبــان هــای دنیــا اســت. تجلــی مفاهیــم زندگــی، درخشــش مضامیــن اجتماعــی و جلوه ی احساســات 
بشــری در شــعر اســت کــه تجلــی مــی آیــد و پــرده ی کلمــات بــر آن کشــیده مــی شــود. زبــان فارســی کــه بــه حــق ســردمدار شــعر 
بــوده و انگشــتر ادبــش مملــو از نگیــن هــای بــی مثــال و درخشــان اســت. واژه ی شــعر بــرای ایرانیــان و افــراِد ادب دوســِت فارســی زبــان، 
تداعــی نــام هایــی بــزرگ ماننــد حافــظ، موالنــا، ســعدی، جامــی و... مــی باشــد. امــا بــه راســتی دایــره گســتردگی شــعر فارســی مختــوم 
بــه همیــن بــزرگان اســت؟ یــا ایــن کــه شــعر فارســی بــا وجــود اصالــت و قدمــت خــود نتوانســته در عصــر نویــن جــوالن دهــد؟ گمــان 

کنــم متوجــه شــدید کــه میخواهیــم در چــه زمینــه ای صحبــت کنیــم : » زبــان فارســی در عصــر حاضــر«

تجــدد گرایــی و پســت مدرنیســم اتفاقــی بــود کــه در دوران مدرنیتــه بــا شــعر فارســی عجیــن شــد و البتــه مباحــث بســیاری را پیرامــون 
خــود مطــرح کــرد. ایــن رخــداد در کمتــر از ســی ســال اخیــر بــه وقــوع پیوســت و از حیــث تاریخــی مــی تــوان آن را جــوان دانســت. 
صیانــت از فــرم، ســاختار و پایبنــدی بــه ظاهــر دارای اهمیــت نیســت؛ فقــط محتــوا آنچــه کــه بیــان مــی شــود دارای اهمیــت و اصالــت 

اســت. بــا ایــن تعاریــف بــه نحــوی مــی تــوان شــعر پســت مــدرن را در یــک جملــه خاصــه کــرد: » ســاختار فــدای محتــوا«

قضاوت این که شعر پست مدرنیسم مسیر درستی را طی کرده است یا نه، موضوع بحث نیست
امــا ماننــد هــر حرکــِت ادبــی دیگــری ایــن جریــان نیــز مخالفــان و موافقــان خــود را داشــته اســت. بــه طــوری کــه طرفــداران شــعر 
کاســیک معتقدنــد کــه ســاختار، رکــن اساســی شــعر اســت. شــعر بایــد بــر پایــه ی اوزان عروضــی و قالــب هــای ثابــت شــده پیــش 
رود. از نظــر آن هــا، شــعر پســت مــدرن، عمــا نوشــته ای ادبــی اســت و اصالتــی بــه عنــوان شــعر بــرای آن قائــل نیســتند و مقابــل آنهــا، 
طرفــداران پســت مدرنیســم بــر ایــن اصــل اســتوار انــد کــه ســاختار، عمــا نوعــی دســت و پاگیــری را بــرای اهــل قلــم ایجــاد مــی کنــد؛ 
همینطــور معتقدنــد شــعر کاســیک در عیــن زیبایــی ظاهــری، باعــث قربانــی شــدن مفاهیــم مــی شــود و بســیار پیــش مــی آیــد کــه 
مفاهیــم زیبــای ذهنــی شــاعر در حصــار خــود ســاخته ی وزن و قالــب هــا، لگــد مــال مــی شــوند. همانطــور کــه پیــش تــر اشــاره کردیم؛ 
قصــد داوری میــان آرای صاحــب نظــران نداریــم؛ بــه طــور حتــم هــر جریــان، هــم نــکات مثبــت و هــم نــکات منفــی را تــوام بــا یکدیگــر 

شــامل مــی شــود.

حــال ممکــن اســت ســوال پیــش آیــد کــه ایــن مفاهیــم چیســت کــه شــاعر شــعر پســت مــدرن یــا بــه اصطــاح ســراینده ی »غــزل 
پســت مــدرن« حاضــر اســت بــه خاطــرش پــا بــر روی ســنت هــای ادبــی بگــذارد؛ از مــرز هــای آن عبــور کنــد؛ تعاریــف جدیدی از شــعر 
مطــرح کنــد و بــه طــور کلــی، میــراث ادبــی نیــاکان را بــه چالــش بکشــد؟ آزادی خواهــی، حقــوق زنــان، فقــر، نابرابــری اجتماعــی، جنگ 
و ... همــان مفاهیمــی هســتند کــه تمــام هــمُّ و غــمِّ شــاعر هســتند. بــه حــق کــه مفاهیمــی ارزشــمند و دارای اهمیــت باالیــی هســتند 
پــس بــه دور از انصــاف و ناعادالنــه اســت اگــر جریــان غــزل پســت مدرنیســم را، جریانــی بیهــوده و از ســر بــی ســوادی شــاعران بدانیــم. 
همانطــور کــه گفتــه شــد؛ شــاعر شــعر پســت مــدرن ورای زیبایــی هــای ظاهــری را در نظــر دارد و همــواره بــا هــدف تعمــق مفاهیــم و 

زیبایــی هــای ژرف، تصمیــم بــه قلــم رقصانــدن بــر صفحــه مــی کنــد کــه در جــای خــود درخــور توجــه و احتــرام فراوانــی اســت.

ســاده فهــم تــر شــدن مفاهیــم و روزآمــد بــودن زبــان، از ویژگــی هــای مبرهــن غــزل پســت مــدرن اســت بــه نحــوی کــه می تــوان گفت 
اکثریــت و عمــوم افــراد مــی تواننــد بــا مفاهیــم ایــن نــوع از شــعر رابطــه برقــرار کننــد و منظور شــاعر برایشــان روشــن و واضح اســت.

 در دورانــی کــه بــی قاعدگــی، جهــان پیرامــون را گرفتــه؛ بــه جــای صــدای لطیــف گنجشــک هــا، بــوق اتوموبیــل ها گــوش را میخراشــد؛ 
نــوازش بــرگ هــای درخــت بــر زمیــن بــا کوبــه هــای تخلیــه ی آجــر بــر آســفالت جــا بــه جــا شــده انــد و تصــادف دســت هــای عاشــق 
شــده انــد؛ مالیــدن بدنــه ماشــین هــا بــه هــم؛ قطعــا شــعر هــم بایــد از ظاهــر زیبــای فریبنــده ی خــود بیــرون بیاییــد و لبــاس بــی 

قوراگــی بپوشــد تــا بتوانــد دنیــای بــی قــواره را تعریــف کنــد و ارزش هــای بشــری را در آن زنــده نگــه دارد. 
اشــعار پســت مــدرن، ابیاتــی ســنگین امــا بــی وزن هســتند کــه درد آدمیــت را فریــاد مــی کشــند و از ظواهــر امــر فراتــر رفته انــد و تلخی 

حقیقــت را همانطــور کــه هســت نشــان مــی دهند؛ تلــخ و بــی قاعده.

در پایان صحبت، شما را به خواندن یک شعر سنگین و بی وزن اما زیبا دعوت میکنم:
اینجــا هــوا مــه آلــوده ســت / دیگــر تــو را نمــی بینــم / اینجــا کســی چــه مــی دانــد / شــاید کنــار یــک مینــم / تقدیــر را نمــی دانــم / 
شــاید نشــد کــه برگــردم / بایــد مــرا ببخشــی کــه / بــه تــو همیشــه بد کــردم / ایــن نامــه را نگــه دارش / شــاید کــه آخریــن باشــد / بگذار 

حــرف پایانــی / ایــن چنــد نقطــه چیــن باشــد... .  »مینــا ارشــدی«
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تمــام شــهر را غــم گرفتــه بــود. در خطــه ای کــه عقــاب نداشــت؛ موســیقی هــر ســحرگاه، قــار قــار کاغ 
هــا و الالیــی هــر شــامگاِه شــیرهای منــزوی، واق واق ســگ هــای جیــره خــوار بــود.

ــه  ــی ب ــد. صدای ــی مــی آم ــازار خرمشــهر صدای ــی ســر و رقــص غمگیــن آوارگان ب ــی ب ــت نخل از غرب
ــرت. ــد و جاودانگــی و غی وســعت امی

از میان هوای مه گرفته ی شهر، صدای غربت خط های موازی ریل های زنگ زده می آمد.
قطاری با پرچمی سفید...

دنیــای آن روزهایــش کوچــک بــود. بــه کوچکــی اتاقــی کــه درزهایــش را بــا پتوهــای کهنــه ی ایــن و 
آن پوشــانده بــود تــا صــدای او واضــح تــر بــه گــوش مــردم برســد.

محســن امــا، همیشــه خــاص بــود. آنقــدر خــاص کــه در زیــر ســقفی از بــی وفایــی و خیانــت؛ در میــان 
جهنمــی از فســاد و دورویــی و از عمــق هنــری کــه کاالیــی تجــاری تلقــی مــی شــد؛ ابــر 

پاییــزی چشــمان خــود را، از ایــن گونــه دیــدن دنیــا نهیــب مــی کــرد.
 

ــدون ســلطان،  ــه شــیر آن خطــه ی ب ــه از غــرش تول ــدی ک کفتارهــای پلی
ــد. ــا زخــم زبانهــا را شــروع کردن مــی ترســیدند. ام

ــر  ــد گ ــک تقلی ــا ی ــد او تنه ــی گفتن ــد. م ــد بخوان ــد نمیتوان ــی گفتن م
ناموفــق اســت. مــی گفتنــد انــدک شــهرتش را از همــکاری بــا ایــن و آن 

دارد و مــی گفتنــد و مــی گفتنــد و مــی گفتنــد.

ــا  ــه، تنه ــان ناجوانمردان ــن طوف ــان ای ــه او، در می ــن دارم ک ــا یقی  ام
گــوش هــای خــود را از اینگونــه شــنیدن نهیــب مــی کــرد. او مــی 
دانســت کــه هنــر، بــی گزنــد بــودن اســت و نیســت شــدن در برابــر 
قضــاوت هایــی کــه هــر روز بیشــتر و بیشــتر مــی شــوند. تنهــا راه 
مانــدگاری در جــان و دل انســان هاســت. هیــچ گاه در میــان بــزم 
هــای دروغیــن و عیــش و نــوش هــای ســرابگونه و خنــده هــای  بــه 
ــه ی ایــن و آن، ظاهــر نشــد امــا هــر روز و هــر روز،  ظاهــر معصومان

محبــوب تــر و مشــهور تــر مــی شــد.

شــاید مــی دانســت کســانی کــه بــرای دیــده شــدن، یوســف هــا درون 
ــی  ــوزه های ــن و آن، ک ــب ای ــه ی قل ــه تک ــد و از تک ــی اندازن ــاه م چ
ــز در  ــه او را نی ــت ک ــد نیس ــازند. بعی ــی س ــود م ــتی خ ــرا سرمس ب
صمیمیــت رقابــت هــای بــه ظاهــر داغ، میهمــان قهــوه ای 

ــد. قجــری کنن

مــی گوینــد زمانــی کــه مهتــاب آســمانت، 
چیــزی جــز یــک لیــوان آب و قــرص 
خــواب نبــود؛ زمانــی کــه اقیانــوس 
ــز آه  ــزی ج ــت چی ــای اطراف ه
ــان  ــه ی متعصب ــای جاهان ه
کــه  زمانیکــه  و  نبودنــد 
گلویــت خلــوت تریــن پــس 
دنیــا  ایــن   ی  کوچــه 
ــخ  ــه آغــوش تاری شــد؛ ب

ــر. ــاه بب پن



در روزگاری کــه همــه، بــا چشــمانی بســته، بــه دیــن داری و رفــاه 
ــود  ــه ی خ ــن، جاهان ــانه و در باط ــر سرخوش ــه ظاه و روزگار ب

افتخــار مــی کنیــم؛ او از زخــم مردمانــش گفــت. 

ــار مویــی ناآگاهــی  زخمــی کــه حــال آنقــدر عمیــق شــده کــه ت
ــو درآورد. ــه زان ــخ را ب ــان تاری ــن مردم ــه قدرتمندتری کافیســت ک

ــد نفــس بریــده ی اهــواز ، کاری کــرد کــه گاه هنرمندتریــن  فرزن
هنرمنــدان هــم از قبــول مســئولیت ســنگینش، شــانه خالــی مــی 
ــرن  ــا ق ــگاه داشــتن ده ه ــده ن ــِر زن ــر س ــش را ب ــد. او زندگی کنن

اصالــت و هنــر، قمــار کــرد.

قماری برای جاودانگی

ــن آوازه  ــهور تری ــی، مش ــر قیمت ــه ه ــت ب ــز نخواس ــی هرگ چاوش
ــی شــاعر شــود.  خــوان شــهر ب

خیلــی هــا در کوفــه ی حکومتــش، خنجــر بــه دســت و بــا خنــده، 
ــی  ــی عقاب ــا از ناتوان ــی ه ــکافتند، خیل ــش را ش ــه ی قلب ــه تک تک
گفتنــد کــه حتــی بــرای تماشــای اقتــدارش مــی بایســت فرســنگ 
هــا باالتــر از بزرگتریــن قلــه ای کــه درتمــام زندگیشــان دیــده انــد 
صعــود مــی کردنــد و هنــوز هــم بســیاری، از افــول او مــی گوینــد.

مــی گوینــد کــه او بــدون ترانــه ســرایان نامــدار ایــران، پارویــی بــی 
قایــق اســت. مــی گوینــد کــه او نیــز بــرای اثبــات خــود، بایــد بــه 
تشــویق ســیرک هــای مدرنــی کــه کنســرت نــام دارنــد تــن بدهــد 

و مــی گوینــد و مــی گوینــد امــا نمــی داننــد...

حکایــت ســخنان بــی ارزش آنــان، مثــال عربــده ی دیوانیســت کــه 
بــا خنجــر خیانــت خــود پیکــر منصــور را تکــه تکــه کردنــد و آنــگاه 
کــه دیدنــد او، حتــی از تعــدد زخــم هــای بــی شــمارش بانــگ و 

نالــه ای بــر نمــی آورد؛ بــر او تهمــت دیوانگــی زدنــد.

ــا  ــد ی ــر بخوان ــال دیگ ــاد س ــی هفت ــن چاوش ــدارد محس ــی ن فرق
ــار رود. ــیقی کن ــای موس ــه از دنی ــرای همیش ــردا ب ــن ف همی

ــه  ــا همیش ــد. او، ت ــه بخوان ــد و از چ ــا باش ــه کج ــدارد ک ــی ن فرق
ــود. ــد ب ــدگار خواه مان

 
ــش،  ــه بودن ــد ک ــش فهمیدن ــس از مرگ ــه پ ــی ک ــان فردوس چون
ــان  ــود و چون ــد ب ــدگان خواه ــرای آین ــدی ب ــوای قن ــب حل عج
شــمس کــه بــدون مــاِه رویــش، جهــان چیــزی جــز تکــرار یــک 
ــه  ــن شــیران جهــان،  ب ــی کــه بزرگتری ــان عل تکــرار نبــود و چون

ــد. ــی کردن ــش ســجده م ــگان کوی س

ــرداب  ــدن از م ــزد برآم ــرا، م ــد زی ــد مان ــاودان خواه ــی ج چاوش
ــت... ــدن اس ــاودان ش ــی، ج همرنگ

و چه جایی بهتر از آغوش موالنا؟
صــدای امیــر بــی گزنــد او بــه مصــداق هیاهــوی چنگیــز، در جهــان 
موســیقی پیچیــد. خیــل عظیــم شــیدایانش، خنجــر شورچشــمان 

را تیــز تــر و تیــز تــر کــرده بــود.

چاوشــی دیگــر، مطربــی ســرخوش در نــوای شــورانگیز نــی همبــان 
ــق  ــیری عاش ــای اس ــرای روزه ــتان س ــهرزاد داس ــی ش ــا حت و ی

پیشــگان نبــود.

از آن روز ، محســن چاوشــی بــه فردوســی زمــان مبــدل شــده بــود. 
ــی  ــا م ــقانه ی موالن ــتی عاش ــا مس ــان را ب ــه جوان ــی ک ــا کس تنه
رقصانــد و دیوانــی بــه وســعت تمــدن زبــان پارســی بــه تــک تــک 

نوجوانــان ایــن خطــه هدیــه کــرد.

همــان ابراهیمــی کــه از میــان شــکفتِن قــارچ گونــه ی بــت هــای 
چنــد میلیــارد دالری، ظهــور کــرد تــا نشــان دهــد کــه در زمانــه 
ــا  ــن آنه ــه معتبرتری ــا را ب ــن صداه ــز تری ــی چی ــول، ب ــه پ ای  ک
ــرای تســکین  ــوان تریاقــی ب مبــدل مــی کنــد؛ هنــوز هــم مــی ت

هــر چنــد کوتــاه ایــن زخــم هــای ناعــاج پیــدا کــرد.

ــای  ــه ی کوچــه ه ــار گرفت ــای غب ــای محســن، دیگــر آن دنی دنی
زخمــی جنــوب شــهر نبــود. دیگــر دغدغــه اش خریــدن النگویــی 
طــا بــرای آن معشــوقه ی خیالــی و یــا، توصیــف کمــان ابروهــای 

گیســو طــای خــواب هــای هــر شــبش نبــود.

ــی کــه ریزگــرد  ــود. نمــادی از مردمان ــران ب او دیگــر نمــادی از ای
بــی تفاوتــی، صــدای هلهلــه هــای شــبانه ی کارونشــان را بریــده 
ــواب  ــا چشــمانی بســته خ ــام روز ب ــه تم ــی ک ــاد زنهای اســت. نم
ــق،  ــان از عش ــام تعریفش ــه تم ــی ک ــد و مردان ــی  بین آزادی را م
در مرزهــای تخــت خوابــی از تعفــن و تحجــر خاصــه مــی شــود.

نمــاد کودکانــی کــه از همــان ابتــدا، نامــردی را از لــه شــدن گیــس 
ــن ناظمــی  ــای آهنی ــش ه ــر کف ــه جانشــان در زی ــای بســته ب ه
آموختنــد کــه بــرق زلــف هــای پریشــانش، چشــمان هــر روباهــی 

را بــه تحیــر وا میداشــت. 

ــر  ــی از آن ب ــز زوال، تعریف ــه ج ــی اســت ک ــاد تمدن چاوشــی، نم
ــده. جــای نمان

محسن همیشه متفاوت بود...
معجــزه ی هنــر هیچــگاه نگذاشــت رســوا شــود. امــا، رســوا شــدن 
ــاد  ــرداب فس ــن م ــای متعف ــره ه ــا قط ــدن ب ــگ ش ــه همرن را ب

ــی داد. ــح م ــیدنش ترجی ــس کش ــای نف روزه

ــی  ــیار م ــی بس ــای فاضاب ــعر ه ــل ش ــه از فضای در روزگاری ک
شــنویم؛ او از ســعدی و شــهریار و حافــط و موالنــا خوانــد تــا بگویــد 
کــه در پــس ایــن همــه ظلــم و تبعیــض، تمدنــی غنــی خوابیــده.
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سعید رضا ظرفی

ــاق ــه آف ــم در هم ــیر قل ــه شمش ــو ب ــهریارا ت ش
 بــه خــدا ملــک دلــی نیســت کــه تســخیر نکــردی

 شــاید بــرای خیلــی هــا باعــث تعجــب باشــد کــه باتوجــه بــه 
کثــرت و تراکــم شــاعران و نویســندگان بــزرگ فارســی زبــان، 
چــرا روز وفــات شــهریار در تقویــم ملــی بایــد بــه عنــوان روز 
شــعر و ادب فارســی شــناخته شــود؟ مــا بخــش قابــل توجهی 
از گنجینــه ی شــعر و ادبیــات معاصــر را بــه شــهریار و چــه 

بســا بیــش از خــود او بــه عشــق او مدیونیــم.

بلبــل از فیــض گل آموخــت ســخن ورنــه نبــود 
منقــارش  در  تعبیــه  غــزل  و  قــول  همــه  ایــن 
)حافظ(

 و اینکــه تاثیــر عاطفــی و حــاالت هیجانــی ناشــی از عشــق 
در غزلیــات او کامــًا مــوج مــی زنــد و خواننــده بــه راحتــی 
آن را حــس مــی کنــد. آنچــه کــه شــهریار را بــه عنــوان یــک 
ــرار داده اســت؛ ماجــرا  شــاعر بیشــتر مــورد توجــه عمــوم ق
ــول  ــه در ط ــت ک ــقانه ای اس ــی و عاش ــوادث عاطف ــا و ح ه
حیــات شــاعر، برایــش اتفــاق افتــاده و خاصیــت الهــام گونگی 

شــعرش را تقویــت مــی کنــد. 
غــزل شــهریار از بعــد لفظــی و معنایــی، منحصــر بــه فــرد و 
بــی ماننــد نیســت. در حالــی کــه شــهریار از شــاعران معاصــر 
مــا بــه شــمار مــی آیــد امــا زبــان و اندیشــه ی او نســبت بــه 
معاصرانــش بیــش از حــد کهــن اســت و مــا در ایــن گفتــار 
ســعی مــی کنیــم بیــش از ویژگــی هــای شــعر او، ماجراهایی 
کــه زندگــی اورا تحــت تاثیــر قــرار داده اســت را برســی کنیم. 
اتفاقاتــی کــه قطعــا هرکســی بــا شــنیدن و خوانــدن آن تحت 
تاثیــر قــرار مــی گیــرد و تجربــه ی ایــن وقایــع ممکــن اســت 
هــر آدمــی را شــاعر کنــد و مــا در اینجــا فقــط بــه گوشــه ی 

کوچکــی از آن مــی پردازیــم.
اگــر شــهریار شــاعر معاصــر نبــود؛ شــاید مــا ایــن ماجــرا هــا 
را بیشــتر افســانه هایــی مــی دانســتیم کــه در تذکــره هــای 
ــتان  ــی داس ــد. حت ــی دادن ــبت م ــاعران نس ــه ش ــف ب مختل
زندگــی عاشــقانه ی شــهریار و معشــوق او ثریــا، ظرفیــت این 
را دارد کــه یــک منظومــه ی عاشــقانه و بزمــی مثــل لیلــی 
ــا  ــود. ام ــاخته ش ــیرین و... از آن س ــرو و ش ــون، خس و مجن
واقعیــت ایــن اســت کــه ســرایش منظومــه هــای عاشــقانه؛ 
روایــی گذشــته را نــدارد و تــا حــدودی کا از ادبیــات امــروز 

مــا پــاک شــده اســت.

فروخــت ســیم  و  زر  بــه  را  خــود  گوهــر  پــدرت 
پــدرم آمــد  در  کــه  بســوزد  عشــق  پــدر 

اســتاد شــهریار شــش مــاه قبــل از اخــذ مــدرک دکتــری 
ــی یــک شکســت عشــقی  از دانشــکده ی پزشــکی، در پ
تــرک تحصیــل مــی کنــد. تاثیــر ایــن شکســت را هیــچ 
کــس بــه غیــر از خــودش نتوانســته درک کنــد. قطعــا باید 
خیلــی ایــن  شکســت بــرای شــهریار گــران تمــام شــده 
ــکده ی ــل او از دانش ــرک تحصی ــث ت ــه باع ــد ک باش

پزشــکی آن هــم بعــد از شــش ســال و نیــم تاش شــده 
اســت. وقتــی بــه خواســتگاری دختــر یکــی از آشــنایان 
)ثریــا( مــی رود؛ چــون وضــع مالــی مناســبی نداشــته 
و در ابتــدا مشــهور هــم نبــوده جــواب رد مــی شــنود. 
ــه ی او  ــورد عاق ــر م ــا شــهریار، دخت ــان ب ــا همزم گوی
خواســتگاری هــم از وابســتگان بــه دربــار داشــته اســت 
کــه پــدرش بــا توجــه بــه مــال و ثــروت زیــاد، او را بــه 

شــهریار ترجیــح مــی دهــد. 

چــرا  حــاال  ولــی  قربانــت  بــه  جانــم  آمــدی 
بــی وفــا حــاال کــه مــن افتــاده ام از پــا چــرا 

برخــی مــی گوینــد کار شــهریار بعــد از ازدواج ثریــا بــه 
بیمارســتان مــی کشــد و هنگامــی کــه ثریــا باخبــر مــی 
شــود بــا شــوهرش بــه عیــادت او مــی رونــد کــه در آن
موقــع شــهریار ایــن غــزل را مــی ســراید. امــا بنابرگفتــه 
ی برخــی دیگــر، وقتــی شــهریار در اواخــر عمــر بــه دلیــل 
بیمــاری بســتری می شــود و دکتــر، خانــواده ی او را جواب 
مــی کنــد؛ دوســتان و آشــنایان بــرای بهبــود روحیــه ی 

او، بــا اصــرار عشــق قدیمــی شــهریار 
کننــد  مــی  راضــی  را، 
ــرود.  ــش ب ــه عیادت ــه ب ک
وقتــی ثریــا کــه حــاال 
ــود؛  ــده ب ــرزن ش ــک پی ی

ــا  ــا ب ــوده اســت ام ــواب ب ــهریار روی تخــت خ ــد؛ ش ــی رس ــتان م ــه بیمارس ب
ــاز مــی کنــد؛ صــدای گام هــای او بیدارمــی شــود و هنگامــی کــه ثریــا در را ب

 شــهریار شــروع بــه ســرودن ایــن شــعر مــی کنــد کــه ایــن شــعر مشــهور از 
مفاخــر ادبیــات فارســی اســت.

علــی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا
 که به ماســوا فکندی همه سایه ی هما را 

ــردم ــلی ک ــبی توس ــد: ش ــه( فرمودن ــت اهلل علی ــی )رحم ــی نجف ــت اهلل مرعش آی
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سعید رضا ظرفی

ــه حافــظ، در  ــه و اراده ی بیــش از حــد شــهریار ب عاق
جــای جــای دیــوان او بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت.

تاثیــر حافــظ و اندیشــه هــای او در ذهــن و زبــان و بیــان 
ــص  ــهریار تخل ــی ش ــت. حت ــکار نیس ــل ان ــهریار قاب ش
خــود را از دیــوان حافــظ گرفتــه کــه بنابــر قــول خودش 
چــون مــی خواهــد تخلصــی را بــرای خــودش برگزینــد 
بعــد از خوانــدن دو رکعــت نمــاز تفالــی به دیــوان حافظ 
مــی زنــد و کلمــه ی شــهریار را بــا توجــه بــه ایــن بیــت 

بــه عنــوان تخلــص برمــی گزینــد: 

غم غریبـی و غربـت چو برنمی تابم               
 روم به شهر خود و شهریار خود باشم 

شــهریار تــا آنجــا کــه توانســته اســت ارادت خــود را بــه 
خواجــه ی شــیراز نشــان داده و ابیــات و مصــراع هــای 

مختلفــی را از او تضمیــن کــرده اســت ماننــد: 

شــهریاریم و گدای در آن خواجه که گفت          
خوشــتر از فکر می و جام چه خواهد بودن  

چه زنم چو نای هر دم زنوای شــوق او دم                   
که لسان غیب  خوشتر بنوازد این نـــوارا 

همه شــب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایی بنـــــوازد آشـــنا را

ــا  ــای ) وداع ب ــام ه ــا ن ــه ب ــزل جداگان شــهریار در دو غ
حافــظ و حافــظ جــاودان ( دارد کــه عشــق و احســاس 
ــتر و  ــزل بیش ــظ در آن دو غ ــه حاف ــبت ب ــود را نس خ
عمیــق تــر بیــان کــرده اســت و حتــی در غزلــی دیگــر 
باعنــوان ) ای شــیراز ( عاقــه ی خــود را بــه ایــن شــهر 
و در اثنــای آن، بــه ســعدی و حافــظ نشــان داده اســت.

ــدی  ــای ) آم ــزل ه ــار غ ــظ، در کن ــا حاف ــزل وداع ب غ
جانــم بــه قربانــت ... و غــزل یــار و همســر نگرفتــم کــه 
گــرو بــود ســرم ... ( از غزلیــات مشــهور و فــوق العــاده ی 
او اســت کــه از آن در شــمار بهتریــن غــزل های شــهریار 

یــاد مــی شــود. 

بــه تودیــع تــو جــان مــی خواهــد از تــن شــد جــدا حافظ
ــظ ــظ خداحاف ــم حاف ــی کن ــت م ــدن وداع ــان کن ــه ج  ب

دارم یقیــن  امــا  ام  زنــده  تــا  ام  تــو  ثناخــوان 
ــظ  ــد ادا حاف ــد ش ــتادی نخواه ــو اس ــون ت ــقِّ چ ــه ح ک

آن  بینــم.  در خــواب  را  اولیــای خــدا  از  یکــی  تــا 
شــب خــواب دیــدم کــه در زاویــه ی مســجد کوفــه 
ــه ــن علی)علی ــارک امیرالمومنی ــود مب ــته ام و وج نشس
ــد: ــرت فرمودن ــد حض ــور دارن ــی حض ــا جمع ــام( ب الس

شــاعران را بیاوریــد. دیــدم کــه شــاعران عــرب در یک 
ــارس در ســمت دیگــر  ســمت حضــرت و شــاعران ف
مــوال حاضــر شــدند. آنــگاه محتشــم و چندتــن دیگــر 
از شــاعران فارســی زبــان آمدنــد. امیــر المومنیــن)ع( 
فرمودنــد: شــهریار مــا کجاســت؟ شــهریار آمــد 
حضــرت خطــاب بــه شــهریار فرمــود شــعرت را بخوان 

و آن وقــت شــهریار شــروع کــرد: 
ــدارا                              ــی خ ــه آیت ــو چ ــت ت ــای رحم ــی ای هم عل

ــارا ــایه ی هم ــه س ــدی هم ــوا فکن ــه ماس ــه ب ک
آیــت اهلل مرعشــی نجفی)رحمــت اهلل علیــه( فرمودند: 
ــواب  ــن از خ ــد م ــام ش ــهریار تم ــعر ش ــی ش وقت
بیــدار شــدم و چــون شــهریار را ندیــده بــودم و نمــی 
شــناختم؛ فــردای آن روز پرســیدم شــهریار کیســت؟ 
ــی  ــی م ــز زندگ ــه در تبری ــد شــاعری اســت ک گفتن
ــوت  ــم دع ــه ق ــن او را ب ــب م ــم از جان ــد گفت کن
ــدم او  ــد؛ دی ــهریار آم ــه ش ــد ک ــد روز بع ــد. چن کنی
همــان کســی اســت کــه مــن در خــواب در حضــور 

ــش. ــام( دیدم ــه الس امیرالمومنین)علی
از او پرســیدم )شــعر علــی ای همــای رحمــت( را کــی 
ســاخته ای؟ شــهریار بــا تعجــب جــواب داد: مــن ایــن 
ــاره  ــه درب ــان داده ام و ن ــی نش ــه کس ــه ب ــعر را ن ش
ــت اهلل مرعشــی  ــرده ام. آی ــت ک ــا کســی صحب اش ب
نجفی)رحمــت اهلل علیــه( خــواب خــود را برای شــهریار 
تعریــف مــی کنــد و در آن هنــگام شــهریار منقلب می 
شــود و مــی گویــد: مــن در فــان شــب و فان ســاعت
ــت اهلل مرعشــی ــه آی ــرده ام ک ــام ک ــن شــعر را تم ای

ــخ و  ــنیدن تاری ــا ش ــه( ب ــت اهلل علی ــی )رحم نجف
ســاعت ســرودن شــعر متوجــه مــی شــود کــه خــواب 
او مقــارن بــا همــان ســاعتی بــود کــه شــهریار آخرین 

مصــراع آن شــعر را تمــام کــرده اســت.

ســریر  زنــد  گــردون  بــه  شــهریار  بگــذار 
ــت. ــر اس ــیرازش افس ــه ی ش ــای خواج ــاک پ ــا خ ت
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الهه یاوری

»سوال پرسیدن« نادرست است.
هــا  رســانه  در  و  فزآینــده  ای  گونــه  بــه 
ــک  ــم ی ــی خواه ــه »م ــود ک ــی ش ــنیده م ش
سوال)پرســش( بپرســم. بــه جــای »یــک 

دارم«. ســوال 

ســانتی گــراد. نــه درجــه ی ســانتی 
گــراد : 

بــدون توجــه بــه اینکــه »گــراد« همــان درجــه 
ــه  ــه 20 درج ــوا ب ــای ه ــم: دم ــت، نگویی اس
ســانتی گــراد رســیده اســت. بگوییــم: بــه 20 

ســانتی گــراد خواهــد رســید.
ــود«  ــنگ حجراالس ــادآور »س ــتباه ی ــن اش ای

ــت. اس

ترافیــک : »ترافیــک« )رفــت و آمد( همیشــه 
ســودمند اســت. اغلــب شــنیده مــی شــود کــه 
ــد.  ــی دانن ــده م ــزی آزار دهن ــک را چی ترافی
ــه  ــت ک ــک« آن اس ــت از »ترافی ــرا برداش زی
ــد،  ــت و آم ــنگینی رف ــبب س ــه س ــی ب خیابان
ســخت گــذر یــا حتــی بســته اســت. درحالــی 
کــه خیابــان آکنــده از ماشــین ایــن نگرانــی را 
فراهــم مــی آورد کــه فاقــد »ترافیــک« باشــد.

ــر  ــان ه ــه زب ــت ک ــت اس درس
ملــت و قومــی متعلــق بــه همــه 
ــت و  ــوم اس ــت و ق ــرادآن مل اف
ــان  ــی زب ــود را متول ــد خ ــی توان ــی نم کس
ــی  ــر نم ــه نظ ــت ب ــا درس ــد، ام ــردم بخوان م
رســد کــه تحصیــل کــرده هــا و روشــنفکران، 
هنجــار هــای نادرســت مــردم عــام و نــا آشــنا 
ــود  ــوی خ ــان را، الگ ــتور زب ــاختار دس ــا س ب
ــن  ــب چنی ــفانه اغل ــه متاس ــد. ک ــرار بدهن ق

ــده مــی شــود.  دی

»دکتر پرویز رجبی«

ــم  ــی از مه ــم برخ ــد داری ــن، قص ــن مت در ای
ــان را بررســی  ــن کاربردهــای نادرســت زب تری
کنیــم و بیاموزیــم تــا دیگــر از آن هــا در 

ــم. ــتفاده نکنی ــود اس ــره خ ــاورات روزم مح

پــس شایســته اســت بــه جــای »ویــران ســاختن«، 
»نابــود ســاختن«، »پایمــال ســاختن« و... بگوییــم 
»ویــران کــردن«، »نابــود کــردن« و »پایمــال کردن«

ــادن،  ــاد نه ــام دادن، بنی ــردن، انج ک
ــه »زدن« :  ــا ن ــردن و... ام بازک

ــل »زدن«  ــمگیر، فع ــه ای چش ــه گون ــفانه ب متاس
جــای برخــی از افعــال فارســی را گرفتــه و احســاس 
ــر  ــه اگ ــد ک ــی رس ــی م ــه جای ــود کار ب ــی ش م
ــه  ــک مدرس ــا ی ــی ی ــک کباب ــی ی ــی: »فان نگوی
زده اســت«، مخاطبــت را بــا اشــکال رو بــه رو مــی 
کنــی! ایــن هنجــار نادرســت، بــه ویــژه بــرای پیشــه 
هــای گوناگــون، کاربــردی گســترده یافته اســت. اما 
در مــوارد دیگــری نیــز ایــن نــاروا بــه زبــان فارســی 

تحمیــل مــی شــود. 

ــی رود  ــار م ــروز انتظ ــوک  : ام ــه بل ــک، ن بُل
دســت کــم تحصیــل کــرده هــای آشــنا بــه زبــان 
 )Blook( را بلــوک )block(های خارجــی، واژه بُلــک
تلفــظ نکننــد. بلــک در بیش تــر زبــان هــای اروپایی 
بــه معنــی »قطعه« اســت: یــک بلک ســیمانی، یک 
بلــک ســاختمان و.... امــا در زبــان پارســی، بلــوک به 
ناحیــه ای متشــکل از چنــد روســتا گفته می شــود.

ــر از نوشــتن واژه  معمــوال هنگامــی کــه ناگزی
ــن  ــه التی ــی ب ــای فاس ــام ه ــژه ن ــه وی ــا، ب ه
ــه  ــه را ب ــر کلم ــوظ آخ ــتیم، »ه« غیرملف هس
 Fatemeh,  می نویســیم. مثــل h اشــتباه بــا
Haleh, Nameh. در صورتــی کــه بایــد 
 H ا   .Fateme, hale, name بنویســیم 
ــی  ــه م ــم ک ــی بری ــه کار م ــرایطی ب را در ش
 meh, mah, shah :نویســیم: مــه، شــه، ره

ــردار: گاهــی از برخــی  ــه واگی ــر. ن واگی
نادرســت  اصطــاح  تلویزیــون،  از  و حتــی 
ــه  ــی ک ــنویم. در حال ــی ش ــردار« را م »واگی
بیمــاری مــی توانــد »واگیــر« باشــد. نــه 
»واگیــردار«. همچنــان کــه آدمــی مــی توانــد 

ــواد دار« ــا س ــه »ب ــد. ن ــواد« باش »باس

ســاختن : ســاختن بــه معنــای درســت 
ــت.  ــامان دادن اس ــردن و س ــاد ک ــردن، آب ک

ــزان بیــکاری؟:  ــا می ــرخ بیــکاری ی ن
هرچــه فکــر کــردم کــه »نــرخ بیــکاری« 
ــد  ــا نبای ــیدم. آی ــی نرس ــه جای ــه، ب ــی چ یعن

ــکاری؟ ــزان بی ــم می بگویی

ــه  ــا«: بکوشــیم ب ــه »گاه ــی«، و ن »گاه
ــا  ــی ت ــای عرب ــن واژه ه ــه کار گرفت ــگام ب هن
ــتفاده  ــن اس ــم از تنوی ــی توانی ــه م ــی ک جای
نکنیــم. همچنیــن اســت واژه هــای غیرعربــی 
ــد.  ــی آین ــن م ــا تنوی ــی ب ــه گاه ــن ک التی

ــا!« ــد »تلفن مانن

ــت  ــودر رخ ــویی و پ ــرف ش ــع ظ مای
ــم  ــویی نگویی ــرف ش ــع ظ ــه مای ــویی: ب ش
ــه  ــه کارخان ــت ک ــی اس ــکا« نام ــکا«. »ری »ری
ــت.  ــته اس ــود گذاش ــول خ ــر روی محص ای ب
ــودر  ــرای پ ــد ب ــام تای ــن اســتفاده از ن همچنی
هــای رخــت شــویی، یــا تافــت بــرای افشــانه 
ــه جــای حشــره کــش ــاف ب ــف پ ــا پی ــو ی م

پســتر، نــه پوســتر: کــم نیســتند تحصیــل 
ــه  ــا واژه بیگان ــه ب ــگاهی ک ــای دانش ــرده ه ک
ــه  ــتر ب ــه پس ــا ب ــتند. ام ــنا هس ــت« آش »پس

ــد. ــی گوین نادرســت، »پوســتر« م

ــوان و  ــور« : عن ــه »پُرّفس ــور، ن پروفس
ــده  ــاروا خوان ــه ن ــب ب ــور« اغل واژه ی »پرفس
مــی شــود. حتــی از ســوی دانــش آموختــگان

ــه  ــت! : بهتــر اســت ب ــار نیس ــار، نه ناه
ــار«  ــار«.  »ناه ــم »نه ــار«، نگویی ــای »ناه ج
بــه معنــی بــی خــورش اســت. همــان غــذای 
وســط روز. در گذشــته ایرانیــان بــه غــذای روز 
توجــه چندانــی نداشتند)اشــاره بــه معنــی بــی 
خــورش بــودن آن( امــا »نهــار« واژه ای عربــی 
ــی  ــار یعن ــل و نه ــای روز. لی ــه معن ــت ب اس

شــب و روز

ــه  ــنجیدنی(، ن ــا س ــه ای)ی مقایس
تطبیقــی: معمــوال دو موضــوع را با هم مقایســه 
مــی کنیم)یــا مــی ســنجیم(. بنابــر ایــن شایســته 
ــه  ــه ای و ن ــات مقایس ــم: ادبی ــه بگویی ــت ک اس

تطبیقــی. و همیــن طــور در ســایر زمینــه هــا.
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پیــش،  ســال   100 بــر  بالــغ 
ــابه  ــه ای مش ــر فاجع ــان درگی جه
ســال  بهــار  در  درســت،  بــود. 
191۸ بــود کــه ویــروس آنفلوانــزای 
ــوع A از زیرگــروه H1N1، ناگهــان  ن
ظهــور پیــدا کــرد. هیــچ کــس نمــی 
آن  شــیوع  اصلــی  محــل  دانســت 
ــه  ــود ک ــپانیا ب ــن اس ــا ای ــت ام کجاس
سانســور را شکســت و بــرای اولیــن 
ــار، خبــر ظهــور یــک بیمــاری جدیــد  ب
ــاز  ــن آغ ــان اعــام کــرد. ای ــه جهانی را ب

ــود. ــاله ب ــوس دو س ــک کاب ی
در طــی دو ســال، بیــش از ۵00 میلیــون 
نفــر در سراســر کــره زمیــن بــه ایــن 
بیمــاری دچــار شــده و حــدود ۵0 تــا 100 
میلیــون نفــر نیــز، جــان خــود را از دســت 
اســپانیایی  آنفلوانــزای  پاندمــی  دادنــد. 
ــون، از  ــدد طاع ــای متع ــی ه ــس از پاندم پ
ــریت  ــخ بش ــای تاری ــری ه ــن دنیاگی بزرگتری

ــت. اس
آنفلوانــزای اســپانیایی در طــی دو ســال، چهــار 
مــوج شــیوع را پشــت ســر گذاشــت. یــک مــوج 
آغازیــن، کــه بــا رعایــت نــکات بهداشــتی توســط 
مــردم کنتــرل شــد. امــا پــس از آن، مــردم کــه 
تصــور کــرده بودنــد بیمــاری کامــا کنتــرل شــده 
ــر  ــن ام ــه ای ــرده ک ــا ک ــارا ره ــکل ه ــت، پروت اس
ــر  ــی چندبراب ــد. موج ــوج دوم ش ــور م ــبب ظه س
شــدید تــر و کشــنده تــر از مــوج اول. پــس از 
فروکــش کــردن مــوج دوم، مــوج ســوم ایــن ویــروس 
ــود و  ــوج اول ب ــدود م ــه در ح ــرد ک ــدا ک ــور پی ظه
پــس از آن، یــک مــوج چهــارم کوچــک. و پــس از آن، 
ــیوع  ــان، ش ــردم جه ــی در م ــی جمع ــاد ایمن ــا ایج ب

ــان رســید.  ــه پای ــروس ب ــن وی ای
ــزای اســپانیایی، شــباهت هــای فراوانــی  پاندمــی آنفلوان
ــم مشــترک، راه  ــروس دارد. عائ ــری کروناوی ــه دنیاگی ب
ــرل مشــترک... در  ــال مشــترک، راه هــای کنت هــای انتق
آن زمــان نیــز، پنهــان کاری دولــت هــا نقــش مهمــی در 
ــه  ــل و خراف ــت. جه ــروس داش ــن وی ــترده ای ــیوع گس ش
ــئولیتی  ــی مس ــد و ب ــی ش ــرل آن م ــع کنت ــتی، مان پرس
ــی زد. و  ــن م ــاری دام ــترش بیم ــر گس ــی، ب ــده فراوان ع

ــر... ــراوان دیگ ــای ف ــباهت ه ش

دو دهــه پــس از پایــان ایــن دنیاگیــری، نخســتین آنتــی بیوتیــک کشــف 
ــن  ــل ای ــد عام ــی ش ــور م ــان، تص ــن در آن زم ــال 1940(. همچنی شد)س
بیمــاری، نوعــی باکتــری اســت. همیــن موضــوع به شــیوع گســترده بیماری 
دامــن زد. ایــن موضــوع کــه تقریبــا هیــچ راه درمانی بــرای آن وجود نداشــت، 

موضــوع را بســیار ترســناک مــی کــرد.
صدالبتــه، در آن زمــان نیــز مشــخص شــد کــه قرنطینــه عمومی، اســتفاده از 
ماســک، رعایــت فاصلــه فیزیکی و شســت و شــوی دســت هــا و عــدم تماس 
آن بــا دهــان و بینــی و چشــم، تنهــا راه کنتــرل شــیوع بیمــاری اســت. تــا 
جایــی کــه عــدم اســتفاده از ماســک، جریمــه نقــدی و حتــی زنــدان داشــت! 
از زمــان شــیوع و پایــان ایــن بیمــاری 100 ســال گذشــته اســت. یک ســوال 
بســیار مهــم در ایــن میــان بــه وجــود مــی آیــد. در ایــن صــد ســال، مــا چــه 

کردیم؟
ــال، ســبب شــده اســت  ــن صــد س ــم در طــول ای مشــخصا پیشــرفت عل
کــه تنهــا دو هفتــه پــس از ظهــور بیمــاری، عامــل آن شناســایی شــده و 
تــاش بــرای تهیــه دارو یــا واکســن آغــاز شــود. بــه گونــه ای کــه با گذشــت 
ــه دارو هــا و واکســن  ــف، ب ــن شــرکت داروســازی مختل ــاه، چندی شــش م
هــای متعــددی دســت یافتــه انــد کــه بــزودی قــرار اســت بــه بــازار عرضــه 
شــوند. همیــن موضــوع نویــد بخش پیشــرفت گســترده علمــی در طــی قرن 

گذشــته اســت.
امــا بگذاریــد نگاهــی بــه حیطــه فرهنگــی بیاندازیــم. در ایــن صدســالی کــه 
گذشــت، مــا چقــدر پیشــرفت کردیــم؟ انتظــار مــی رود فرهنــگ جامعــه 

بشــری پــا بــه پــای علــم، پیشــرفت کــرده باشــد. امــا آیــا چنیــن اســت؟
بیاییــد نگاهــی بــه جامعــه امــروز داشــته باشــیم. آیــا رفتــار مــا در قبــال این 
بیمــاری، شایســته دوره تاریخــی کــه در آن زندگــی مــی کنیــم بــوده اســت؟ 

ــخصا خیر. مش
تنهــا کافیســت بــرای درک ایــن موضــوع، ببینیــم چقــدر در قبال جــان خود 
و دیگــران در ایــن برهــه حســاس تاریخــی مســئول بــوده ایــم. ســری بــه 
خیابــان مرکــزی شــهرتان بزنیــد و آمــاری از تعــداد افــرادی کــه ماســک بــر 
صــورت دارنــد بگیریــد. در تعطیــات، نگاهــی بــه جــاده هــای منتهــی بــه 
شــهرهای تفریحــی بیاندازیــد. بــه مردمــی کــه در کارواش، مراســم عقــد و 

عروســی برگــزار مــی کننــد، همــان هــا کــه...
بــه آن اجنبــی هایــی کــه ظهــور بیمــاری در کشورشــان را مــاه هــا انــکار می 
کننــد و زمینــه ســاز ایــن فاجعــه مــی شــوند و ســپس بــا وقاحــت تمــام، به 
مقــام مســئولی در کشــورمان، مــی تازنــد و او را بــه ســبب اظهــار نظــری، 
شــدیدا محکــوم مــی کننــد. آن هــا کــه منفعــت مافیای کنکــور برایشــان به 
جــان جوانــان کشــور ارجحیــت دارد و تنهــا یــک روز پــس از اعــام خبــر 
تعویــق کنکــور سراســری، ناگهــان پشــیمان مــی شــوند و اعــام مــی کننــد 
کنکــور قطعــا در روز معیــن برگــزار مــی شــود و اصــا هم مشــخص نیســت 
کــه فشــار چــه موسســاتی، بــر ایــن امــر تاثیــر گــذار بــوده اســت. همــان هــا 

. . که.
یک بار دیگر فکر کنیم. ما در این صد سال چه کردیم؟



حــرف از ســینماي هنــد کــه مــي 
شــود ؛ بــه یــاد فیلــم هــاي تخیلي 
ــر  ــن ســینماي پ ــب شــاد ای و اغل

ــم. ــرق مي افتی زرق و ب

ــاي  ــم ه ــاري فیل ــه تج ــه جنب گرچ
ــت)  ــهود اس ــش مش ــش از پی آن بی
ــا  ــون ( ام ــینماي االن خودم ــل س مث
در عرصــه فرهنــگ ســازي گام هــاي بزرگــي 
برداشــته اســت بــه طــوري کــه پرفــروش تریــن 
ــم  ــر آن فیل ــاله اخی ــد س ــاي چن ــم ه ــن فیل ــب تری ــر مخاط و پ

ــي باشــد. ــي و... م ــا مضمــون فرهنگــي، اخاق ــي ب های

بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــي) کرونــا ( و پویــش هــاي مختلــف کــه 
ــي  ــد ؛ فرصــت خوب ــه کرده ان ــه نشــیني توصی ــه خان ــردم را ب همگــي م
فراهــم شــده تــا بــه مطالعــه کتــاب و تماشــاي فیلــم مشــغول شــویم. 

) مخصوصــا بــراي مــا معلــم هــا (

ــاي  ــم ه ــرده و فیل ــزم ک ــم را ج ــاه عزم ــد م ــن چن ــم در ای ــن ه م
تربیتــي و اخاقــي ســینماي جهــان را تماشــا کــردم. حــال تصمیــم 
ــاق و  ــه ي خ ــاه دو نمون ــي کوت ــه بررس ــماره ب ــن ش ــه ام در ای گرفت

ــردازم. ــد بپ ــینماي هن ــردي از س کارب
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کــه  بیــکاري  جــواِن  معلــم  فیلــم:  داســتان 
سالهاســت والدینــش از هــم طــاق گرفتــه اند.بــه 
بیمــاري ســندروم تــوره مبتاســت. امــا، همــواره 

ــت. ــده اس ــا آن جنگی ــي ب ــول زندگ در ط

پــس از تــاش هــاي فــراوان، در یکــي از مــدارس 
علمــي و معتبــر هندوســتان، مشــغول تدریــس در 
ــي  ــه م ــاي آن مدرس ــن کاس ه ــي از بدتری یک
شــود. و علــت نامگــذاري بدتریــن کاس، بــه 
دلیــل فقــر و ســطح معیشــتي دانــش آمــوزان آن 
کاس مــي باشــد کــه آنهــا را از ســایر کاس هــا 
ــه  ــز ســاخته اســت. )دســته بنــدي ناعادالن متمای

ــردر سیســتم آموزشــي( فراگی

ــث  ــازه کار باع ــم ت ــدازه معل ــش از ان ــترس بی اس
پــرکار شــدن ســندروم تــوره و درنتیجــه سکســکه 
ــش  ــخر دان ــي تمس ــي و از طرف ــي درپ ــاي پ ه
ــن دلیلــي نمــي شــود  ــا ای آمــوزان مــي شــود ام
کــه او ماننــد دبیــران پیشــین از تدریــس در 
ــران را  ــک از فراگی ــد. هری ــودداري کن کاس خ
تــا محــل سکونتشــان تعقیــب کــرده تــا متناســب 
بــا هرکــدام روشــي صحیــح بــراي آمــوزش 
برگزینــد و چــه زیباســت کــه روابــط عاطفــي کــه 
ــرد  ــوزان شــکل مــي گی ــش آم ــم و دان ــن معل بی
ــه  ــان شــود. ب ــي آن ــه ســبب پیشــرفت تحصیل ک
ــه  ــرادي ک ــرام اف ــورد احت ــو و م ــه الگ ــوري ک ط
روزي مخالــف حضــور آن هــا در مدرســه بودنــد؛ 

ــع شــوند. واق

ــه  ــا ب ــل تهدیده ــده تبدی ــم نشــان دهن ــن فیل ای
فرصــت هاســت و ماننــد فیلــم پیشــین فراگیــران 

ــد ــي دانســته و معتق را داراي اســتعدادي ذات
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کارگــردان ایــن فیلــم، عامرخــان، یکــي از بزرگتریــن 
هنرمنــدان هنــدي اســت. اســتقبال از فیلــم هایــش 
ــود. او در  ــد نمي ش ــینماي هن ــه س ــدود ب ــا مح تنه
ســینماي جهــان جایــگاه خــود را دارد. بــي شــک او 
ــراي  ــر را ب ــه هن ــت ک ــي اس ــته هنرمندان از آن دس
ــي  ــاي آن م ــه و ارتق ــگ جامع ــه فرهن ــت ب خدم

داننــد.
ــه  ــي ک ــه تنبل ــر بچ ــانت، پس ــم: ایش ــتان فیل داس
دوســال پي درپــي پایــه ســوم را مــي گذرانــد، 
برخــاف او، بــرادرش پســري باهــوش و بــا اســتعداد 
بــود .بهخاطــر همیــن، والدیــن ایشــانت، آن دو را بــا 
یکدیگــر مقایســه و بارهــا از تحصیــل او صــرف نظــر 

مي کننــد.
ایشــانت بــا معلمــان و دانــش آمــوزان مدرســه 
ارتبــاط خوبــي نــدارد. بعــد از مدتــي، معلــم هنــري 
ــه  ــد و ب ــي آی ــا م ــه آنه ــه مدرس ــام ) رام ( ب ــه ن ب
ــي تشــخیص حــروف  ــدم توانای مشــکل ایشــانت) ع
ــن او صحبــت مــي  ــا والدی ــرد. ب ــي مــي ب ــا ( پ الفب
کنــد و پیرامــون اختالــي کــه بــراي پسرشــان 
ــا بیشــتر از قبــل  بوجــود آمــده توضیــح مي دهــد ت

ــد. ــه کنن ــت و توج ــان محب ــه پسرش ب
ــش  ــه دان ــورد عاق ــت م ــا فعالی ــم ب ــرانجام معل س
آمــوز) نقاشــي ( ارتبــاط دوســویه اي برقــرار کــرده 
تــا جایــي کــه بــا انجــام همیــن فعالیــت هــا، اعتمــاد 
ــول  ــورد قب ــده و م ــت ش ــودک تقوی ــس ک ــه نف ب
معلمــان و حتــي بهتریــن هنرمنــد آن مدرســه مــي 

شــود. 
از شــرح کامــل قصــه پرهیــز و کلیــت آن را نگاشــتم 
ــذت  ــم ل ــاي فیل ــن از تماش ــل م ــم مث ــما ه ــا ش ت

ــد. ببری
ــیار  ــي بس ــوزگاران دوره ابتدای ــراي آم ــم ب ــن فیل ای
کاربــردي ســت و پیشــنهاد مــي شــود تمامــي 
ــش  ــم و دان ــن معل ــاي بی ــش ه ــا و واکن ــش ه کن
آمــوز را درنظرگرفتــه تــا در موقعیــت هــاي واقعــي و 
عملــي )هنــگام برخــورد بــا چنیــن فراگیرانــي( از آن 

بهــره منــد شــوند.

ــرورش  ــم در جهــت پ ــه و حضــور معل اســت؛ وظیف
ــل اســت. ــه بالفع ــل آن ب ــوه و تبدی اســتعداد بالق

دوره  در  آن  تربیتــي  نــکات  و  داســتان  روایــت 
متوســطه اول و دوم جریــان دارد،بــه همیــن خاطــر 
مــي توانــد بــراي دبیــران ایــن دوره هــا مفیــد واقــع 

شــود.

و در آخر...

ــران  ــینماي ای ــر س ــاي اخی ــال ه ــفانه درس متاس
رویکــرد مناســبي در تولیــد آثــار تربیتــي و آموزشــي 
بــراي مخاطــب کــودک و نوجــوان و حتــي دبیــران 
فرهنگــي- آموزشــي نداشــته اســت. در روزگاري کــه 
ــي  ــته م ــا نگاش ــانه ه ــط رس ــه توس ــگ جامع فرهن
ــه ایــن  شــود؛ ایــن حجــم از بــي توجهــي نســبت ب
قشــر مهــم، نوعــي خودزنــي بــه فرهنــگ و جامعــه 

ــرات آن امــروزه مشــهود اســت. اســت کــه اث

ــاي  ــراي ارتق ــه ب ــاري ک ــوود در آث ــینماي بالی س
ــم را در  ــش معل ــرده؛ نق ــد ک ــه تولی ــگ جامع فرهن
ــد  ــا در کالب ــد ت ــگ مــي کن ــا پررن تمامــي قصــه ه

ــد... ــي بدم ــوز روح ــش آم ــان دان ــي ج ب

مــا در ایــن چنــد ســال چــه کــرده ایــم؟! قضــاوت 
ــان اســت... ــا خودت ب

آیــا ایــن نــگاه بــه معلــم در جامعــه و حتي ســینماي 
مــا وجــود دارد؟ آیــا معلــم احتــرام و قــدرت ســابق 
ــت  ــا وضعی ــا دارد؟ آی ــواده ه ــن خان ــود را دربی خ
معیشــتي و درآمــد معلمــان در جامعــه باعــث بوجود 
ــان  ــه آن ــدن حــس ترحــم و دلســوزي نســبت ب آم
نشــده اســت؟ آیــا تولیــدات اخیــر ســینما و شــبکه 
نمایــش خانگــي و حتــي تلویزیــون در جهــت حفــظ 
فرهنــگ و ارتقــاي نظــام آموزشــي بــوده اســت؟ و....

راهــکار چیســت؟ بســم اهلل دیگــه وقتــش 
نیســت شــروع کنیــم؟؟؟

ستاره هاي روي زمین امتیاز4/۸ از10
نامزد اسکار بهترین فیلم خارجي زبان
بهترین فیلم سال 200۸هندوستان
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رســیدن بــه مــاه شــهریور بــرای ایرانیــان، تداعــی گــر 
آغــاز جنــگ تحمیلــی ارتــش بعــث عــراق بــه ایــران 

اســت.
جنــگ ۸ ســاله ، در تاریــخ 31 شــهریور ســال13۵9، با 
حملــه هوایــی عــراق به چنــد فــرودگاه ایــران و تعرض 
زمینــی بــه شــهرهای جنــوب و غــرب ایــران، توســط 
حکومــت صــدام حســین آغــاز شــد. ایــن جنــگ، 19 
مــاه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و چنــد روز پس 
از آن کــه صــدام، پیمــان الجزایــر را در برابــر دوربیــن 

هــای تلویزیــون بغــداد پــاره کــرد، رخ داد.
ــق  ــت مطل ــر مالکی ــد ب ــا تاکی ــی ب ــدام در نُطق ص
کشــورش بــر ارونــد رود و ادعــای تعلــق جزایــر ایــران 
ــرد. از  ــاز ک ــوا آغ ــن و ه ــگ را در زمی ــراب، جن ــه اع ب
جملــه عملیات هــای جنــگ تحمیلی، عملیــات کربا 

ــم: ــی خوانی ــه بخشــی از آن را م ــه در ادام ــود ک ۵ ب
ــاي 4، از  ــات کرب ــس از عملی ــوار پ ــرایط دش     ش
ــی داد.  ــر م ــري خب ــات دیگ ــام عملی ــرورت انج ض
عملیاتــي کــه پیــروزي در آن تضمیــن شــده باشــد و 
در ضمــن، از جنبه نظامي و سیاســي بســیار ارزشــمند 
ــاي 4 را  ــح کرب ــدم فت ــوب ع ــار نامطل ــا آث ــد ت باش

ــد. جبــران نمای
ارزشــمند تریــن منطقــه موجــود، شــلمچه بــود کــه 
ــع را  ــع و موان ــن مواض ــتحکم تری ــمن در آن مس دش
داشــت. بــه طــوري کــه عبــور از آن هــا را، غیرممکــن
کــرده بــود و بــا توجــه به اصول نظامي شــناخته شــده

و محاســبات َکمــي، ضریــب موفقیــت بســیار ناچیــز 
بــود. در نتیجــه، تضمیــن پیــروزي از ســوي فرماندهان 

عملیــات را غیــر ممکــن مــي ســاخت.
 لیکــن ضــرورت غیــر قابــل انــکار ادامــه جنــگ در آن 
موقعیــت و لــزوم تســریع در تصمیــم گیــري پــس از 
عملیــات کربــاي 4، ســبب گردیــد کــه صرفــاً بــراي 
ــا امیــد بــه نصــرت الهــي، تمامــي  انجــام تکلیــف و ب
ــراي عملیــات  ــده، ب ــه رزمنــده و فرمان نیروهــا از جمل
بــزرگ کربــاي ۵ آمــاده شــوند. از جملــه گــردان های 
عملیاتــی کربــا ۵، لشــکر 17 علــی ابــن ابیطالــب بود 
ــر  ــدی نظ ــهید مه ــردار ش ــات، س ــن عملی ــه در ای ک
فخــاری، قائــم مقام فرمانده لجســتیک لشــگر 17 علی 

ابــن ابیطالــب بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد.
 در ادامــه، بخشــی از زندگــی نامــه ایــن معلــم شــهید 

را مــی خوانیــم:
   شــهید مهــدی نظــر فخــاری، قائــم مقــام فرمانــده 
لجســتیک لشــگر17علی ابن ابــی طالب)علیه الســام( 
ــال 133۸ در  ــامی، س ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ســاوه و در خانــواده اي مذهبــي، متولــد شــد. در دامــان 
عشــق بــه حقیقــت و ارادت بــه اهل بیت)علیه الســام( 
پــرورش یافــت. پــس از تکمیــل تحصیــات خویش تا 
ســطح متوســطه، بــه تهــران آمــد و در رشــته ریاضــي، 

موفــق بــه اخــذ مــدرک فــوق دیپلــم گردیــد.
ــود.  ــادف ب ــاب مص ــل انق ــا اوای ــي او ب ــداي جوان ابت
ــد ــراه ش ــي، هم ــارزه مردم ــان مب ــیل خروش ــا س او ب

و بــه فعالیــت هــاي مختلفــي از جملــه، همــکاري بــا 
ــف در  ــرات هــاي مختل ــت و شــرکت در تظاه روحانی
ســطح شــهر، دســت زد. اندیشــه » تعلیــم و تربیــت« و 
»پــرورش نســل نوپــاي انقــاب« او را به ســمت خدمت 
در» آمــوزش و پــرورش« ســوق داد.  پــس از چنــدي بــه 
ریاســت آمــوزش و پــرورش »نوبــران« منصــوب شــد. 
مســئولیت بــراي او در حکــم امتحانــي بــود کــه مــي 
ــي کــه از  ــد. خاطرات بایســت از آن، ســرفراز بیــرون آی
زمــان ریاســت او مانــده؛ گــواه ایــن مطلــب اســت کــه 
»حاجــي« دل بــه ایــن چنین مســئولیت هایي نبســته 
بــوده و ســعي در ایــن داشــته کــه بــه هــر نحــو، رضاي 
خــداي تعالــي، نــه چیــز دیگــر را، در عمــل بــه تکلیف، 

بــراي خــود فراهــم کنــد.
آتــش جنــگ و دغدغــه دفــاع از ارزش هــاي الهــي 
ــره مــکان  و میهنــي نگذاشــت کــه حاجــي در دای
ــنگر  ــن، س ــد. بنابرای ــته باش ــراري داش ــان، ق و زم
ــم  ــنگر »تعلی ــن س ــها« را جایگزی ــاع از ارزش »دف
ــر،  ــن ام ــز در ای ــه اي نی ــود و لحظ ــت« نم و تربی
ــوي اداره  ــا از س ــه باره ــا آن ک ــرد. ب ــد نک تردی
ــه  ــت او ب ــت بازگش ــرورش، درخواس ــوزش و پ آم
ــش را  ــا او گمشــده خوی ــود. ام ــده ب محــل کار آم
در صحــراي طلــب و در بیابــان هــاي جبهــه، یافتــه 
بــود و لحظــه اي چشــم از یافتــن آن برنگرفــت تــا 
ــاي آتــش و خــون و خاکســتر یافــت. او را در الب

رضا عبدالغفاری
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ــام  ــي و از مق ــي از »شــهیدان« بگوی ــه مــي توان چگون
ِّهــم یُرزقــون« اســت. بــا ایــن  بلنــد ایشــان که»ِعنــَد رَب
ــیره او در  ــاندن س ــهید« و شناس ــناخت »ش ــه، ش هم
دوران حیــات دنیــوي اش، مــي تواند راهگشــایي باشــد 
در بــن بســت زمــان و مــکان انســان بــي خبــر امــروز. 
شــهید، کام نورانــي » النظافــه مــن االیمــان« را 
ســرلوحه کار خــود را قــرارداده بــود. حتــي در مناطــق 
ــض  ــي مح ــزي و پاکیزگ ــکان تمی ــه ام ــي ک جنگ
ــد. ــي ش ــر م ــته ظاه ــف و آراس ــیار نظی ــود؛ او بس نب
هنگامــي کــه نیروهایــش را بــه »مریــوان« بــرده بــود؛ 
مقــر نظامــي را اندکــي نامنظم و آشــفته دیــد. بنابراین 
ــز  ــراي تمی ــا ب ــردن نیروه ــگ ک ــن کار او، هماهن اولی
ــا  ــود . ت ــگ کــردن و آراســتن آن محیــط ب کــردن، رن
ــد. ــدا کن ــام را پی ــاي اس ــربازخانه نیروه ــت س حال
بودنــد  دیــده  بارهــا  او،  امــر  تحــت  نیروهــاي   
کــه دور از چشــم همــگان، بــه نظافــت »َمقــر« 
ــب  ــا را مرت ــس ه ــا وکانک ــراف چادره ــه و اط پرداخت
و تمیــز مــي کنــد. دقــت او در امــر» نظافــت 
« از او یــک الگــوي تمــام عیــار ســاخته بــود.

 امانــت دار بیــت المــال در جبهــه هــا بــود. بــا 
مســئولیتي کــه در لشــکر داشــت؛ خــود حافــظ 
امــوال و تقســیم کننــده درمیــان نیروهــا مــي دانســت 
ــه  ــي )علی ــي، عل ــر حقیق ــدل عدالتگ ــن راه، ع و در ای
ــن  ــود. در ای ــرار داده ب ــود ق ــق خ ــام( را سرمش الس
ــتي،  ــت. از دوس ــي گذش ــود م ــز خ ــه چی راه از هم
ــال و... ــت الم ــور بی ــامح در ام ــول، تس ــات معم تعارف
در تقســیم بیــت المــال بــا هیــچ کــس رو دربایســتي 
و تعــارف نداشــت. بیشــتر از دیگــران، برخــود بســیار 
ــه  ــد ک ــي ش ــن نم ــا مطمئ ــت. ت ــي گرف ــخت م س
امکانــات بیــت المــال در میــان همه بدرســتي تقســیم 
ــه  ــار مای ــن رفت ــرد. ای ــي ک ــتفاده نم نشــده؛ از آن اس
ــود و از ســوي  تعجــب بســیاري از دوســتان او شــده ب
ــکر. ــئولین لش ــر مس ــان خاط ــه اطمین ــر، مای دیگ
بــا توجــه بــه بافــت تشــکیات پشــتیباني، الزم 
بــود فــردي در ایــن مرکــز مســئولیت داشــته 
ــدگان  ــاي رزمن ــه نیازه ــو، ب ــک س ــه از ی ــد ک باش
ــه  ــي داشــته باشــد و از ســوي دیگــر، ب شــناخت کاف
ــد. ــته باش ــق نداش ــتگي و تعل ــوي، بس ــر دنی ظواه
ــن  ــاري« در ای ــر فخ ــوار» نظ ــهید بزرگ ــاب ش انتخ
ــان  ــه اطمین ــکر، مای ــئولین لش ــراي مس ــه، ب مجموع
خاطــر بــود و بــرای امــور پشــتیباني، فــردی تضمیــن 
ــن  ــي ای ــه تمام ــد. چراک ــي آم ــاب م ــه حس ــده ب ش
ویژگــي هــا بصــورت بــارز در شــیوه زندگــی او وجــود 
ــا آن کــه شــهید، خــود مســئولیت بزرگــي  داشــت. ب
ــت  ــي توانس ــش م ــوذ خوی ــت و از نف ــگ داش در جن
بــه نفــع خــود اســتفاده قابــل توجهــی کنــد؛ بــا ایــن 
حــال، هرگــز هــواي نفــس و خواهــش دل را بــر هیــچ 
ــي داد.  ــت نم ــه، دخال ــگ در جبه ــور جن ــک از ام ی
ــر  ــه در ام ــت ک ــوان گف ــي ت ــر م ــارت دیگ ــه عب . ب
ــه  ــر چ ــود و ه ــض ب ــلیم مح ــارزه،  تس ــگ و مب جن
فرماندهــان صــاح مــي دانســتند؛ عمــل مــي کــرد.

در گرماگــرم حمــات و عملیــات هــاي مختلــف 
ــه  ــي ک ــوب، در آن لحظات ــه جن ــدگان در منطق رزمن
شــوق حملــه بــه بعثیــان در وجــود رزمنــدگان شــعله 
ور بــود؛ در برابــر صاحدیــد فرماندهــان تســلیم شــد و 
نیروهــاي خــود را بــه ســمت غــرب، ســوق داد. او مــي 
گفــت: » مــا بــه جنــگ آمــده ایــم، نه آتــش بــازي. هر 
کجــا کــه مســئولین تشــخیص دهنــد؛ ما آمــاده ایــم... 
جنــگ بــراي مــا یــک وظیفــه شــرعي اســت. آن هــم 
در هــر مســئولیتي و در هــر مکاني که باشــد. اگــر اَداي 
وظیفــه در جنــوب باشــد؛ بســم اهلل! اگر در غرب اســت 
... اگــر در مریــوان ... ، آمــاده ایــم. اطاعــت از فرماندهــي 
جنــگ، ایــن قــدرت را بــه آنهــا مــي دهــد کــه برنامــه 
ریــزي منســجم و حســاب شــده اي داشــته باشــند.«
آنــگاه کــه عــازم حــج بــود؛ بنــا بــه تشــخیص 
ــه ــدن در جبه ــه مان ــن ک ــر ای ــي ب ــئوالن مبن مس

الزم تــر و ارجــح اســت؛ از ســفر حــج رویگردانــد 
ــان داد. او  ــان را نش ــش از فرمانده ــت خوی و اوج اطاع
بــاور داشــت کــه اطاعــت از فرماندهــان، اطاعــت 
ــر  ــه ام ــپاري ب ــوش س ــه گ ــر و در نتیج ــي ام از ول
ــد. ــي باش ــه( م ــی فرج ــل اهلل تعال ــر )عج ــي عص ول

اخاص او در کار و عبادت و ... زبان زد شــده بود. از هیچ 
چیــز بــه جز خــدا نمــي ترســید. اگــر ذره اي تــرس در 
وجــود او راه یافتــه بــود؛ هرگــز نمي توانســت زیــر باران 
گلولــه بعثي، شــبها را بیرون ســنگر، به عبــادت بپردازد 
ــد. ــرار ده ــش ق ــش خوی ــتر آرام ــا را بس ــان ج و هم

 ایــن کار بارهــا از او ســر زده بــود چــرا کــه اطمینــان 
قلبــي بــه خداونــد داشــت و بــه چیــزي جــز او نمــي 
اندیشــید. بــه شــهادت دوســتان و همســنگرانش، بــه 
هیــچ چیــزي تعلــق خاطــر نیافتــه بــود و بــه تمامــي 
امــور دنیــوي، پشــت پــا زده بــود. ایــن ویژگــي هــاي 

منحصــر بــه فــرد ؛که فقــط در انســان هایي 
خــاص یافــت مــي شــود؛ از او 
انســاني وارســته ســاخته بــود.
ــه  ــي ک ــان های ــان انس از هم
ــر  ــین، ب ــرش نش ــک ع مائ
مقامشــان رشــک مي برنــد. او 

از خلصیــن بــود. بــراي خدا زیســت، بــراي خدا مبــارزه 
نمــود و در نهایــت مــزد رنــج هــا و زحمــات خــود را از 
خداونــد گرفــت و مصــداق بــارز »ان اهلل اشــتري مــن 
المومنیــن باموالهم و انفســهم بــان لهم الجنــه« گردید 
ــت آورد. ــه دس ــود را ب ــت موع ــي و جن ــوان اله و رض

 در ســال 6۵ ، همزمــان بــا نیمــه شــعبان در کربــای 
ــد. ــل ش ــهادت نائ ــض ش ــه فی ــلمچه ب ــج، در ش پن

فرازهایــی از ســخنان ســردار شــهید مهــدی نظــر 
فخــاری:

ــون  ــدم چ ــه من ــاد عاق ــیجیان، زی ــه بس ــن ب م
ــک  ــن ی ــه م ــد ک ــه( فرمودن ــت اهلل علی امام)رحم
بســیجي هســتم. دســتورات امــام را عمــل کنیــد. 
سرمشــق تمــام کارهایتــان را از امــام بگیریــد. اگــر 
ــد و انجــام  ــد عمــل کنی ــوده ان آنچــه ایشــان فرم

دهیــد؛ هیــچ وقــت مشــکلي پیــدا نمــي کنیــد.

ــاري اســام  مــادر ! امــروز روز ی
اســت. درخــت انقــاب، آبیــاري 
مــي خواهــد. همــه بچــه هــاي 
رزمنــده را فرزنــد خــود بدانیــد 
ــد  ــهدا همانن ــه ش ــراي هم و ب

فرزنــد خودتــان عمــل کنیــد.
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با عرض درود خدمت مخاطبان محترم ماهنامه دانشجویی تحریر،
ســواالت متعــددی در خصــوص حضــور عامــه مــردم، آن هــم بــدون مطالعــه در 
بــازار بــورس وجــود دارد. ببینیــد، بــورس متعلــق بــه مــردم اســت. همانطــور کــه 
بانــک و بیمــه متعلــق بــه مــردم اســت. مــا نمــی توانیم تعییــن تکلیــف کنیم که 
مــردم بیاینــد یــا خیــر. ایــن حــق ســرمایه گــذاری متعلــق به عمــوم مردم اســت.
 همانطــور کــه منــی کــه کارگــزار بــورس بــوده و بیــش از 22 ســال اســت کــه 
درگیــر ایــن بــازار هســتم، بخواهــم یــک خــودرو بخــرم، حتما همــراه خــودم یک 
کارشــناس خواهــم داشــت. مثــا بــرای یــک خــودروی 100 میلیــون تومانــی، 
حــدود 200 هــزار تومــان هزینــه کارشناســی اســت. اگــر مــن ایــن کارشناســی 
را انجــام ندهــم، و وارد بــازار دســت دوم خــودرو فروشــی شــوم، محتمــل اســت 
ــا حتــی اســناد آن فاقــد اصالــت  خودرویــی کــه دارای عیــوب متعــدد اســت ی
اســت، بــه مــن فروختــه شــود. من تخصصــی در خــودرو، خصوصــا در بازار دســت 

دوم نــدارم. بنابــر ایــن الزم اســت کــه حتمــا از کارشــناس اســتفاده کنــم.
 اگــر بــرای شــناخت یــک خــودروی خــوب و ســالم 20 فاکتــور مهــم وجــود دارد، 
بــرای شــناخت یــک ســهم خــوب، ۵0 فاکتــور نیــاز اســت. و ایــن در تخصــص 
عمــوم مــردم نیســت. همانطــور هــم کــه مــی دانیــد، بــازار بــورس بــازاری بســیار 
پرنوســان و پــر ریســک اســت. صدالبتــه کــه بــورس متعلــق بــه عمــوم مــردم 
اســت، امــا اگــر مــردم شــناخت و تخصــص کافــی را ندارنــد، حتمــا مــی بایســت 
از طریــق نهــاد هــای واســط مراجعــه کننــد. االن تقریبــا در بــورس ایــران، ترتیب 
بــه ایــن صــورت اســت کــه مــی تــوان گفــت اگــر بــاالی یــک میلیــارد تومــان 
ســرمایه دارنــد، مــی تواننــد از طریــق شــرکت هــای ســبدگردان اقدام کننــد. این 
شــرکت هــا با شــخص ســرمایه گــذار قــرارداد مــی بندنــد و آن ها ســرمایه شــان 

را مدیریــت مــی کننــد.  
امــا افــرادی کــه زیــر یــک میلیــارد تومــان ســرمایه دارنــد، مــی تواننــد از طریــق 
صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری ورود کننــد. انــواع صندوق هــای ســرمایه گذاری 
تعریــف شــده اســت. صنــدوق ســرمایه گــذاری یــک نهــاد قانونــی اســت کــه بــا 
مجــوز ســازمان بــورس تاســیس مــی شــود. مدیر صنــدوق ســرمایه هــای مردمی 
را جمــع آوری کــرده و در طبقاتــی کــه امیدنامــه صنــدوق مشــخص کرده اســت، 
ســرمایه گــذاری را انجــام مــی دهــد. و ســایت فیپیــران طبقــه بنــدی و بــازده 
انــواع صنــدوق هــارا کامــا بــه مــردم ارائــه داده اســت. روش ســومی هــم هســت 
کــه اســتفاده از شــرکت هــای مشــاور ســرمایه گــذاری اســت. افــرادی کــه مــی 
خواهنــد خودشــان مدیریــت را بــه دســت بگیرنــد مــی تواننــد از مشــاوره هــای 

شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتفاده کننــد. 
خریــد و فــروش بــه معنــای چنــد ســوال اساســی اســت. چه چیــزی بخــرم؟ کی 

و چــه چیزی را بفروشــم؟ 
راه چهارمــی هــم وجــود دارد کــه خودشــان وقــت بگذارنــد و آمــوزش ببیننــد و 
مهــارت کســب کننــد. خوشــبختانه کاس هــای متعــدد حضــوری و مجــازی در 
اقصــی نقــاط کشــور وجــود دارد کــه افــرادی کــه مایــل هســتند مــی تواننــد در 
ایــن کاس هــا و دوره هــا شــرکت کننــد توصیــه مــن ایــن اســت کــه حداقــل 
ســه تــا شــش مــاه آمــوزش ببیننــد و بــا ارقــام کم شــروع کــرده و پــس از تکمیل 

آمــوزش هــا، ســپس بــا رقــم هــای بیــش تــری ســرمایه گــذاری کننــد. 

       با آرزوی موفقیت. 

خیلــی ســال ها پیــش از حاج آقــای مدرســه شــنیده  بــودم: »اغلــب انســان ها 
بعــد از شــناکردن در دریــای مــواج عشــق مجــازی بــه ســاحل عشــق الهــی 
ــه قــول پــدرم: »المجــاز قنطــره الحقیقــه!« امــا حــاال  فــرود می آینــد.« و ب
نمی دانــم چــه شــد کــه قصــه ی مــن برعکــس شــد. بگــذار بگویــم؛ مــن ابتدا 
عشــق الهــی را تجربــه کــردم و اکنــون بــرای نخســتین بار در ورطــه ی عشــق 

مجــازی گام می نهــم!
ــاز اول  ــن قبــض، بســط، نم ــرای م ــادم اســت نشــانه های عشــق الهــی ب ی
ــر،  ــگ ت ــه، رقــص ســماع و از همــه پررن ــت، ذکــر شــبانه، اشــعار عارفان وق

ــود! ــی ب ــق زمین ــتن عش مضحک دانس
یــادم اســت وقتــی دوســتی از عشــق زمینــی اش برایــم صحبــت می کــرد؛ 
ــره ام از کافگــی،  ــاد چه ــه می خواســتم متوجــه نشــود؛ فری ــم اینک علی رغ

ــرد. ــاره می ک ــش را پ ــته کام رش
اکنــون هنــوز درســت نمی دانــم نشــانه های عشــق زمینــی چیســت؛ امــا گویا 
حســی، شیشــه ی چنــد بعــدی آدمیــت را بی قــرار می کنــد. می خواهــی بــه 
رســم شــب های قبــل زود بخوابــی؛ امــا نمــی توانــی و مثــل کــرم در پیلــه بــه 
خــود می تابــی! نمی دانــم شــاید منتظــر کــرم شــب تابی! می خواهــی کســی 
متوجــه چیــزی نشــود؛ امــا چشــمانت همه چیــز را لــو می دهد! چشــم اســت 

دیگــر؛ اهــل دوز و دغل نیســت. 
منتظــری او اول شــروع کنــد تــا تــو هــم نشــان دهــی چقــدر مــرد میــدان 
عشــقی. البتــه ایــن انتظــار، اغلــب از ســوی انســان هایی از جنــس من اســت. 
بلــه، همــان پریــان دریایــی! چقــدر عجیــب اســت کــه در شــهر مــن دختران 

نمی تواننــد زودتــر از پســرها ســیب ســام را پرتــاپ کننــد...!
ــای  ــس حرف ه ــت برعک ــن درس ــه ی م ــم؛ قص ــتم می گفت ــم. داش بگذری
حاج آقــا شــد! درســت هنگامی کــه غــرق افــکار عارفانــه بــودم؛ دیــدم لبــاس 

ســفید ســماعم بــه میــخ کشــتی دنیــا گیــر کــرده  اســت!
داســتان شــیخ صنعــان را شــنیده اید؟ ایــن روزهــا همــزاد پنــداری عجیبــی 
بــا او دارم! قصــه ی او هــم برعکــس تمــام شــد. امــا از مــن فکــر کنم تــازه دارد 

ــود! ــروع می ش ش
امــروز، نخســتین باری اســت کــه مــن عاشــق این جــا شــده ام و دوســت دارم 
ــا او قــدم بگــذارم! دوســت دارم نامــش را شــبیه چیــزی مثــل  در کافه هــا ب
طوفــان بگــذارم. آخــر یک دفعــه آمــد و همــه چیــز برعکــس شــد! یــادش 
ــم و امــا  ــه اســم بی بــی زهــرا بزن بخیــر یــک روزی آرزو داشــتم خانقاهــی ب

حــاال... بگذریــم...
در ایــن شــهر ســیاه، خیلــی از انارهــای عاشــقی کال بوده انــد. امــا حــاال بایــد 
اعتــراف کنــم کــه مــن هــم عاشــق شــده ام و کاش ایــن انــار این دفعــه آب دار 

ــیرین باشد!  و ش
ایــن متــن را بــه پــاس حرمت عشــق 
نخســتین خود نوشتم و شــاید، شاید 
همیــن تویــی کــه داری نوشــته ام را 
مــی خوانــی مــرا در کشــتی دنیا گیر 
انداختــه باشــی! بلــه درســت اســت 

خــود تــو!
وامــا! تــو کــه مــرا از رقــص در دریــا 
ــتی رانی  ــرای کش ــا ب ــتی؛ آی بازداش

ــاده ای؟ آم
مــن دختــر عشــق های کاغــذی 
ــت را  ــوب فکرهای ــس خ ــتم؛ پ نیس

ــن! بک

 علی مساعد شیره جینی
یادداشــت اختصاصــی حســین خزلــی، کارشــناس 
بانــک  بــورس و ســرمایه و کارگــزار ســاب  بــازار 
کشــــــــاورزی بــرای ماهــــنامــــــه دانشــجویی تحریر

طوفان و پری دریایی!
زهرا نوربخش
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در یــک جنــگل سرســبز با درختــان انبوه مشــغول 
ــرگ  ــاخ و ب ــان ش ــاب از می ــودم. آفت ــدم زدن ب ق
ــا  ــی ب ــورد. لحظات ــی خ ــم م ــه صورت ــان ب درخت
دســتانم جلــوی چشــم هایــم را مــی گرفتــم تــا از 
تابــش آفتــاب در آمــان باشــم امــا ابهــت و شــکوه 
جنــگل دوبــاره مــن را وسوســه مــی کرد تــا جلوی 
دیــد خــودم را نگیــرم و از زیبایــی طبیعــت لــذت 

. م ببر
 صــدای آواز پرنــدگان از همــه جــا بــه گــوش مــی 
ــا مبــادا  ــودم ت رســید. دســت دختــرم را گرفتــه ب
پایــش بــه جایــی گیــر کنــد و بــه زمیــن بخــورد. 
دائــم از مــن دربــاره چیزهایــی کــه مــی دید ســوال 
ــمرده  ــد و ش ــا لبخن ــم ب ــن ه ــید و م ــی پرس م
شــمرده جوابــش را مــی دادم. در ایــن فضــای 
رویایــی بــودم کــه ناگهــان تکانــی خــوردم. »چــی 
ــو  ــم! بلندش ــو ببین ــودت؟! پاش ــه خ ــی واس میگ

ــر میشــه هــا.« مدرســت دی
 صــدای مــادرم بود..  داســتان خیلی داشــت جذاب 
شــروع مــی شــد ولــی حیــف! انگار هنــوز برای ســر 
و ســامان گرفتــن مــا خیلــی زود اســت. انــگار کــه 
ــا چشــم  ــود. ب آســمان روی ســرم خــراب شــده ب
ــه اطــراف نگاهــی کــردم و  ــوده ب هــای خــواب آل
خدایــا شــکرت گفتــم. صــدای بــق بقــوی قمــری 

هــا از کنــار پنجــره مــی آمــد.
 خیلــی ناهنجــار تــر از صــدای پرنــدگان جنــگل 
بــود! بلنــد شــدم صورتــم را بشــویم کــه چشــمم 
بــه ســاعت افتــاد. وای...!! ســاعت 7:04 دقیقــه بــود 
ــه مدرســه  ــه دیگــه خــودم را ب ــا 7 دقیق ــر ت و اگ
نمــی رســاندم؛ آقــای زینــی ونــد بــا ابروهــای درهم 
آمیختــه، دم در مدرســه در انتظــارم بــود تــا یــک 
ــه ام  ــه پوش ــر ب ــی دیگ ــت انضباط ــری و ثب تاخی

اضافــه کنــد.
 بــا نهایــت ســرعت لبــاس هایــم را پوشــیدم و بــا 
دســت و صــورت نشســته آمــدم کــه راهی مدرســه 
شــوم کــه مــادرم صدایــم کــرد و گفت:«صبحانــه 
ــوی راه  ــیب رو ت ــن س ــل ای ــوردی، حداق ــه نخ ک
ــه  ــور ک ــن ط ــم و همی ــیب را گرفت ــور. » س بخ
ــت  ــار گف ــن ب ــه اولی ــودم ک ــی ب ــوی کس دعاگ
مدرســه بایــد ۸ صبــح شــروع شــود بــه راه افتــادم. 
همیــن کــه از خانــه خــارج شــدم ســوز ســرما بــه 
تنــم خــورد. تمــام تنــم شــروع بــه لرزیــدن کــرد. 
ــرش  ــه بخاط ــاب ک ــوزنی آفت ــوک س ــغ از ن دری
ــودم را در  ــرم! خ ــمم را بگی ــوی چش ــم جل بخواه
کاپشــنم جمــع کــردم و ســرعتم را بیشــتر کــردم. 
خداروشــکر مدرســه ام یــک خیابان بیشــتر با خانه 
مــان فاصلــه نداشــت و من بــه موقع رســیدم. البته 
ــد معتقــد  از نظــر خــودم... چــون آقــای زینــی ون
بــود کــه دانــش آمــوزان بایــد 7 دقیقــه مانــده بــه 

هشــت وارد مدرســه شــده باشــند. آخــر چــرا؟!
 هرچــه خواهــش و تمنــا کــردم و گفتــم دیشــب 
مهمــان داشــتیم و تــا دیــر وقــت نتونســتم بخوابم 
ــر نکــرد. البتــه کــه  در دل ســنگ آقــای ناظــم اث
دروغگــو دشــمن خداســت؛ امــا مجبــور بــودم. کــه 
ــک  ــودم را کوچ ــط خ ــود و فق ــم ب ــده ه ــی فای ب
کــردم! وارد حیــاط شــدم و بــا چندتــا از دوســتانم 
کــه در حیــاط بودنــد ســام و احــوال پرســی کردم.

امــروز بخاطــر ســرما بچه ها رو ســر صــف نگه نداشــته بودنــد. از درب 
آمــوزش کــه وارد شــدم؛ آقــای دالونــد گفت: »مســاعد... صبــح بخیر... 

خوبی...؟!«
کلــی انــرژی گرفتــم. آقای مدیــر با من خیلــی برخورد خوبی داشــت. 
چــون شــاگرد اول بــودم و ســال قبــل هــم که مدیر نشــده بــود، دبیر 
ریاضــی مــا بــود و از اوضــاع درســی مــن کامل خبر داشــت؛ همیشــه 
از مــن جلــوی بقیــه دانش آمــوزان تعریف مــی کــرد. کاس ما طبقه 

دوم بــود. دوان دوان از پلــه هــا بــاال رفتــم و بــه ســمت کاس رفتم...
 از در کــه وارد شــدم و دوســتانم را دیــدم تــازه خواب از چشــمانم پرید. 
عین همیشــه، کاس پر از ســروصدا و شــلوغی بود. همه این ســمت 
و آن ســمت مــی رفتنــد؛ باهــم درمورد مســائل مختلــف صحبت می 
کردنــد. کاس قــدری ســرد بــود. آخر یکــی از شــوفاژ ها خراب شــده 
بــود. مــن هم بخاطــر همین، بــدون اینکه کاپشــنم را دربیــاورم؛ رفتم 

و پشــت میزم نشستم.
 میــز هــا دو نفــره بــود. داخــل کاس بــه آن شــلوغی، فقط یک 

ــار  ــود. کن ــوی ذوق مــی زد. آن هــم احمدرضــا ب ــز ت چی
دســتی ام را مــی گویــم. احمدرضــا دوســت صمیمــی 
مــن بــود. پســر مــودب و باهوشــی بــود. توی هــر کاری 
خالقیــت و اســتعداد داشــت. دو ســال مــی شــد کــه با 

هــم دوســت بودیم. همیشــه تــوی ایــن دو ســال او را، خوش 
رو و پرانــرژی دیــده بــودم ولــی نمــی دانــم چــرا چنــد روزی 

کاً اخاقــش عــوض شــده بــود.
 دائــم تــوی خــودش بــود. بــا کســی حــرف نمــی زد. یــک گوشــه مــی 
نشســت و غــرق افــکار خودش می شــد.  هرچــی ازش می پرســیدم چه 

شــده چیــزی نمــی گفــت. بــا دوســتانم برنامه مــی ریختیم کــه با او شــوخی 
کنیــم تــا حــال و هوایــش عــوض بشــود ولــی انــگار نه 
انــگار... خیلی ســعی کــردم ســر از کارش دربیــاورم ولی 

ــتگیرم نشد. چیزی دس
 آن روز، زنــگ اول فیزیــک داشــتیم. معلــم 
چنــد دقیقه بــا تاخیر آمــد. از درب کــه وارد 
شــد بــه بچــه هــا چــپ چــپ نــگاه مــی 
کــرد. نمــی دانم چــرا آقای کرمی همیشــه 
اخــم هایــش در هــم بــود. وقتــی آمد ســر 
کاس، یــک ســام خشــک و خالی کــرد و 
گفت:«ُخــب... ان شــاء اهلل کــه بــا مطالعه و 

آمادگــی اومدیــن؛ چــون امــروز میخــوام آزمون شــفاهی بگیــرم.«
ــا  ــن معلم ــدر بی ــن ق ــری چــرا ای ــل گی ــه قاف ــن حرب ــم ای » نمیدون
محبوبیــت داره... ُخــب معلــم عزیــز! از قبــل بگــو مــی خــوای امتحــان 

بگیــری...«

 از چنــد نفــر کــه ســوال پرســید و 
برایشــان نمره گذاشــت؛ شــد آنچه 

نبایــد می شــد!
اســم احمدرضــا را خوانــد کــه برود 

پــای تختــه. احمدرضــا بــا صــدای گرفته و 
بــی رمــق شــروع کــرد بــه صحبــت: »آقــا 

میشــه امــروز از مــن امتحــان 
آمادگــی  مــن  نگیریــن؟ 
ــا از طــرف  ــدارم.« جــواب ام ن
آقــای کرمــی همیشــه یــک 

چیــز بــود؛ نــه....
 احمدرضــا کنــار دیــوار مــی 
ــرای  ــا آخ ــز م ــت. می نشس

کاس بــود. مــن از جــای خــودم بلنــد شــدم تــا بلنــد 
شــود و بــه جلــوی کاس بــرود. بــا کمــی تامــل بلنــد 

شــد و رفــت کنــار تختــه...

ادامه دارد ...

 علی مساعد شیره جینی
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بــا چنــد برابر شــدن شــیوع بیمــاری کرونــا، بر آن شــدیم 
تــا مــروری بــر آخرین تحــوالت ویــروس کرونا و تحقیقات 
علمــی دربــاره پیشــگیری و درمــان آن داشــته باشــیم. 

واکسن ویروس کرونا:
ــف از  ــواع واکســن هایی کــه اکنــون توســط کشــورهای مختل از ان
جملــه ایــران روی آن تحقیــق و بررســی می شــود؛ 4 نــوع را مــی 

تــوان نــام بــرد: 

1(  واکسن ویروس کامل:
  واکســن های ویــروس کامــل، از اشــکال ضعیــف شــده یــا کشــته 
ــاری  ــث ایجــاد بیم ــه باع ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــروس اس شــده وی
می شــود. آن هــا مــی تواننــد در طوالنــی مــدت در تأمیــن سیســتم 
ایمنــی مؤثــر باشــند. امــا ایــن خطــر وجــود دارد کــه برخــی از افراد 
بــه دلیــل واکسیناســیون، بتواننــد عائــم بیمــاری را ایجــاد کننــد. 
ــه جانســون، کوداگونیکــس و  ــی از آن اســت ک ــا حاک ــزارش ه گ
محققــان دانشــگاه هنــگ کنــگ، روی ایــن نــوع از واکســن در حال 

ــتند . تحقیق هس

2(  واکسن زیر واحد پروتئین نو ترکیب: 
ایــن نــوع واکســن هــا، خطــر ایجــاد عفونــت را در افــرادی کــه آنهــا 
را دریافــت مــی کننــد؛ ندارنــد. زیــرا آن هــا هیــچ بیمــاری زای زنده 
ای ندارنــد. محققــان در حــال تحقیــق هســتند کــه آیــا آن هــا مــی 
تواننــد یــک واکســن زیــر واحــد پروتئیــن نــو ترکیــب ایجــاد کنند 
کــه نوعــی از پروتئیــن هــای کرونــا ویــروس را مــورد هــدف قــرار 

دهــد یــا خیــر.

 نوواکــس، دانشــگاه کوئینزلنــد، و یــک کنسرســیوم بــه سرپرســتی 
بیمارســتان واکسیناســیون کــودکان تگــزاس ، از ایــن روش بــرای 

ــا ویــروس اســتفاده می کننــد. ایجــاد واکســن کورون

3(  واکسن آنتی بادی:
 محققــان در کشــورهای زیــادی در حــال تحقیــق هســتند کــه آیــا 
ــیوع  ــی از ش ــای ناش ــتفاده از آنتی بادی ه ــا اس ــد ب ــا می توانن آن ه
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــه . واقی ــا ن ــد ی ســارس، واکســن ایجــاد کنن
ــا COVID-19 دارد. زیــرا در اثــر  ســارس شــباهت های زیــادی ب
ویروس هــای مرتبــط بــا آن ایجــاد می شــود. تاکنــون دانشــمندان 
 SARS  نشــان داده انــد کــه آنتی بادی هایــی کــه ویــروس ســازنده
را خنثــی می کننــد؛ همچنیــن می تواننــد تــا چــه انــدازه ویــروس 

کرونــا جدیــد را در مطالعــات آزمایشــگاهی آلــوده کننــد.

4( واکسن اسید نوکلئیک: 
ایــن نــوع واکســن هــا، مــواد ژنتیکــی ماننــد  DNA یــا RNA را 
بــه یــک میزبــان زنــده تزریــق می کننــد. ســلول هایی کــه حــاوی 
 DNA اســید نوکلئیــک جدیــد هســتند؛ پروتئین هایــی را کــه در
یــا RNA کدگــذاری شــده انــد؛ ایجــاد مــی کننــد و در سیســتم 
ایمنــی بــدن ارائــه می دهنــد. اگرچــه ایــن رونــد پیچیــده اســت اما 
واکســن های اســید نوکلئیــک سیســتم ایمنــی بــدن را قــادر مــی 

ســازد تــا بــا عوامــل بیمــاری زای خــاص، مبــارزه کنــد.

ــرای  ــا RNA ب ــد DNA ی ــک مانن ــتفاده از اســیدهای نوکلئی اس
انتقــال ایمنــی یــک روش بســیار امیــدوار کننــده اســت. امــا تــا بــه 

امــروز، ایــن روش تنهــا در دام پزشــکی اســتفاده شــده اســت

تا چه اندازه پیشرفت در تحقیقات بوده است ؟

وقتــی محققــان یــک واکســن بالقوه ایجــاد کننــد؛ باید آن واکســن 
جدیــد را بــه ســازمان غــذا و داروی آمریــکا )FDA( ارائــه دهنــد تــا 
ــر روی  ــر خــود را ب ــد تولیــد و اث آن محصــول طــی آزمایــش، رون
حیوانــات توصیــف کنــد و در مرحلــه بعــدی، واکســن بایــد فازهای 

آزمایشــات بالینــی را بــا موفقیــت کامــل بــه انجــام برســاند:

فــاز اول: ایــن ارزیابــی میــزان ایمنــی و توانایــی واکســن در ایجاد 
پاســخ سیســتم ایمنــی در گــروه کوچکــی از افــراد را ارزیابــی مــی 

. کند

سجاد حیدری
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فــاز دوم : بــرای تعییــن ســطح دوز مناســب ، بســیاری از افــراد ) 
احتمــاال صدهــا نفــر ( آزمایــش می شــوند.

فــاز ســوم : در ایــن فــاز، هــزاران نفــر را بــرای تجزیــه و تحلیــل 
ایمنــی و اثــر بخشــی دارو آزمایــش مــی کننــد.

همانطــور کــه ماحظــه مــی کنیــد موفقیــت در هــر فــاز از تولیــد 
واکســن، دروازه ای بــرای فــاز بعــدی آزمایــش واکســن  محســوب 

مــی شــود .
آیــا ایــران نیــز در ایــن فراینــد هــا گامــی برداشــته اســت ؟ بلــه. 
محققــان ایرانــی در تولیــد واکســن بــا دیگــر کشــور هــا همــکاری 
دارنــد و همچنیــن در ایــران روش ایمونوگلوبولین) پاســما درمانی ( 

بســیار پیشــرفت خوبــی داشــته اســت .

اختصاصــی  آنتی بــادی  تزریقــی  ویــال 
بــه  شــد؛  تولیــد  ایــران  در   COVID-19
ــده،  ــر ش ــاالت منتش ــه مق ــاع ب ــتناد ارج اس
بــرای نخســتین بــار در جهــان، تیــم تحقیقاتــی 
شــرکت مدوک  زیســت دارو، نخســتین پاالیشگاه 
پاســمای انســانی در خاورمیانه، موفــق به تولید 
آزمایشــی ویــال تزریقــی آنتی بــادی اختصاصــی 
ــاالی 3200/1 شــد. ــر ب ــا تیت COVID-19  ب

 شــرکت درمــان آرا بــا تامین پاســمای مبتایان 
بــه COVID-19 شــرکت پیشــتازطب زمان 
ــادی  ــی آنتی ب ــی کّم ــات ارزیاب ــه خدم ــا ارائ ب
تخلیــص شــده و در نهایــت شــتاب دهنده 
پرســیس ژن پار، بــا دراختیــار گذاشــتن امکانــات 
و تجهیــزات پژوهشــی در رســیدن بــه ایــن مهم، 
ــانده اند  ــاری رس ــت دارو را ی ــرکت مدوک زیس ش
و دکتــر فریــدون مهبــودی کــه یکــی از برتریــن 
ــان در  ــی جه ــی و صنعت ــگران تحقیقات پژوهش
حــوزه تولیــد و پاالیــش پروتئیــن هــای درمانــی 
هســتند، راهنمایــی و مشــاوره طــرح را بــر عهده 

داشــته اند.

درمان های احتمالی تحت مطالعه :  
 دارو هایــی نظیــر رمدیســیور) مــورد اســتفاده بــرای بیمــاری ابوال ، 

 ،) HIV ســارس و ... ( ، لوپیناویــر) مــورد اســتفاده در

کلروکیــن و هیدروکســی کلروکیــن، از جملــه دارو هایــی هســتند 
کــه درمــان هــای احتمالــی موثــر تــری نســبت بــه ســایر دارو هــا، 

در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا داشــته انــد .

ــودن همــه  ــر مصــون ب در حــال حاضــر هیــچ مــدرک مفیــدی ب
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــاری وج ــن بیم ــودی از ای ــس از بهب ــان پ مبتای
نکتــه در صورتــی ممکــن اســت کــه آزمایــش مربــوط بــه آنتــی 
بــادی افــراد نشــان دهنــد کــه فــرد عفونــت را پشــت ســر گذاشــته 
اســت. بنابرایــن، ایــن ســازمان  بــه اصطــاح کیــت هــای مصونیت، 
کــه برخــی از دولــت هــا مــی خواهنــد بــرای افــراد بهبــود یافتــه 
ــه ۵  ــه ی روز جمع ــد. در بیانی ــی ده ــدار م ــد؛ هش ــتفاده کنن اس
اردیبهشــت 1399 آمــده اســت: »در حــال حاضــر هیــچ مدرکــی 
مبنــی بــر اینکــه افــرادی کــه از COVID-19  بهبــود یافتــه انــد 
و آنتــی بــادی دارنــد ، از ابتــا و عفونــت مجــدد در امــان مــی 

باشــند وجــود نــدارد.«

کاهــش  و  ژ  ث  ب  واکسیناســیون 
کوویــد-19

ــوز در  ــه هن ــی ک ــه مقدمات ــج دو مطالع نتای
مرحلــه پیــش از انتشــار هســتند؛ بــه یافتــه ای 
مهــم رســیده انــد: به نظــر می رســد رابطــه ای 
میان داشــتن سیاســت واکسیناســیون همگانی 
ب ث ژ در کشــورها و کاهــش انتشــار و شــدت 

مــوارد کویــد-19 در آنهــا، وجــود دارد. 

بــرای مثــال، میــزان کشــندگی کوویــد-19 در 
ایرلنــد که واکسیناســون همگانــی ب ث ژ دارد؛ 
3.۵ درصــد اســت، در حالــی کــه در بریتانیــا که 
ایــن واکسیناســیون را انجــام نمی دهــد، درصد 
تلفــات ویــروس کرونــا 12.7 درصد اســت. البته 
بایــد توجــه داشــت کــه تفــاوت هــای جمعیتی 
ــود دارد و  ــورها وج ــن کش ــان ای ــی می فراوان
ــزان  ــر می ــت ب ــن اس ــر ممک ــای دیگ متغیره

هــای مــرگ و عفونــت تاثیــر بگذارنــد.

ــا همــه ی تــاش هایــی کــه محققــان جهــان  ب
انجــام مــی دهنــد؛ امــا ســازمان بهداشــت جهانــی و خــود محققان 
نیــز، بهتریــن درمــان کنونــی را »پیشــگیری« اعــام مــی کننــد. 
ــت  ــرر و رعای ــه صــورت مک ــا ب ماســک زدن و شســتن دســت ه
فاصلــه اجتماعــی؛ از مهــم تریــن و موثــر تریــن پیشــگیری هایــی 

اســت کــه آحــاد مــردم جهــان بایــد بیشــتر بــه آن
  اهتمام بورزند. 
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علی حقانی

علی وصالی

آنــان کــه گــذر از گــذر و کــوِی تــو کردنــد
خاکســتر دل، ســرمه ی ایــن روِی تــو کردنــد

صدایــت بدهــکارِ  اســت  قنــاری  آواز 
ــد ــو کردن ــوِی ت ــا گــره از م ــر مین شــاید، پ

دنیا که ســراب اســت و تو هستی که حقیقی
دریــای حقیقــت، رگــه از جــوِی تــو کردنــد

زنبــق، گل عطریــن و پــر از رقــص پرندســت
حتم اســت که بویش، طلــب از بوِی تو کردند

ــحرها ــگاِم س ــه هن ــد ب ــه بخوانن ــت ک نام
گویــی کــه کواکب، همه سوســوِی تــو کردند

ُغــِرّش بکنــی؛ ارض و ســمائت بــه چــه ماند؟
خلقــت همگــی، تکیــه بــه بــازوِی تــو کردند

ــی ــد الِف خدای ــون بزن ــه فرع ــد ک هرچن
ــد ــو کردن ــوِی ت ــو حق گ ــواِج ت ــِن ام او را ت

باشــی و نباشــیم و نمانیــم و تــو مانــی
آری، تــو خدایــی! همــه یــا هــوِی تــو کردنــد

ــا در وجــود  ــک از م ــم هــر ی ــم حــرف اشــتباهی باشــد اگــر بگوی فکــر نمی کن
ــکل از  ــه ای متش ــیده ایم. مجموع ــد کش ــه بن ــا  را ب ــه ای از نماده ــود، مجموع خ
اشــیاء، عکس هــا، آهنگ هــا، اعــداد و در نــگاه کلــی کلمــات کــه بــا ماجراهایــی 
پیچیــده و گاه عجیــب، در یــک زنــدان کــه مــن آن را » روزهــای خاکســتری « 

ــد. ــر روزهایمــان بیفزاین ــا رنجــی ب ــد ت ــرد هــم آمده ان ــم؛ ِگ می نام

ــا خــود  ایــن رنج هــا و دل خســتگی ها، گاه آن چنــان شــیرین اند کــه دل مــا را ب
همــراه می ســازند! در هــر گوشــه از ایــن تقویــِم هــم، نــگاه ســنگین ایــن نمادهــا 
ــا  ــده اند؛ دائم ــت ش ــم ثب ــن تقوی ــه در ای ــی ک ــرد. روزهای ــس ک ــوان ح را می ت

ــر مــوج انتظــار گذشــته اند. ســوار ب
   بــه مــن، ایمــان بیــاور و بــدان ســال ها پشــت تک تــک کلمــات ایــن زنــدان، 
ــت دارم در  ــه دوس ــی را ک ــو! توی ــی، ت ــا بیای ــه دنی ــو ب ــا ت ــم ت ــر می مان منتظ
هنــگام غمــم برایــم حرف هــای فلســفی بزنــی، خدایمــان را صــدا بزنــی و اگــر 
ــه  ــه ب ــدر دور ک ــدازی. آنق ــی و او را دور بین ــه اش کن ــی مچال نشــانی از او نیافت
ــی  ــن زمیــن برســد. همــان زمینــی کــه سال هاســت می چرخــد ول خــارج از ای

ــد! ــراغش نمی آی ــه س ــچ ســرگیجه ای ب هی

ــاز  ــار کــه ایــن کتــاب را ب ــی هــر ب ــد: در نگاهــت کســی نشســته. ول    می گوی
ــه  ــی رود. ب ــمان م ــه آس ــود و ب ــارج می ش ــده ای از آن خ ــط پرن ــم؛ فق می کن
راســتی بــال پرنــدگان، تــاب پــرواز تــا کجــا را دارد؟ در آســمان، چــه کســی بــه 
انتظارشــان نشســته اســت؟ ابرهــا همانطــور کــه می نماینــد، مهربان انــد و بــرای 

ــد؟  ــک می ریزن ــده ام اش ــای پرن غم ه

ــه از دوم  ــر چ ــن ه ــت و م ــوس اس ــتان افس ــتن، گورس ــِت نوش ــا عاقب حقیقت
شــخِص مفقوداالثــر می نویســم؛ جــز دفــن شــدنش در قبرســتان آســمان، پایــان 

ــد!  ــارش را نمی کش ــری انتظ زیبات

ــا  ــی در ابره ــه حت ــی ک ــدر خوب ــی؟ آنق می بین
برایــت نــوای وداع  تــو را دفــن می کننــد و 
ــه  ــه ب ــا  هم ــا  در نثره ــی اینج ــد! ول می خوانن

ــته اند! ــا برخاس ــا م ــگ ب جن

اولین بــار هــم کــه کســی مــرا بــه جنــگ دعــوت 
کــرد؛ کودکــی بیــش نبــودم کــه شــهید جنــگ 
ــه  ــر کســی ب ــا اگ ــا تناقضــات شــدم! آن روزه ب
ــش  ــاج  و واج نگاه ــض، ه ــت: تناق ــن می گف م
می کــردم تــا هــم امــاء آن را بــه مــن بیامــوزد 
و هــم معنــی اش را. امــا خــب در زندگــی خیلــی 
چیزهــا زودتــر از موعــد بــه ســراغمان می آینــد. 
ــل از  ــال ها قب ــه از س ــو ک ــود ت ــِم نب ــل غ مث
ــای  ــازنده دیواره ــی داد و س ــرا آزار م ــدم م تول

ــود! ــدان ب ایــن زن
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عادل صادقی

انتخاب هدف، یکی از مهم ترین موضوعات زندگی و رسیدن به اهداف و موفقیت، رویای هر انسان است.

در فراینــد رســیدن بــه اهــداف و موفقیــت در ســال هــای تحصیلــی، نیازمنــد یــک اهــرم بــرای آســان تــر شــدن ایــن فراینــد 

هســتیم؛ اهرمــی کــه ســختی مســیر را بــرای مــا تعدیــل کنــد. در زمینــه تحصیــل، ایــن اهــرم مشــاوران تحصیلــی هســتند.

همــه مــا حداقــل بــرای یکبــار هــم کــه شــده از ضــرب المثــل) وقــت طــا اســت( اســتفاده کــرده ایــم. ولــی وقــت طــا 

نیســت! بلکــه بــا ارزش تــر از طــا اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه ی مهــم توجــه کنیــم کــه زمــان و عمــر، از ایــن جهــت پــر 

ــل بازگشــت  ــد و بعــد از آن کــه از دســت رفتنــد؛ قاب ــرای رقــم زدن آینــده ان اهمیــت و ارزشــمند هســتند کــه فرصتــی ب

نخواهنــد بــود.

ــه فراینــد آزمــون و خطــا روی بیــاورد؛ یکــی یکــی روش هــا را  پــس انســان، فرصــت اینکــه در بحــث تحصیــل خــودش ب

امتحــان کنــد؛ شکســت هــا را تجربــه کنــد تــا مهــارت هایــی را نیــز کشــف کنــد؛ نــدارد.

مشــاوران تحصیلــی بــا  مهــارت هــا و تجربــه هــای خــود، پلــی بــرای رســیدن مُحّصــان بــه موفقیــت هســتند. آن هــا بــه 

وســیله برنامــه ریــزی هوشــمندانه و هدفمنــد بــرای مطالعــه دروس، بــا پیگیــری وضعیــت درســی  و یــاری دادن دانــش 

آمــوز در بررســی و حــل موانــع، مشــکات و چالــش هایــی کــه در مســیر موفقیــت وجــود دارنــد، دانــش آمــوز را بــه 

ســمت هدفــی کــه در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ هدایــت مــی کننــد.

مشــاور تحصیلــی بایــد از انگیــزه باالیــی برخــوردار باشــد و بــا انگیــزه دادن بــه دانــش آمــوز، کمــک کنــد کــه پلــه 

هــای موفقیــت را بــا انگیــزه، یکــی پــس از دیگــری طــی کنــد. مشــاوران تحصیلــی نبایــد خــود را بــا پشــتیبانان 

تحصیلــی یکســان بداننــد. عملکــرد پشــتیبان تحصیلــی، فقــط در حــد برنامــه ریــزی و پیگیــری وضعیــت درســی 

اســت. ولیکــن خدماتــی کــه مشــاور تحصیلــی ارائــه مــی دهــد؛ گســترده تــر و جامــع تــر اســت.

 عــاوه بــر ایــن مــورد، دانــش آمــوزان نیــز بایــد نبســت بــه ایــن مــورد آگاه باشــند کــه راهبــرد موفقیــت بــرای 

افــراد مختلــف، بــا توانایــی هــا و اهــداف مختلــف، متفــاوت اســت.  مشــاورانی کــه تنهــا از یــک راهبــرد، بــرای 

تمامــی دانــش آمــوزان خــود اســتفاده مــی کننــد؛ ســطح دانشــی و تجربــی قابــل قبولــی ندارنــد.

یــک مشــاور تحصیلــی در صورتــی مــی توانــد یــاری دهنــده خوبــی باشــد کــه دارای فاکتــور هــای بیــان شــده باشــد. در غیــر 

ایــن صــورت، عملکــرد مشــاور، بــی تاثیــر خواهــد بــود و موجــب اتــاف وقــت، هزینــه ،انــرژی و مــوارد دیگــر خواهــد شــد.

ــای  ــی عملکــردش طــی دوره ه ــرد و بازده ــا مشــاور از شــیوه ی عملک ــل از شــروع کار، ب ــی بایســت قب ــوزان م ــش آم دان

مختلــف، آگاهــی بــه دســت آورنــد تــا مطمئــن باشــند آغــاز همــکاری بــا مشــاور و همــراه شــدن او در مســیر موفقیــت بــرای 

دانــش آمــوز، نتیجــه دلخــواه را بــه ارمغــان مــی آورد.
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مهدی دریا بیگی

گاهــي پشــت پنجره هــا مي ایســتم و بــه مســائل بي انتهایــي فکــر مــي کنــم کــه هیــچ گاه انتهایــي بــراي آن هــا ندیــدم و هرچــه بیشــتر پیــش 
ــم.  ــان نیافت ــراي وجودش ــي ب ــا دلیل ــا و ی ــچ گاه معن ــه هی ــردم ک ــر ک ــائلي فک ــه مس ــم ب ــي ه ــردم و گاه ــي اش پي ب ــه بي انتهای ــتر ب ــم؛ بیش رفت
ــوار.  ــس دش ــت برایشــان کاري اســت ب ــل و عل ــردن دلی ــدا ک ــه پی ــي هســت ک ــه مســائل بي انتهای ــر مي شــود ک ــي تعجــب آور ت ــز وقت همه چی

یکــي از مســائل، مســئله ي خــود زندگــي اســت.
گاهــي مي اندیشــم کــه چقــدر زندگــي در ایــن دنیــا زیباســت. چــه زمان هایــي کــه از تــه دل خندیــدم و باعــث لبخنــدي شــدم و چــه زمان هایــي 
کــه عشــق ورزیــدم و مــورد محبــت و عشــق قــرار گرفتــم. چــه روزهایــي کــه دســتان خــدا را در زندگــي ام دیــدم کــه در لحظه هایــم معجــزه 
ــه ي  ــا هم ــد! و ب ــدا را نشــانش مي ده ــاي خ ــه و معجزه ه ــر را گرفت ــه دســت انســاني دیگ ــدم ک ــه انســاني را دی ــي ک ــه روزهای مي کاشــت و چ

ــردم. ــذت ب ــي ل ــا از زندگ این ه
امــا وقتــي از خــودم ایــن ســوال را مي پرســم کــه جهــان قــرار اســت بــه کجــا برســد؛ همه چیــز تغییــر مي کنــد. نمي دانــم بــراي پاســخ بــه ایــن 
ســؤال، بــه چــه کســي بایــد مراجعــه کنــم. بــه چارلــز بوکوفســکي کــه مي گفــت: "نــه مــن قــرار اســت بــه جایــي برســم؛ نــه کل دنیــا. همه مــان 
فقــط ول مي گردیــم و منتظــر مرگیــم." یــا آن نوشــته اش کــه مي گویــد: "دنیــا، دنیــاي وحشــتناکي اســت و دلــم بــراي آدم هایــش مي ســوزد." 
یــا بــه اوریانــا فاالچــي کــه مي گفــت: "زندگــي پــر از درد اســت امــا بهتــر از نیســتي اســت." یــا بــه موالنــا کــه ســروده: "دنیــا همــه هیــچ و 

اهــل دنیــا همــه هیــچ." و یــا بــه...
به راستي، پاسخ این پرسش را، که مي داند؟ و معنا و هدف از زندگي چیست؟

شــاید هیــچ گاه پاســخ قطعــي بــراي ایــن پرســش هــا نیابــم. مــن هیــچ نمي دانــم؛ امــا ایــن را مي دانــم: "إن اهلل عزیــز الحکیــم." خــداي حکیمــي 
ایــن جهــان را بــه وجــود آورده و آن را هدایــت مي کنــد کــه حواســش بــه تک تــک لحظــات مــن هســت و مــرا لحظــه اي تنهــا نمي گــذارد. پــس 

جهانــي کــه منشــأ هنــر و خالقیــت و حکمــت اوســت؛ نمي توانــد بي معنــا و بي هــدف باشــد.
و اینجاســت کــه مــن انســان بــدون معناکــردن آنچــه کــه هــر روز مشــغول آن هســتم؛ یعنــي زندگــي، بــه پرمعنــا بــودن و هدفمنــد بــودن 

آن پي بــرده و خــود را موظــف مي دانــم کــه انســان و شــاد باشــم و بــه ایــن هســتي عشــق بــورزم؛ زیــرا کــه مــن، بخشــي کوچــک 
امــا تأثیرگــذار در جهــان هســتم و ایــن، مــن هســتم کــه بــه زندگــي خــودم و دیگــران معنــا مي بخشــم. مراقــب باشــیم 

ایــن معنــا دادن هــا را از هــم دریــغ نکنیــم.

نسرین ابراهیمی

بعضــی از آدم هــا، عجیــب بــه دل مــی نشــینند و از آنجــا در تمــام 
وجــودت ریشــه مــی دواننــد و تــو ناخــودآگاه بــه خــود مــی آیــی 
ــرده،  ــر ک ــت تغیی ــو، دیگــر خــودت نیســتی. اخاق ــی ت ــی بین و م

رفتــارت تغییــر کــرده و...
ــی  ــتند؛ خیل ــاد نیس ــا، زی ــی ه ــن بعض ــد ای ــت باش ــا حواس      ام
کــم یابنــد. آدم هایــی کــه ســخاوت و بخشندگیشــان زبانــزد خــاص 
ــی  ــان های ــد. هم ــرژی مثبتن ــر از ان ــه پ ــی ک ــت. آنهای ــام اس و ع
ــد و در  ــد. عاشــقانه کمکــت مــی کنن ــت را گــرم مــی کنن کــه دل
همــه حــال بــه یــادت هســتند. بــه تــو مــی گوینــد: دوســت مــن، 
شــادی هایــت را بــرای خــودت نگــه بــدار امــا، غــم هایــت را بــا مــن 

شــریک بشــو.
هرگــز الزم نیســت در مقابــل آنهــا، حرفــی را بــه زبــان آوری؛ حــرف 
هــای نگفتــه ات را بــه راحتــی از چشــمانت مــی خواننــد. آدم هــای 
مهربانــی کــه بــه هنــگام ناراحتــی، خنــده را بــر لــب هایــت میهمان 
ــد و  ــه مــی اندازن ــه گری ــو را ب مــی کننــد و در موقعیتــی دیگــر، ت

تــاش مــی کننــد تــا تلنگــری بــر تــو وارد کننــد.

مهدیه یاوری
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مهدی دریا بیگی

آنهــا بــه راحتــی آینــه مــی شــوند و آرام نزدیــک گوشــت زمزمــه مــی کنند: 
تــو چنینــی و چنانــی. ایــن هــا، خوبــی هایــت هســتند و البتــه ایــن هــا هم 

ــدی هایت. ب
ــیرین  ــدر ش ــت آن ق ــی، آن وق ــته باش ــکلی داش ــد روزی مش ــدا نکن خ
راهنمایــی ات مــی کننــد کــه ناخــودآگاه مشــکلت را حــل شــده مــی بینی.
و خوشــا بــه حــال آنهایــی که از داشــتن چنیــن نعمــت بزرگــی برخوردارند؛ 
زیــرا کــه چنیــن افــرادی ســبک بــال هســتند. بــه راحتــی اوج مــی گیرند و 
بــه مقــام هــای واال دســت مــی یابند.عاشــقی مــی کنند؛ شــجاع می شــوند 

و بــا شــجاعت خــود، زندگــی را معنــا می بخشــند.
حــال، ای دوســت مــن! تویــی کــه ایــن متــن را مــی خوانــی یــا می شــنوی، 
آرزوی مــن، بــرای تــو ایــن اســت کــه از داشــتن چنیــن نعمتــی برخــوردار 
باشــی. اگــر ایــن طــور هســت کــه خــدا را شــکر.  بــرو  او را در آغــوش بگیر.
 بگــو کــه چقــدر خــوش بختــی کــه چــون اویــی را داری کــه حواســش بــه 
همــه جــا هســت. از بودنــش تشــکر کــن و بــه او عشــق بــورز. قــدرش را 

بــدان چــون گاهــی خیلــی زود دیــر مــی شــود...
اما.... 

امــا اگــر از داشــتنش محرومــی، خــب دســت بــه کار شــو. تــو مــی توانــی 
خــودت چنیــن فــردی باشــی. شــک نکــن انــرژی کارهایــت بــه زندگیــت 
برمــی گــردد. مهربانانــه زندگــی کــن و بــه همــه عشــق بــورز. عاشــقی ات 

را بــه رخ همــه بکــش. 

تو موفق می شوی!       
 مطمئن باش!

شــاعر، خســته از ادامــه دادن، خــودکار را روی میــز کوبید.کلمــه هایــی کــه 
ــه  ــد؛ خــودرا ب ــه ی جوهــر  خــودکار کــم جــان حبــس شــده بودن در لول
دیــواره ی لولــه مــی کوبیدنــد تــا راهــی بــرای فــرار پیــدا کننــد. ســرش را 
روی کاغــذ گذاشــت. چیــزی نگذشــته بــود که حجمی آشــنا ســرش را روی 
پاهایــش گذاشــت. بــا نــوک انگشــت، گــرداب کوچکــی  در ریشــش درســت 

کــرد. گــرداب، شــاعر را در خــود فــرو بــرد.
ــرد،  ــد ک ــنا از پشــت ســرش بوســه ای برداشــت. ســرش را بلن ــی آش بوی
خــودکار را بلنــد کــرد و گرفــت جلــوی صورتــش. دســتش بــوی عجیبــی 

مــی داد؛ بویــی آشــنا بــود.
خودکار را برداشت و شروع کرد به نوشتن:

بویت ....
ــو رفت.کمــی کــه جلــو تــر  ــه دنبــال ب ــه را پــر کــرد. ب بویــی فضــای خان
رفــت؛ متوجــه شــد کــه بــوی همــان قرمــه ســبزی هــای خــاص خــودش 

اســت. رفــت جلــوی گاز و دیــد کــه چیــزی روی گاز نیســت.
صدایــی آشــنا گفــت: یــادت هســت مــی گفتــی تنهــا دلیــل عطــر خــوب 
قرمــه هایــت؛ ایــن اســت کــه بــوی قرمــه از ال بــه الی جنــگل موهایــت می 

گــذرد و ســپس بــه مــن میرســد؟

سراسیمه برگشت اما پشت سرش کسی نبود.
سرش را از روی کاغذ برداشت،کاغذ خیس خیس شده بود.

ــا  ــد. ب ــی کوبیدن ــره م ــه ی پنج ــه شیش ــنگ ب ــا س ــدام ب ــه م ــد بچ چن
عصبانیــت پنجــره را بــاز کــرد و بــوی خــاک نــم خــورده وجــودش را پــر 

ــرد. ک
روز آخــر بــاالی تختــش کــه نشســته بود؛خنــدان بــه او گفــت: دیگــه مویی 
نــدارم کــه دلیــل بــوی خــوب قرمــه هایم بشــود. شــاعر بلنــد بلنــد خندید.

گفــت تــا دوبــاره موهایــت بلند نشــود،لب بــه قرمــه نمیزنم!
+ اگر نشد چه...؟

ــا گوشــش خزیــد: نشــد و نمیشــه نداریــم. هفتــه ی دیگــه  ســرش آرام ت
بلنــد میشــی و میریــم خونــه.

+ چشم...!
)ســرش همــان جــا، کنــار ســر دلبــرش آرام گرفتــه بــود. چیــزی نگذشــت 

کــه صــدای کوبیــدن بــاران بــه شیشــه پنجــره، غوغایــی بــه پــا کــرد.(
+ لــوس بــازی بســه...! پاشــو پنجــره رو بــاز کــن... میدونــی کــه مــن 

عاشــق بــوی خــاک نــم خــورده ام...
- چشم نازانم

شاعر گفت: با اجازت من برم. سریع میام..!
+ باشه ولی نکش...!

ــرژی و خندانــش، تبدیــل شــد  ــر ان ــاق کــه در اومــد؛ چهــره پ شــاعر از ات
ــت.  ــه رســید؛ یکــم راه رف ــاط ک ــوی حی ــوس و خســته. ت ــه آدم عب ــه ی ب
ــا بخاطــرش پشــیمون شــد و سیگارشــو شــکوند و   ــو در آورد. ام سیگارش

ــاال. رفــت ب
اتــاق شــلوغ بود،سراســیمه رفــت بــاالی تختــش، از اونجــا بــه بعــد؛ همــه 

زندگیــش بــا نمیشــه و نشــد گــره خــورد...!
بــا زحمــت گــردن خشکشــو تکــون داد و سرشــو از روی کاغــذ برداشــت. 

ســاعتو نــگاه کرد.ســه ســاعت بــود کــه خوابــش بــرده بــود.
خودکارشو برداشت و شروع کرد به نوشتن:

» نشد که از دلم جدا کنم تورو؛ نشد نشد گلم برو برو برو!«
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مائده دارابی
لذتی که در بخشش هست، در انتقام نیست... ! 

شــاید تــو جــرم و جنایــت قشــنگ و کاربــردی باشــه و یــا متهــم رو 
از مــرگ نجــات بــده ؛ ولــی در رابطــه بــا ایــن تــرم و داســتان هــای 
مجــازی بودنــش، عــده ای از دانشــجو هــای وطنــم بــا اندکــی دخــل 
و تصــرف تــو ایــن جملــه، از خجالــت ســختگیری هــای اســاتید کــه 
ــرم  ــاس نشــده ی ت ــام درس هــای پ ــچ، چــه بســا انتق براومــدن هی

هــای قبلشــون رو هــم گرفتــن!
البتــه اینــو هــم بگــم یــه ســریامون بیشــتر بــه جنبــه ی هــای مثبــت 
جریــان فکــر کردیــم مثــل همدلــی، همــکاری و... بهتــره بگــم ایــن 

شــکلی خودمونــو گــول زدیــم ! 
امــا مــا بــه اصطــاح، آینــده ســاز ایــن مملکــت ، خــوب متوّجــه ایــن 
مفهــوم هســتیم. حتــی اگــر ایــن مصــراع از حافظ رو نشــنیده باشــیم : 

» هر کسی آن َدَرَود عاقبت کار که ِکشت «

درنهایــت هــر چقــدر بــرای کارمــون ارزش قائــل شــده باشــیم ؛ نتیجه 
مــی گیریــم ؛ نــه فــورا ولی حتمــا!!!

از حــق نگذریــم بعضــی از اســاتید هم پایان تــرم ، با گرفتــن امتحانای 
ســخت ، حجــت رو بــر مــا تمــوم کــردن و بــار دیگــه بهمــون ثابــت 

شــد شــنیدن » اصــا نگــران نمــره نباشــید » چقــدر ترســناکه...!!!
ــوزش  ــکات آم ــا و مش ــود ه ــه ی کمب ــا هم ــم ب ــد بگ ــر بای در آخ

ــت ... ــم گذش ــرم ه ــن ت ــازی ، ای مج
ــم حتــی کاســای ســاعت ۸ صبــح  ــی فهمیدی و بیشــتر از هــر زمان

ــن دوســت داشــتنی باشــن. هــم مــی تون
ــت از  ــا، با حمای ــو امتحان ــب ت ــا تقل ــه ب ــا ن ــی رو ام ــم همدل یادگرفتی

ــو ایــن روزای ســخت ... همدیگــه ت
ــؤاالی  ــل س ــرای ح ــورت ب ــا مش ــه ب ــکاری رو ن ــم هم ــاد گرفتی ی
ــیم ــم باش ــار ه ــاره کن ــا دوب ــی ت ــک زدن همگان ــا ماس ــی ، ب تحلیل

ــو  ــت، ت ــم مثب ــه از مفاهی ــم ک ــون میدی ــم نش ــاز ه ــم ب و مطمئن
ــم. ــی کنی ــتفاده م ــت اس ــای درس ــت ه موقعّی
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ــا و  ــی ه ــه کودک ــرا ب ــی، م ــای کبریت ــه ه ــوی دود ترق ب
کوچکــی هایــم پرتــاب مــی کنــد. آنجایــی کــه البــه الی بوق 

ــم. ــروس می بردی ــاد، ع ــاِل دام ــای دنب ــین ه ماش
بارهــا شــده بــوی عطــری بــر مشــامم بگــذرد کــه روزهایــی را 

ــادآور شــود... برایم ی
 اصــا دیــده ای؟ انــگار هــر عطــر، َمرکــب و اســب چموشــی 
ــیرینی را  ــخ و ش ــای تل ــاد و روزه ــرات زی ــه خاط ــت ک اس
ســواری مــی دهــد و وقتــی رایحــه ای از جــاده ی بویایــی ات 
عبــور مــی کنــد؛ تمــام خــوب و بــِد خاطــراِت مــرده ات زنــده 

مــی شــوند.
انــگار خداونــد رایحــه هــای زیــادی آفریــده تــا فقــط 
ــه  ــی ب ــی تاریخ ــد و درس ــواری دهن ــن را س ــرات زمی خاط

انســان بیاموزنــد.
 ایــن بوهــا ، ســیم هایــی هســتند کــه مــرا بــه گذشــته هــای 
خــودم وصــل مــی کننــد. گاهــی عطــِر حــرم، مــرا ســاعتی 
ــی بوســم  ــادرم را م ــتان م ــی دس ــد. گاه ــی کن مشــهدی م
ــدازد.  ــم مــی ان ــاِد کودکــی های ــه ی و عطــِر دســتانش مــرا ب
ــم خــورده؛ فضــای  ــوی کاه و خــاک ن ــم ب ــات ه بعضــی اوق
ذهنــم را شــبیه عکــس هــای ســیاه ســفید مــی کنــد و بــوی 
ــی  ــی آورد. بعض ــکمم را در م ــدای ش ــه ص ــازه ای ک ــان ت ن
هایشــان دلــم را تنــگ مــی کننــد؛ ســوهانی ســخت بــر قلبــم 

مــی کشــند و دلــم را میتراشــند...
خوب آیاتش را ببین: 

گاه رایحــه ای، کنعانــی را آبــاد کــرده؛ معشــوقی را بــه 
عاشــقش مــی رســاند، نابینایــی را تیمــار میکند و مــرده ای را 
نجــات مــی بخشــد. امــا گاهــی نیــز نمایانگــِر چنــان خاطرات 

ســرد و ســیاهی مــی شــود کــه دل را بــاز مــی میرانــد.
ــه  ــا ک ــن بوه ــف ای ــم حی ــم؛ میگوی ــر میکن ــی فک اصــا وقت
اینطــور بــه دســت مــن، آلــوده و بــا چنین خاطــرات و انســان 
هایــی همنشــین شــده انــد. مثــل ســیبی نیمــه خــورده، در 
گوشــه ای از کنــج ذهــن، آرام گندیــده، متعفــن شــده و دیگر 
در عمــق وجــودم از آن تعفــن هــا و صاحبانــش بیزار شــده ام. 
بیاییــد از امــروز رایحــه هــا را بچشــیم، از خوب هایشــان لذت 
ببریــم و خاطــرات تکــرار نشــدنی را تکــرار کنیــم... از کثیــف 
ترینشــان عبــرت ببریــم و بوهــای بیشــتری را آلــوده نکنیــم...

بیاییــد هنجارشــکنی کنیــم و عــادت هــای هنجــار شــده را 
کنــار زنیــم. بــرای خودمــان زیبــا زندگــی کنیــم تــا خاطــرات 

خوشــبویی بســازیم...
بیایید خوشبو شویم. خوشبو زندگی کنیم...

بیایید...
تا بوی زلف یار در آبادی من است

هر لب که خنده ای کند از  شادی من  است



ب( حافظه کوتاه مدت
اگــر اطاعــات مــورد توجــه و دقــت قــرار گیرنــد بــه حافظــه کوتــاه 
ــوند.  ــره مي ش ــه ذخی ــر 30 ثانی ــراي حداکث ــوند و ب ــدت وارد مي ش م
ــا  ــد. آنه ــز درمي آین ــورت رم ــه ص ــه ب ــوع حافظ ــن ن ــات در ای اطاع
رمزهــاي صوتــي، دیــداري یــا معنایــي هســتند؛ بدیــن معنــا کــه رمــز 
ــز  ــر و رم ــه تصوی ــداري ب ــز دی ــدا و رم ــه ص ــنیداري ب ــا ش ــي ی صوت
معنایــي بــه معنــاي حــرکات وابســته هســتند. البتــه رمــز شــنیداري 
ــه معنــاي اینکــه مطالــب تکــرار و مــرور ذهنــي شــوند از رمزهــاي  ب
ــاه  ــر اســت. اگــر بخواهیــم از فراموشــي در حافظــه کوت دیگــر غالب ت
مــدت جلوگیــري کنیــم بایــد اطاعــات را مرتــب تکــرار کنیــم؛ زیــرا 
ــاه مــدت محــدود اســت و همیــن امــر علــت  گنجایــش حافظــه کوت
ــي را  ــب قبل ــاي مطال ــد ج ــات جدی ــرا اطاع ــت؛ زی ــي اس فراموش

مي گیرنــد.
ــرا  ــد؛ زی ــم مي گوین ــال« ه ــه »فّع ــدت، حافظ ــاه م ــه کوت ــه حافظ ب
ایــن حافظــه بــا اطاعاتــي کــه بــه طــور فّعــال در ذهــن وجــود دارنــد 
ــه حافظــه دراز مــدت ســرو کار دارد. ایــن حافظــه را  ــراي انتقــال ب ب
مي تــوان حافظــه »هوشــیار« نامیــد؛ زیــرا فــرد از تمــام محتــواي آن 

آگاه اســت.

ج( حافظه درازمدت 
ــر  ــوند اگ ــال داده مي ش ــدت انتق ــاه م ــه کوت ــه حافظ ــه ب ــي ک مطالب
ــه  ــد، وگرن ــال مي یابن ــدت انتق ــد م ــه بلن ــه حافظ ــد ب ــرار گردن تک
ــرف  ــرار ص ــه تک ــوند. البت ــوش مي ش ــي فرام ــان کم ــدت زم در م
مّدنظــر نیســت، بلکــه منظــور از تکــرار نوعــي ارتبــاط مطالــب جدیــد 
ــي در  ــن، رمزگردان ــده اســت. بنابرای ــه ش ــل آموخت ــب از قب ــا مطال ب
حافظــه بلنــد مــدت بــه صــورت رمــز معنایــي اســت، برخــاف حافظــه 
کوتــاه مــدت کــه رمزگردانــي بــه صــورت رمــز دیــداري و شــنیداري 
اســت. بــراي حافظــه بلنــد مــدت، هیــچ محدودیتــي وجــود نــدارد و 
ــاه  ــل حافظــه کوت ــا مث ــر نمي شــود، ت ــدت پ ــچ گاه حافظــه بلندم هی
ــد الزمــه اش  ــب جدی ــراي ورود مطال ــه آن باشــد کــه ب ــاز ب مــدت نی

ــد. ایــن باشــد کــه مطالــب قبلــي حــذف گردن

دانشــمندان معتقدنــد: چیــزي بــه نــام »فراموشــي« در حافظــه بلنــد 
مــدت وجــود نــدارد، بلکــه بایــد علــل بــه یــاد نیامــدن را جســت وجو 
کــرد.   برخــي از مطالــب بــه دلیــل داشــتن ارزش زیــاد، بــدون تکرار و 
تمریــن، رمزگــذاري شــده، در حافظــه بلندمــدت نگــه داري مي شــوند؛ 
ــز  ــنود، هرگ ــاره مي ش ــمندي را یکب ــر ارزش ــان خب ــي انس ــًا، وقت مث
احتیــاج بــه تکــرار ایــن خبــر بــراي جایگزیــن شــدن آن در حافظــه 
ــاي  ــل ج ــود عام ــر، خ ــنیدن خب ــرف ش ــه ص ــدارد، بلک ــدت ن بلندم
گرفتــن آن در حافظــه بلندمــدت اســت. بیشــتر رویدادهــاي مهــم، کــه 
در زندگــي تکــرار مي شــوند، بــه حافظــه درازمــدت انتقــال مي یابنــد 
ــدي و  ــیر، طبقه بن ــراي تفس ــه ب ــن حافظ ــوان از ای ــن، مي ت و بنابرای

پاســخ دادن بــه تجــارب روزانــه ســود بــرد..

ــود در  ــات موج ــه اطاع ــد ک ــان مي دهن ــده نش ــام ش ــات انج تحقیق
حافظــه درازمــدت هرگــز فرامــوش نمي شــوند؛ زیــرا افــرادي کــه بــه 
ــوش شــده  ــي فرام ــد خاطــرات دوران کودک ــي رفته ان خــواب مصنوع
خــود را بــه یــاد آورده انــد. بنابرایــن، فراموشــي بــه ایــن دلیــل اســت 
ــا  ــانه ها ی ــاد آورد نش ــه ی ــي را ب ــد مطلب ــرد مي خواه ــي ف ــه وقت ک

ــت. ــرد نیس ــار ف ــي الزم در اختی ــرنخ هاي بازیاب س

در عصــر اطاعــات، هرچند 
اطاعــات،  فنــاوري  پیشــرفت 
ــن  ــه ذه ــان را ب ــتر انس ــه بیش ــاه هرچ رف
متبــادر مي ســازد، ولــي تبعــات روحــي و روانــي 
حاصــل از آنهــا، از مشــکات شــایع روز شــده 
ــه و  ــث »حافظ ــکات، بح ــن مش ــي از ای ــت. یک اس
فراموشــي« اســت. انبــوه اطاعــات، مســائل روزمــّره 
ــاي  ــت، درگیري ه ــش جمعی ــان ها، افزای ــي انس زندگ
شــغلي ـ اجتماعــي و ماننــد آن و فقــدان شــناخت 
ــه شــیوه هاي صحیــح حفــظ نمــودن و  کافــي نســبت ب
ــکل  ــا مش ــان ها را ب ــات، انس ــپردن اطاع ــن س ــه ذه ب
»فراموشــي« روبــه رو نمــوده و چــه بســیار افــرادي 
کــه از ایــن مســئله در رنــج هســتند کــه در ادامــه بــه 

ــم. ــوع میپردازی ــن موض ــوطی ای ــریح مبس تش

حافظه انواع 
الف( حافظه حّســی

مي گردنــد.  ذخیــره  حّســي  اطاعــات  حافظــه،  ایــن  در 
ــوت، و  ــور، ص ــرارت، ن ــل، ح ــي مث ــي خارج ــاي فیزیک محّرک ه
ماننــد آن بــه وســیله اندام هــاي حــّس بینایــي، شــنوایي، و ماننــد 
ــي در  ــه یعن ــه ثانی ــا س ــک ت ــب ی ــوند و قری ــت مي ش آن دریاف
ــه  ــوند. البت ــره مي ش ــي ذخی ــه حّس ــي در حافظ ــان کم ــدت زم م
در زندگــي روزانــه، بــه بســیاري از مســائل توجــه نداریــم. از 
ــه حافظــه نمي ســپاریم. حافظــه حّســي نخســتین  ــن رو، آن را ب ای
مرحلــه خبرپــردازي بــوده و مهم تریــن دلیــل فراموشــي اطاعــات 

ــت. ــه آن اس ــي ب ــي بي توجه ــه حس از حافظ
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یکــی از مهــم ترین مســائلی 
ــیار  ــا بس ــه در دوران کرون ک

مــورد محــک قــرار گرفــت، 
شــیوه عملکــرد سیســتم 

بــود.  کشــور  آموزشــی 
برگــزاری کاس هــای مجازی، 

چــه بــرای دانــش آمــوزان و چــه 
ــای  ــش ه ــجویان، چال ــرای دانش ب
بســیاری را بــه همــراه داشــت .

سیســتم آمــوزش مجــازی دانشــگاه آزاد 
را مــی تــوان بــا درنظــر گرفتــن امکانــات، 

بــا دارا بــودن نقــص کــم تــر نســبت ســایر 
دانشــگاه هــا قابــل قبــول تــر دانســت. در ایــن 

ــا دارای سیســتم  ــان ام ــان دانشــگاه فرهنگی می
آمــوزش مجــازی منســجم و خاصــی نبــوده اســت. 

ــن  ــوی ای ــده از س ــی ش ــامانه معرف ــن، س همچنی
دانشــگاه بــرای پیگیــری آمــوزش مجــازی، سرشــار از اشــکال 

و ایــرادات فنــی بــوده اســت.
ــورد توجــه  ــدت بســیار م ــن م ــه در ای ــری ک ــر آن، خب ــاوه ب ع

قــرار گرفــت، مســئله کســر حقــوق دانشــجو معلمــان در ایــام کرونــا 
ــاء دانشــگاه  ــت امن ــر اینکــه هیئ ــی ب ــری منتشــر شــد مبن ــود. خب ب

فرهنگیــان تصمیــم بــه کســر 2۵ درصــد از حقــوق دانشــجو معلمــان در 
ایــام کرونــا گرفتــه انــد.

تــا قبــل از برگــزاری ایــن جلســه، طبــق گفتــه مســئولین دانشــگاه فرهنگیــان 
در اســفند مــاه، قــرار بــر کســر 10 درصــدی حقــوق دانشــجو معلمــان در ایــام 

ــزار شــده توســط  ــفانه در جلســه برگ ــی متاس ــوده اســت، ول ــا ب ــات کرون تعطی
هیئــت امنــاء دانشــگاه فرهنگیــان قــرار بــر ایــن شــده اســت کــه بــرای اســفند )9۸( 

4۵درصــد، و بــرای هــر مــاه بهــار )99( 2۵درصــد از حقــوق کســر گــردد کــه مجمــوع 
ایــن مبالــغ بــرای چهارمــاه، بالــغ بــر 2۸00000 تومــان بــوده اســت. 

ــوده اســت؟ تعطیلــی ســراهای  ــه چــه علــت ب ــغ، ب ــن مبل ســوال اینجاســت کــه کســر ای
دانشــجویی، امکانــات و زیرســاخت هــای ضعیــف و خروجــی غیرقابــل قبــول آمــوزش مجــازی 

ــل  ــام در مح ــی از ابه ــر، حاک ــن ام ــجومعلمان از ای ــی دانش ــان و نارضایت ــگاه فرهنگی در دانش
صــرف ایــن هزینــه هاســت.

مگر هزینه های آموزش مجازی چقدر بوده و  این مبلغ برچه اساس برآورد شده است ؟
متاســفانه بالــغ بــر 70 درصــد از بناهــای دانشــگاه فرهنگیــان کل کشــور فرســوده اســت. اغلــب پردیس 

ــف  ــی باشــند. مشــکات آموزشــی و ضع ــت علمــی درشــان م ــد اعضــای هیئ ــن دانشــگاه فاق ــای ای ه
ــای فرهنگی-پرورشــی  ــل مشــاهده اســت و کار ه ــه طــور محســوس قاب ــای درســی ب در ســر فصــل ه
شایســته، بــه آن صــورت کــه یــک معلــم بایــد تربیــت گــردد، در ایــن دانشــگاه صــورت نمــی گیــرد. بــا 
ایــن همــه مشــکات، جالــب اســت کــه هیئــت امنــاء محتــرم دانشــگاه فرهنگیــان جلســه ای بــرای حــل 
ایــن مســائل برگــزار نمــی کننــد، ولــی بــرای کســر از حقــوق  دانشــجویان در ایــن وضعیــت نامســائد، 

جلســات مکــرر تشــکیل مــی دهنــد و تصمیــم گیــری نیــز انجــام مــی شــود .

چــه مســئله ای پشــت پــرده ایــن تصمیــم گیــری هــا و توجــه نکــردن بــه 
ایــن مســائل اســت ؟

بــا یــک حســاب ســر انگشــتی از یــک پردیــس ایــن دانشــگاه- کــه 
ــط  ــان فق ــارد توم ــدود 10میلی ــجو دارد- ح ــدود 1۵00 دانش ح
بــرای یــک مــاه عایــد مــی گــردد.  ایــن مبلــغ صــرف چــه مــی 

ــه کجــا مــی رود ؟ شــود و ب

ــادی و  ــی اقتص ــی عدالت ــا ب ــه ب ــی ک ــا زمان ــفانه ت متاس
کســر هزینــه هــای بــی مــورد از دانشــجو معلمــان روبــه 
ــت آموزشــی امــری  رو هســتیم، انتظــار تحقــق عدال
نابجاســت. زیــرا همیــن دانشــجویان، معلمــان 
آینــده هســتند و ایــن سیســتم آن هــا را اینگونــه 
تربیــت مــی کنــد کــه مســائل مالــی را اولویــت 
بــر کیفیــت و عدالــت آموزشــی قــرار دهنــد 
و ایــن چرخــه در بخــش هــای مختلــف 

آموزشــی ادامــه پیــدا مــی کنــد .

ــت  ــاح و تربی ــرای اص ــی ب گاه
ــد اصاحاتــی  ــر مجموعــه بای زی
سیســتم  خــود  ســاختار  در 
... دهــد  رخ  دهنــده  تعلیــم 
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