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سخن سردبیر
اگهنامــه فرثام،اگهنامــه دانشــجویی، فرهنگــی و آموزشــی دانشــاه فرهنگیــان 
اســت کــه نخســتین شــماره آن در شــهریور مــاه ۱۴۰۰ منتشــر گردیــد و اکنــون 
دومیــن شــماره آن در آذر مــاه ۱۴۰۰ منتشــر مــی شــود. راه انــدازی ایــن 
ــون  ــال در اکن ــجویان فع ــی از دانش ــارکت جمع ــا مش ــجویی ب ــریه دانش نش

هــای دانشــجویی و شــورای صنفــی میســر گردیــده اســت.
مســاله اساســی کــه ایــن روزهــا آمــوزش عالــی کشــور را بــه خــود مشــغول 
ــرب  ــر مخ ــت؛ تاثی ــه آن مبتالس ــز ب ــان نی ــاه فرهنگی ــا دانش ــته و طبیعت داش
ــا،  ــروس کرون ــور وی ــاد ظه ــی از ابع ــت. یک ــوزش اس ــر آم ــا ب ــروس کرون وی
ــوزش  ــت. آم ــوده اس ــازی ب ــه مج ــوری ب ــوزش از حض ــبک آم ــر س تغیی
ــر  ــا تاثی ــد ام ــته باش ــم داش ــدی ه ــت فوای ــن اس ــه ممک ــازی اگرچ مج
ــالمت  ــت. س ــهود اس ــال مش ــجویان اکم ــالمت روان دانش ــر س ــرب آن ب مخ
ــذا  ــان دارد. ل ــی آن ــرفت تحصیل ــا پیش ــتقیمی ب ــر مس ــجویان تاثی روان دانش
مراقبــت از ســالمتی روحــی و روانــی دانشــجویان در کنــار آمــوزش مجــازی 
ــی  ــای اصل ــه ه ــاوری الزم از دغدغ ــاخت فن ــر س ــن زی ــت و تامی ــا کیفی ب

ــت. ــوده اس ــان ب ــاه فرهنگی دانش
دانشــاه فرهنگیــان ثامــن الحجــج )ع( در راســتای ســالمت روان 
دانشــجویان دو راهــار را در دســتور اکر خــود قــرار داده اســت. نخســت 
ــرم و دوم اکراگه  ــانید محت ــرای اس ــی ب ــای آموزش ــزاری اکراگه ه برگ
ــا  ــتا ب ــن راس ــه در ای ــجویان ک ــرای دانش ــازی ب ــد س ــوزش و توانمن آم
ــره  ــتانی و به ــالمت و روان اس ــاران س ــای همی ــون ه ــی اکن هماهنگ
ــت.  ــده اس ــزار ش ــی برگ ــای خوب ــته، اکراگه ه ــاتید برجس ــری از اس گی
ــف  ــالش مضاع ــت و ت ــیار اس ــه بس ــود فاصل ــه مقص ــیدن ب ــا رس ــه ت ــد ک هرچن

ــد. ــی طلب م
ــم  ــجو معل ــم از دانش ــادی ه ــه ی ــم ک ــی دان ــرض م ــود ف ــر خ ــان ب در پای
ــته  ــابور داش ــور نیش ــد دانش ــجوی واح ــان دانش ــد روان ــوم محم ــدااکر، مرح ف
ــه آتــش  ــادر و مادربزرگــش( در حادث ــواده )م ــه در راه نجــات خان باشــم ک
ــار و  ــرد و در الکس درس ایث ــه جــان آفریــن تســلیم ک ســوزی جــان ب
فــدااکری عالــی تریــن رتبــه را کســب کــرد. روحــش شــاد بــاد و یــادش را 

گرامــی مــی داریــم.
باتشکر

دکتر جواد نکونام



»یوســف نــوری« ســکاندار »وزارت آمــوزش 
و پــرورش« دولــت ســیزدهم شــد

ــگاه  ــینی )ع( دانش ــفیران حس ــش س ــن پوی دومی
ــای  ــه ه ــدگان و رتب ــی برگزی ــا معرف ــان ب فرهنگی

ــان داد ــود پای ــه کار خ ــر ب برت

ــگاه از  ــن جای ــرای ای ــت ب ــنهادی دول ــر پیش ــت دو وزی ــراوان و رد صالحی ــای ف ــوس ه ــش و ق ــس از ک پ
ســوی مجلــس، رسانجــام یوســف نــوری، ســومین وزیــر پیشــنهادی دولــت در جریــان بررســی صالحیــت وی 
به عنــوان گزینــه پیشــنهادی وزارت آمــوزش و پــرورش از 268 رأی مأخــوذه، 194 رأی موافــق، 57 رأی مخالــف 
و 17 رأی ممتنــع کســب کــرد و بــه عنــوان شــانزدهمین وزیــر آمــوزش و پــرورش راهــی ایــن وزارتخانــه شــد.

او متولــد 1340 دارای دکــرتای تخصصــی مدیریــت گردشــگری کــودک دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، کارشناســی 
ارشد مدیریت دولتی، کارشناسی برنامه ریزی و فوق دیپلم پرورشی است.

ــر او  ــرورش تحــت ام ــوزش و پ ــام آم ــی در نظ ــند ۲۰۳۰ در کشــور جای ــدود س ــردگان مع ــت رسک ــای خــود گف ــاع از برنامه ه ــوری در دف یوســف ن
نخواهنــد داشــت. او اضافــه کــرد کــه شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش در برابــر نفــوذ ســند ۲۰۳۰ کامــالً منفعــل عمــل کــرده و معــدودی از اعضایــش 
هــم حایــت کــرده انــد. نــوری در اظهــار نظــر دیگــری بیــان کــرد بــر اســاس فلســفه سیاســی جمهــوری اســالمی، تربیــت ابــزار و مســیر توســعه 

نیســت بلکــه هــدف توســعه بــه شــار مــی رود و توســعه بایــد در خدمــت تربیــت قــرار گیــرد.
ایــن وزیــر پیشــنهادی بــر لــزوم تحــول در حــوزه آمــوزش و بازســازی کرامــت معلــان نیــز تاکیــد کــرد و آن را در گــرو همگرایــی دولــت و مجلــس 
دانســت. او همچنیــن در بخشــی از صحبــت هایــش بــه دانشــگاه فرهنگیــان نیــز اشــاره و بیــان کــرد کــه آن را بــه عنــوان یکــی از رضوری تریــن و 

فــوری تریــن برنامــه هایــش تقویــت خواهــد کــرد.
نــوری گفــت شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش نیازمنــد تحــول جــدی اســت و در ۱۰ ســال گذشــته وظایفــش را در راســتای اجــرای ســند تحــول بنیادیــن 

بســیار کُنــد و حتــی در مــواردی بــا ســوء تدبیــر پیــش بــرده اســت.

آییــن اختتامیــه دومیــن پویــش ســفیران 
حســینی )ع( دانشــگاه فرهنگیــان کشــور 
بــا  و  دانشــگاه فرهنگیــان  میزبانــی  بــه 
ــان  ــن دوره در اصفه ــدگان ای ــی برگزی معرف

ــد. ــزار ش برگ
حســین خنیفــر رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان 
در آئیــن اختتامیــه دومیــن پویــش ســفیران 
حســینی دانشــگاه فرهنگیــان کشــور در 
مرکــز آمــوزش عالــی شــهید رجایــی اصفهان، 
ــب و  ــون تخری ــان جن ــه انس ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــال ب ــت، اتص ــه اس ــی گرفت ــود تخریب خ
فرهنــگ نامــه پویــش ســفیران حســینی )ع( 

ــرد: ــار ک ــت و اظه ــک رضورت دانس را ی

اتصــال بــه مکتــب عاشــورایی انســان را 
وی  می کنــد.  دور  هــا  فتنــه  بســیاری  از 
همچنیــن بــا تاکیــد براینکــه باید میــراث دار 
کربــال باشــیم  و از دردنامــه هــا و درس نامــه 
هــای  کربــال  درس بگیریــم، خاطرنشــان 
کــرد: نبایــد میــراث خــوار حســینی مبانیــم.

در  حســینی  ســفیران  پویــش  دومیــن 
دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان در 
۶ بخــش، آثــار ویدوئی،صوتــی، مکتــوب، 
هــری، پژوهشــی و بخــش ویــژه مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفــت. در مجمــوع ۷۰ رتبــه 
برتــر و ۱4 اثــر شایســته تقدیــر شــناخته 

شــدند.

در بخــش دانشــجویان، ۴۷ رتبــه اول تا ســوم 
و هفــت رتبــه شایســته تقدیــر شــناخته 
شــدند و در بخــش اســاتید و همــکاران نیــز 
ــوم و  ــا س ــای اول ت ــه ه ــز رتب ــر حای ۲۳ نف

ــر شــدند.  هفــت نفــر شایســته تقدی
الحجــج)ع(  ثامــن  دانشــگاهی  واحــد  از 
جــواد  دکــرت  رضــوی؛  خراســان  اســتان 
نکونــام موفــق بــه کســب رتبــه ســوم رشــته 
خوشنویســی و دکــرت محمدرضــا  کدخــدا در 

ــدند. ــر ش ــته تقدی ــی شایس ــته عکاس رش

گزیده اخبار
رویدادها
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قـ ــا  ــان ه ــدن انس ــه ندی ــت ک ــال اس ــه دوس ــب ب تقری

نوعــی عــادت پســندیده محســوب مــی شــود امــا در 
ــزی  ــه چی ــداوم چ ــای م ــدن ه ــازی ش ــن مج ــس ای پ
انتظــار دهــه هــای بعــدی ایــن قــرن را بــا خــود بــه 
یــدک مــی کشــد؟ در آن  هنگامــی کــه ویــروس 
ــس از  ــا پ ــت کشــتار جمعــی خــودرا تنه ــا ماهی کرون
چنــد روز بــه کل دنیــا اعــالم کــرد، کــم کــم پزشــکان 
و دانشــمندان علــوم میکــروب شناســی و ویــروس 
شناســی صــالح مبــارزه را در دوری انســان هــا وگریــز 

ــد. ــخیص دادن ــا تش ــان ه ــی انس اجتاع
ــود  ــا خ ــدی را ب ــات ب ــادت تبع ــن ع ــه ای ــدر ک چق
ــه  ــم ب ــادت کردی ــدر زود ع ــت وچق ــال داش ــه دنب ب
نبــودن دیگــران در غــم وشــادی هایــان. دیگــر 
تولــد کودکامنــان را بهانــه ای بــرای جمــع شــدن اقــوام 
ندیدیــم و دیگــر مراســم ازدواج را بــا اجــازه ی بــزرگ 
تــر هــای فامیــل برگــزار نکردیــم و … بایــد بگویــم آن 
قــدر ایــن ویــروس بیولوژیــک و برنامــه ریــزی شــده، 
ــه خوبــی ریشــه ی انســان هــا را در گوشــه گوشــه  ب
جهــان از بیــخ و بــن کنــده اســت کــه دیگــر بــزرگ تــر 
وســاملندی منانــده کــه در مراســم هــای دســته جمعــی 
اقــوام، نــگاه پرمهــر وتجربــه هــای نابــش را نثــار آن 

هــا کنــد.

ــه صــدای  ــم ک ــدر هــم دیگــر را ندیدی دیگــر آن ق
دوســتامنان بعــد ازمــدت هــا برایــان غریبــه و 
ــر  ــا ب ــان قطــار دوری از آدم ه ناآشناســت وهمچن
ــر مــی  ــا رسعــت هرچــه متــام ت ــا ب ــل کرون روی ری
ــا چــه خواهــد شــد؟  ــا دوران پســا کرون ــازد. ام ت

ــه  ــدی ب ــال و ان ــه دو س ــن ک ــن رسزمی ــدان ای فرزن
ــم  ــا بازه ــد، آی ــته ان ــازی دل بس ــای مج ــادت ه ع
خواهنــد توانســت نظــم مــدار، عــزت مــدار و 
هــای  محیــط  در  دیگــر  بایــک  مــدار  حرمــت 
و  صنعتــی  یــا  و  آموزشــی،خانوادگی  اجتاعــی، 
ــرای  ــر دوســتی ب ــا دیگ اداری حــارض شــوند؟ …آی
دوســتش فــداکاری خواهــد کــرد؟ آیــا عالیــق او بــه 
ــه  ــن ب ــحرخیزی ورف ــا س ــت؟ آی ــده اس ــادش مان ی
ــم  ــالل بازه ــب رزق وروزی ح ــاع وکس ــن اجت بط
ارزش اســت یــا بســن مغــازه هــا وآموخــن کاســبی 
هــای دیجیتالــی فــوق ارزش شــناخته خواهند شــد؟ 
کاش بازهــم دانشــجویان و دانــش آمــوزان درمقــام 
واالی اســتاد و معلــم بــا احــرتام و متواضعانــه 
برخــورد وگفتگوکننــد وکاش بازهــم جوامنــردی هــا، 
ــا و  ــم ه ــک غ ــا و رشی ــت ه ــا، محب ــتگیری ه دس
شــادی هــای یــک دیگربــودن رصفــا بــا ارســال 
ایموجــی و اســتیکر در جامعــه خالصــه نشــود 
وکاش بیــاری آدم گریــزی روزی متــام شــود وهیــچ 

ــد… ــی منان ــری از آن باق اث

آدمآدم
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بــی شــک یکــی از عرصــه هایــی کــه در کشــورمان نیازمنــد 
اصــالح، تغییــر و تحــول اســت همیــن وزارت آمــوزش و 
ــق آن   ــر تحق ــه منتظ ــت هم ــه سالهاس ــد ک ــرورش می باش پ
هســتیم؛ امــا انــگار قــرار اســت ایــن تحــول از بیــرون انجــام 
شــود و یــا اینکــه چنــد کار ســطحی و زود بــازده جوابگــوی 
ــد  ــرورش کلی ــزرگ و ریشــه ای  باشــد.آموزش و پ ــرات ب تغیی
ــت  ــه تربی ــح عرص ــک فات ــم بالش ــت و معل ــده اس ــح آین فت
و نقطــه آغــاز همــه تحــوالت آموزشــی، تربیتــی، سیاســی و 

اجتاعــی اســت.
بــرای تحقــق ایــن امــر نیــاز اســت رشایطــی فراهــم شــود تــا 
زبده ترین هــا در کار تعلیــم و تربیــت باشــند و تکریــم و 
تعظیــم مقــام معلــم تنهــا منحــر بــه یــک هفته در ســال،آن 
ــم  ــا و خــود معل ــا آنه ــرای دانش آمــوزان و اولی هــم فقــط ب
نشــود؛ بلکــه همــه مســئوالن عالــی  رتبــه کشــور در متامــی 
ــب  ــه در قال ــل و ن ــام عم ــی در مق ــب مملکت ــله مرات سلس
ســخنان زیبــا، ملکوتــی و بعضــا مبالغه آمیــز خــود را مکلــف 
ــرتام  ــم اح ــامخ معل ــام ش ــه مق ــال ب ــام س ــه در مت ــد ک بدانن
ــر، خــرد  ــه رسنوشــت فک ــند ک ــته باش ــاور داش ــد و ب بگذارن
ــه  ــده مملکــت ب ــران آین ــدان جامعــه و مدی و اندیشــه فرزن
دســت معلــم، بــارور و شــکوفا شــده و جهــت پیــدا می کنــد 
بــه معلــم و جایــگاه  بــه یقیــن هرگونــه کم توجهــی  و 
ارزشــمند او صدمــات جربان ناپذیــری بــر نســل آینــده و 

ــرد.  کشــور وارد خواهــد ک
ــوزش و  ــر آم ــه اخی ــار ده ــخ چه ــه تاری ــه ب ــر واقع بینان اگ
ــوزش و  ــه آم ــم ک ــاف دهی ــد انص ــم، بای ــگاه کنی ــرورش ن پ

ــم ــته، معل ــی نداش ــه کاف ــدت بودج ــن م ــرورش در ای پ

ــایل  ــته، وس ــربد نداش ــه و راه ــته، برنام ــرب نداش ــی و مج فن
ــا اندیشــه اســالم  ــاق ب ــی نداشــته، اندیشــه انطب ــزار کاف و اب
و رشایــط جدیــد جهــان را نداشــته و همچنیــن کارگــزاران 
عالی رتبــه نظــام آموزشــی هــم گــوش شــنوا در برابــر فریادهــا 
نداشــته اند و بــا غفلــت از نقــش معلــم و رســالت خطیــر او 
در ایجــاد هرگونــه تحــول در تعلیــم و تربیــت بــا تصمیــات 
ــدار ســعی در تحمیــل و  ــع ناپای شــتاب زده، واکنشــی و بالطب
اجــرای طرح هــای ناپختــه و غیــر کارشناســی و غالبــا تقلیــدی 
مثــل طــرح کاد، نظــام ترمــی واحــدی، ســالی واحــدی، ایجــاد 
دوره پیــش دانشــگاهی و نهایتــا رجعــت بــه نظــام آموزشــی 
ــادی،  ــول بنی ــرح تح ــوان ط ــا عن ــالب ب ــل از انق ــم و قب قدی
ــردن  ــد ک ــی و روزآم ــام آموزش ــول در نظ ــاد تح ــدد ایج درص
ــم و نقــش  ــی چــون از معل ــد، ول ــوده ان ــرورش ب آمــوزش و پ
ــرح و  ــچ ط ــت، هی ــده اس ــت ش ــوالت غفل ــد تح او در فراین

ــت. ــوده اس ــش نب ــه ای نتیجه بخ برنام
اگــر قــرار بــه بررســی نواقــص و کمبودهــای آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــه خالص ــک کلم ــوان آن را در ی ــن می ت ــر م ــه نظ ــد ب باش
کــرد و آن معلــم اســت. ایــن ســخن هرگــز اغراق آمیــز نیســت 
کــه بگویــم کل آمــوزش و پــرورش در معلــم خالصــه می گــردد 
و بــا داشــن معلــم مربــی آگاه، کارآزمــوده و مجــرب و البتــه 
ــا و  ــیاری از کمبوده ــغلی، بس ــدی ش ــوردار از رضایت من برخ
نواقــص مرتفــع می شــود و جریــان تربیــت، مســیر درســت را 

ــد. ــی می کن ط
ــه تاریــخ اســالم نگاهــی بیندازیــم، می بینیــم بزرگانــی  اگــر ب
مثــل فارابــی، بوعلــی و غزَالــی در کار تعلیــم و تربیــت بــوده 

انــد و همگــی، گاه چنــد گام پیشــرت از شــاگردان قــدم بــر

تحولتحول
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می داشــتند و بــرای شــاگردان هــم مایــه افتخــار بــود کــه 
از محــر چنیــن معلانــی بهــره برده انــد.

 مــا چــرا نتوانســتیم زبده تریــن جوانــان مملکــت خــود را 
وارد میــدان تعلیــم و تربیــت کنیــم؟ چــون تصمیم ســازان 
ــتند  ــا نتوانس ــتند و ی ــگاه نخواس ــا هیچ ــی م ــام تربیت نظ
درک و فهــم درســتی از معلــم داشــته باشــند و ایــن بــاور 
را داشــته باشــند کــه معلمــی یــک شــغل معمولــی نیســت 
بلکــه معلمــی آمیــزه ای از عشــق، معرفــت، احســاس، 
عطوفــت، صداقــت و محبــت اســت و بایــد او را از 
ــی  ــگاه اجتاع ــوب، جای ــت مطل ــاد، معیش ــث اقتص حی
ــه  ــاغل جامع ــرم مش ــغلی در رأس ح ــدی ش و رضایت من
دیــد تــا از چنــان فرزانگــی و خردمنــدی برخــوردار باشــد 
ــه  ــاگردان فرزان ــای ش ــا و تیزبینی ه ــد هوش ه ــه بتوان ک
را بپرورانــد و جهــت دهــد و از موضعــی باالتــر آن را 
اقنــاع کنــد. هــم دارای دانــش و آگاهــی در حــوزه علــوم 
ــی و  ــی، سیاس ــد اجتاع ــم از رش ــند و ه ــارف باش و مع
عاطفــی و قــدرت تعقــل الزم در حوزه هــای مختلــف 

بهــره منــد باشــند. 

 هــم مهارت هــای زندگــی و حرفــه ای و کارآمــدی را 
به خوبــی کســب کــرده باشــند هــم از فناوری هــای رایــج 
و روز جهــان برخــوردار باشــند تــا در مقابــل اعتیــاد، 
ــواع وسوســه های دشــمنان تســلیم نشــوند و  فســاد و ان
ــرای جامعــه کار،  ــارت و کارآمــدی خــود ب ــش، مه ــا دان ب
ــه اوج عــزت و  ــد و ملــت را ب ــد آورن هــر و مهــارت پدی
بالندگــی برســانند. امــا عنــر تحــول آفریــن در آمــوزش 
ــه  ــوز می باشــد ک ــش آم ــده دان ــده بن ــه عقی ــرورش ب و پ
ــم در ایــن  ایــن تحــول بدســت او انجــام می شــود و معل
ــای او و از  ــت ه ــه فعالی ــده ب ــت دهن ــا و جه راه راهن
ــش  ــخصیت دان ــه ش ــی ب ــت بخش ــر هوی ــم ت ــه مه هم
آمــوز بــه عنــوان کســی کــه معلــم کارهــا را بــه او ســپرده، 
می باشــد. دانــش آمــوز در ایــن راه بایــد حــس کنــد کــه 
مدرســه و جامعــه او را جــدی گرفتــه و انتظــارات برتــری 
ــود  ــم خ ــه او ه ــت ک ــورت اس ــن ص ــد  . در ای از او دارن
ــارج  ــی خ ــی حاصل ــرد و از سســتی و ب ــی گی را جــدی م

می شــود.
معلــان عزیــز هــم  بــه عنــوان کســانی کــه در مدرســه 
راهــربی فعالیــت هــای شــاگردان خــود را دارنــد، بایــد از 
موقعیــت خــود حســن اســتفاده را بربنــد و نقــش معلمــی 
ــش  ــدی او در پی ــا حفــظ اســتقالل و عــزت من خــود را ب

برنــد.
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مدارس دانش آموز معتاد را اخراج می کنندمدارس دانش آموز معتاد را اخراج می کنند
در چنــد ســال گذشــته آمــار واضحــی در رابطــه بــا اعتیــاد دانــش آمــوزان ارائه نشــده اســت، 
ضمــن اینکــه دســتیابی بــه آمــار دقیــق مســائل اجتاعــی در جامعــه همــواره دشــوار اســت. 
بــا ایــن حــال اعتیــاد تعــدادی از دانــش آمــوزان مــدارس بــه برخــی از انــواع مــواد مخــدر کــه 
از ســالیان گذشــته تــا کنــون شــکل و کیفیــت آن هــا تغییــر کــرده اســت موضوعــی غیرقابــل 
کتــان اســت. ضمــن اینکــه مــدارس بــه رساغ رسیــع تریــن و راحــت تریــن کار یعنــی اخــراج 

دانــش آمــوز از مدرســه مــی رونــد.
توجه به اعتیاد در دروس مدارس بسیار کلی استتوجه به اعتیاد در دروس مدارس بسیار کلی است

در درســی مثــل زیســت شناســی بــا ایــن عنــوان کــه چگونــه زندگــی ســاملی داشــته باشــیم؛ 
بــه منظــور جهــت دهــی آن هــا بــرای هدایــت نشــدن بــه ســمت اعتیــاد، مــواردی آورده 
شــده اســت. در دوره دوم مدرســه و در درس زیســت شناســی بــه صــورت خیلــی کلــی ایــن 
درس وجــود دارد کــه بــه پیشــگیری از اعتیــاد توجــه مــی کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه ورود 
بــه ایــن مســائل بــه شــکل کلــی، چنــدان گــره گشــا نیســت. بنابرایــن معلــان ســعی مــی 
کننــد تــا در آمــوزش هــای الزم جهــت پیشــگیری از اعتیــاد وارد شــوند، امــا بعضــی از آن هــا 
خــود نیازمنــد یکــری دوره هــای آموزشــی بــرای ارائــه محتواهــای پیشــگیرانه هســتند. در 
حالــت کلــی آمــوزش و پــرورش جهــت پیشــگیری از اعتیــاد دانــش آمــوزان راهــکار مشــخص 
و مدونــی نــدارد. ایــن موضــوع بــه نوبــه خــود در مــکان هایــی کــه خطرخیــز هســتند و 
ــد،  ــی دارن ــری باالی ــد کــه آســیب پذی ــواده هــا در محیــط هــای اجتاعــی قــرار گرفتن خان

متاســفانه آمــوزش و پــرورش هیــچ اقدامــی منــی توانــد انجــام دهــد. 

اعتیاد دانش آموزان فقط به دست آموزش و پرورش حل منی شوداعتیاد دانش آموزان فقط به دست آموزش و پرورش حل منی شود
ســاختار آمــوزش و پــرورش متناســب آمــوزش هــای الزم جهــت پیشــگیری از اعتیــاد دانــش آمــوزان نیســت و بــه عبارتــی آمــوزش و پــرورش دارای ســاختاری 
متمرکــز اســت. ایــن درحالــی اســت کــه اســتان هــای مختلــف ایــران دارای رشایــط اقلیمــی، فرهنگــی، اجتاعــی و امنیتــی متفاوتــی هســتند، مثــالً در برخی 
مناطــق کشــور مثــل اســتان هــای رشقــی کــه در مجــاورت افغانســتان قــرار گرفتــه انــد، مواجهــه بــا مــواد مخــدر بیشــرت از ســایر اســتان هاســت. بنابرایــن 
بایــد دســت از مترکــز گرایــی برداشــت. الزم اســت تــا پــروژه هــای بلنــد مدتــی برداشــته شــود تــا رشایــط همــه نقــاط کشــور ســنجیده شــده و نهایتــاً آمــار 

دقیــق آســیب هــای اجتاعــی در اســتان هــای مختلــف ارائــه گــردد.

اگــر مســائل و آســیب هــای آمــوزش و پــرورش در رســانه هــا منعکــس شــود، درد هــای ایــن حــوزه بــر همــگان منایــان خواهــد شــد. تــا زمانــی کــه عضــوی 

از بــدن انســان درد نگیــرد، افــراد بــه دنبــال درمــان آن منــی رونــد. بایــد دســت از پنهــان کاری آمــاری در آســیب هــای موجــود آمــوزش و پــرورش برداشــت؛ 

ســپس بــا توجــه بــه نیــاز موجــود در هــر اســتان بــرای آن نقطــه تصمیــم گیــری شــود. ایــن اقدامــات بــه تدریــج مــی توانــد رویکــرد مترکزگرایــی را از 

آمــوزش و پــرورش بزدایــد و براســاس روش هایــی کــه در حــوزه آمــوزش برخــی نقــاط دنیــا اســتفاده مــی شــود، مشــکالت را حــل و فصــل کــرد.

اینکــه چنــد صفحــه محتــوای آمــوزش ضــد اعتیــاد در کتــاب هــای مــدارس گنجانــده شــود، فایــده چندانــی نخواهــد داشــت. بعضــی مســائل ماننــد اعتیــاد 

دانــش آمــوزان فقــط مربــوط بــه آمــوزش و پــرورش نیســت و موضوعــی فراســازمانی محســوب مــی شــود. بایــد بــه واســطه همــکاری همــه دســتگاه هــا 

مثــل بهزیســتی، نیــروی انتظامــی، ســازمان تبلیغــات اســالمی و امثالهــم در جهــت رفــع مشــکالت موجــود در آســیب هــای اجتاعــی دانــش آمــوزان اقــدام 

کــرد. متاســفانه براســاس آمــاری کــه چنــد ســال قبــل و نــه اکنــون منتــر شــده بــود، بیــش از 100 هــزار نفــر از دانــش آمــوزان بــه طــور مســتقیم یــا 

غیرمســتقیم بــا اعتیــاد درگیــر شــده بودنــد، ایــن درحالــی اســت کــه اکنــون آمــاری از میــزان اعتیــاد دانــش آمــوزان در دســت نیســت و نیازمنــد برنامــه             

هــای جــدی بــرای حــل ایــن مســئله هســتیم.
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فـــــــنفـــــــن
بــــیــــانبــــیــــان

ــردی کــه بــر  ــت کارب ــی اس ــان مهارت فــن بی
خــالف تصــور عمــوم، فقــط مختــص عــده ای 
کــه صاحــب مشــاغل خــاص از جملــه مجریــان، 
ســخرانان و از ایــن قبیــل هســتند نیســت. 
ــن  ــه ف ــبت ب ــط نس ــدگاه غل ــن دی ــاید همی ش
بیــان باعــث بــی توجهــی عمــوم مــردم نســبت 
ــر  ــت. اگ ــده اس ــارت ش ــن مه ــری ای ــه یادگی ب
ــراد هســتید  ــن دســته از اف شــا هــم جــزو ای
بایــد خدمتتــان عــرض کنــم کــه کامــال در 

ــد… ــی بری ــه رس م ــتباه ب اش
وقتــی کمــی بــا دقــت بــه ایــن موضــوع توجــه 
مــی کنیــم، مــی بینیــم مهــارت خــوب صحبــت 
ــود دارد  ــا من ــی م ــای زندگ ــه ج ــردن در هم ک
ــا و  ــی م ــت زندگ ــتقیمی در کیفی ــر مس و تاثی

حــال خــوب دارد.

شــا هــر روز کــه از خــواب بیــدار مــی شــوید 
در حــال ارتبــاط برقــرار کــردن بــا دیگــران 
هســتید تــا وقتــی کــه شــب بــه رخــت خــواب 
ــور  ــه ط ــود ب ــط کاری خ ــد؛ در محی ــی روی م
ــا همــکاران  مــداوم در حــال صحبــت کــردن ب
ــرای  ــه ب ــتید، در جامع ــود هس ــرتیان خ و مش
رفــع نیــاز هــای خــود بایــد بــا دیگــران صحبــت 
کنیــد، بــرای ارتبــاط خــوب بــا خانــواده و رفــع 
نیازهــای روحــی و عاطفــی آنهــا بایــد مســتمر 
ــی  ــد. جای ــرار کنی ــاط برق ــد و ارتب صحبــت کنی
ــن  ــاز ای ــی نی ــا ب ــه م ــرد ک ــدا ک را منی شــود پی

ــرد در زندگــی باشــیم. ــر کارب مهــارت پ

ــیار  ــان بس ــا معل ــرای م ــان ب ــن بی ــارت ف مه
بســیار پــر رنــگ تــر اســت. چراکــه روزانــه بــا 
افــراد زیــادی در امــر آمــوزش روبــرو هســتیم 
کــه بایــد بــرای بهبــود کیفیــت آمــوزش و 
پــرورش دانــش آمــوزان بــه شــکلی صحیــح 
ــن  ــک ای ــدون ش ــم. ب ــخن بگویی ــت س و درس
ابــزار  پرکاربردتریــن  از  می شــود  را  مهــارت 
ــام  ــا ن ــی انســان ه ــی شــخصی و اجتاع زندگ
ــیاری از  ــت آن بس ــری درس ــا یادگی ــه ب ــرد ک ب
مشــکالت بــه وجــود نیامــده و بــه راحتــی 

ــند. ــی باش ــل م ــل ح قاب

مهــارت فــن بیــان یعنــی بــه کار بــردن کلــات درســت در جــای 
درســت! یعنــی طــوری صحبــت کنیــم کــه از الفــاظ بــه کار بــرده 
مــا هــان چیــزی کــه مدنظــر ماســت فهمیــده شــود، نــه کمــرت 
و نــه بیشــرت. وقتــی مــا توانســتیم منظورمــان را بــه مخاطبــان، 
ــرف  ــم و ط ــل کنی ــت منتق ــان هس ــه در ذهن ــور ک ــان ط ه
ــدی  ــود، گام بلن ــه ش ــه قضی ــتی متوج ــه درس ــم ب ــان ه مقابل
در جهــت ارتبــاط موثــر خودمــان برداشــتیم و بــدون شــک 
مهــارت خوبــی در ســخن گفــن داریــم. ایــن مهــارت هــم مثــل 
ــه  ــروز دارد ک ــور و ب ــرت ظه ــرادی بیش ــر در اف ــات دیگ موضوع
مشــخصه هــای خاصــی داشــته باشــند از جملــه عوامــل وراثتــی، 

ــق شــخصی و … ــرد، عالی ــط زندگــی ف محی
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امــا ایــن مطلــب بــه ایــن معنــا نیســت کــه چنیــن مهــارت مهمــی بایــد فقــط در ذات 
مــا باشــد و مــا بــه هیــچ وجــه قــادر بــه کســب آن نیســتیم. خــوب صحبــت کــردن هــم 
مثــل همــه مهــارت هــای دیگــر زندگــی قابــل رشــد دادن و تقویــت کــردن اســت. متریــن 
ــم  ــی توانی ــدون شــک م ــا ب ــا انجــام دادن و مارســت در آنه ــه ب ــی وجــود دارد ک های
بهــرت از هــم اکنــون صحبــت کنیــم و در محافــل مختلــف زندگــی شــخصی و کاری خــود 
بدرخشــیم. دراولیــن قســمت از ایــن بخــش قصــد داریــم شــا را بــا 5 راهــکار موثــر در 

تقویــت مهــارت فــن بیــان آشــنا کنیــم.

1. شــمرده صحبــت کنیــد : بــا هــر صــدا و رسعتــی کــه صحبــت 
ــد  ــان اســت. شــنونده بای ــد موفقیت ت ــد، »وضــوح« کلی می کنی
قــادر باشــد متــام کلــات را بشــنود، بنابرایــن هــر عبــارت 
مبهمــی می توانــد ایــن وضــوح را از بیــن بــربد. درســت صحبــت 
کــردن را بــا تلفــظ و ادای صحیــح کلــات متریــن کنیــد. افــراد 
ــد  ــد تردی ــه می گوین ــاره ی آنچ ــا درب ــتند ی ــران هس ــی نگ وقت
ــوب  ــاری خ ــد. معی ــت کنن ــع صحب ــد رسی ــل دارن ــد، متای دارن
ــا کیفیــِت رسعــت صحبت تــان را ارزیابــی کنیــد،  وجــود دارد ت
فــرض کنیــد کــه شــاره  تلفنــی را می خوانیــد، فــردی کــه 
گوشــش بــا شاســت، بایــد بتوانــد آن را یادداشــت کنــد. بــرای 
متریــن رسعــِت گفتــار، رشــته ی بلنــدی از اعــداد را بخوانیــد و 
ــن  ــد. ای ــت کنی ــوا یادداش ــا را در ه ــن کار آنه ــام ای ــن انج حی
تکنیــک بــرای رســیدن بــه رضب آهنگــی عالــی اســت و اینگونــه 

ــید. ــته باش ــوذ کالم داش ــد نف می توانی

2. با اعتادبه نفس صحبت کنید
»اِاِ…، سالم به همگی…، اسم من، اِاِ…، جواده.«

بایــد بگویــم کســی بــه ادامــه ی ایــن ســخرانی گــوش منی کنــد. 
ایــن مثــال نشــان می دهــد کــه چگونــه نداشــن اعتادبه نفــس 

ــان. ــه صدای ت ــد، مخصوصــا ب ــز لطمــه می زن ــه همه چی ب
احســاس کنیــد حرفــی کــه می زنیــد، متعلــق بــه خودتــان اســت. 
بــا متــام اعتادبه نفســی کــه در دنیــا وجــود دارد، صحبــت 
کنیــد. فــرض کنیــد می خواهیــد بــا کاراته بــازی، تعــدادی بلــوک 
ــه جــای  ــد باعــث می شــود ب ــی تردی ــم را بشــکنید. اندک محک

ــا دســت های شــا بشــکنند. بلوک ه
۳. بــه چیــزی کــه می گوییــد اعتقــاد داشــته باشــید: بایــد 

خودتــان چیــزی کــه می گوییــد را بــاور داشــته باشــید.
ــس  ــاوت را ح ــردم تف ــد، م ــت می کنی ــتیاق صحب ــا اش ــی ب وقت
می کننــد. شــاید ایــن نکتــه ، بســیار لطیــف و کمــی نامحســوس 
ــود،  ــداز ش ــان طنین ان ــی در من ت ــت وقت ــا در حقیق ــد ام باش
ــد  ــر خواه ــه نظ ــر ب ــر و متقاعد کننده ت ــان قابل باور ت صدای ت
ــان اســت.  ــدرت بی ــت ق ــن یکــی از راه هــای تقوی رســید و ای

4. خودپرستی را کنار بگذارید 
 مایــک تایســون می گویــد: بایــد در زندگــی فروتــن باشــید، اگــر 

فروتــن نباشــید، زندگــی شــا را فروتــن می کنــد.

بــرای تقویــت ایــن مــورد می توانیــد خودتــان 
را بــا افــرادی احاطــه کنیــد کــه بهــرت از شــا 
آنهــا  بــا  هم جــواری  از  می توانیــد  هســتند. 
درس هــای زیــادی یــاد بگیریــد کــه از روش هــای 
دیگــر، آموخــن ایــن درس هــا امکان پذیــر نیســت 
و  کالس هــا  در  دهیــد.  ارتقــا  را  مهارت تــان  و 
کارگاه هایــی رشکــت کنیــد کــه از افــرادی تشــکیل 
شــده اســت کــه در حرفه شــان از شــا بهــرت 
هســتند. بــه تجربیات شــان گــوش کنیــد، ممکــن 
اســت ســخت باشــد امــا قطعــا بــه بهــرت شــدن تان 

ــد. ــک می کن کم
5. حواس تــان بــه وضــع نشســن یــا ایســتادن تان 

باشــد
ِدُور اعتقــاد دارد طــرز نشســن یــا ایســتادن هــم 
قــرار  می توانــد ســخرانی شــا را تحت تأثیــر 

ــه  ــا نشســن ب بدهــد. صــاف ایســتادن ی
ــس  ــی نف ــه خوب ــد ب ــازه می ده شــا اج
نفــوذ  قــدرت  صدای تــان  و  بکشــید 
بیشــرتی داشــته باشــد. کمــی تــکان دادن 
اگــر  رس هــم می توانــد مفیــد باشــد. 
چانه تــان را بــاال بربیــد و رستــان را کمــی 
ــان  ــِن صدای ت ــد طنی ــد، می توانی ــج کنی ک
نتیجــه صدای تــان  در  و  کنیــد  کــم  را 
شــفاف تر بــه گــوش برســد. او می گویــد: 
»اگــر شــانه های تان بــه هــم نزدیــک 
ــوز داشــته  ــان ق ــه ســمت رست باشــد و ب
باشــد، بخــش بزرگــی از قــدرت بالقــوه ی 

ــد.« ــت می دهی ــود را از دس صــدای خ
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 )Meta( »ــا ــه »ِمت ــوک ب ــام فیس ب ــر ن ــار تغیی ــار اخب ــس از انتش پ
و صحبت هــای مدیرعامــل ایــن رشکــت مبنــی بــر تبدیل شــدن 
اکوسیســتم فیس بــوک بــه یــک دنیــای مجــازی یــا هــان متــاورس 
کاربــران  از  بســیاری  ایــن ســؤال، ذهــن  )Metaverse(، حــاال 
اینرتنــت را بــه خــود مشــغول کــرده اســت کــه: متــاورس چیســت؟ 
کاربــرد آن چیســت؟ اصــالً ایــن واژه از کجــا رس در آورده و فناوری 

ــد؟ ــان کن ــد غافلگیرم ــه می خواه ــار چگون این ب
فیســبوک بزرگرتیــن شــبکه اجتاعــی دنیــا بــا بیــش از 2.2 میلیــارد 
ــود را  ــادر( خ ــت م ــتم )رشک ــام اکوسیس ــد دارد ن ــر قص ــر کارب نف
بــه متــا )meta( تغییــر دهــد. البتــه ایــن تغییــر نــام شــامل شــبکه 
اجتاعــی فیســبوک منــی شــود و ایــن شــبکه اجتاعــی همچنــان 
بــا هــان اســم قبلــی خــود فعــال خواهــد بــود. ایــن تغییــر نــام 
بــه ایــن خاطــر هســت کــه فیســبوک مــی خواهــد فعالیــت هــای 
ــی  ــر م ــازی فک ــی مج ــک زندگ ــه ی ــد و ب ــرتش ده ــودش را گس خ

کنــد.
ــاورس  ــای مت ــه دنی ــبوک ب ــمی ورود فیس ــالم رس ــدام، اع ــن اق  ای
ــه 150  ــا بودج ــی ب ــروژه تحقیقات ــن پ ــبوک چندی ــت و فیس هس

میلیــون دالری را در خصــوص متــاورس در حــال انجــام دارد.
بسیار خوب؛ حال برویم رساغ متاورس که اصال یعنی چه…؟

 meta ــکل از ــی متش ــاورس )Metaverse( واژه ای ترکیب ــه مت کلم
بــه معنــی »فراتــر« و universe بــه معنــی »جهــان« اســت و 
می تــوان آن را »فراتــر از جهــان« ترجمــه کــرد. ایــن اصطــالح 
 Snow( »بــرای اولیــن بــار در کتــاب علمی تخیلــی »ســقوط برفــی
Crash( نوشــته نیــل استفنســون در ســال ۱۹۹۲ بــه کار بــرده شــد. 
البتــه خــود مفهــوم دنیایــی شــبیه متــاورس پیــش از ایــن کتــاب، در 
 )Neuromancer( ســال ۱۹۸۴ و بــا رمــان ســایربپانکی نیورومنــر

نوشــته ویلیــام گیبســون بــه شــهرت رســیده بــود.

نقــش اینرتنــت در دنیــای امــروز انــکار ناپذیــر مــی باشــد. تقریبــا 
همــه انســان هــا کــم و بیــش بــا زندگــی اینرتنتــی درگیــر هســتند و 
هــر کســی بــرای خــودش یــک هویــت مجــازی دارد. مثــل اکانــت 
ــا در  ــت م ــر هوی ــه منایانگ ــده ب ــل ش ــه تبدی ــان ک ــتاگرام م اینس
دنیــای مجــازی یــا مثــل وبســایت هــای هــر کــدام از مــا کــه تبدیــل 
شــده بــه یــک فروشــگاه مجــازی کــه متعلــق بــه خودمــان بــوده و 
در واقــع یکــی از اجــزای هویــت مجــازی مــا مــی باشــد. همینطــور 
هــزاران نــرم افــزار دیگــر کــه  بــه نوعــی بخشــی از هویــت مــا را 
در فضــای مجــازی تشــکیل مــی دهــد. عــالوه بــر ایــن، ارتباطــات 
ــی  ــازی م ــای مج ــکاران در فض ــواده و هم ــتان، خان ــا دوس ــا ب م
باشــد. از گــروه هایــی کــه داخــل آنهــا عضــو شــده ایــم گرفتــه تــا 
شــغل اینرتنتــی، بــازی هایــی کــه بــرای رسگرمــی یــا کســب درآمــد 
انجــام مــی دهیــم و … کــه همگــی بخشــی از هویــت مجــازی مــا 
را تشــکیل مــی دهــد. پــس تــا اینجــا متوجــه شــدیم کــه هرکســی 
یــک زندگــی و همچنیــن یکــری دارایــی در بســرت اینرتنــت دارد.

ــا بــه اینجــا بیــان شــد هنــوز بالــغ  ایــن سیســتم و مــواردی کــه ت
نشــده و ایــرادات زیــادی دارد. بــرای مثــال فــرض کنیــد شــا داخــل 
ــا آن بــازی  یــک بــازی، 300 دالر بابــت خریــد یــک ماشــین کــه ب
کنیــد هزینــه کــرده ایــد. تــا اینجــا همــه چیــز خــوب پیــش رفتــه 
اســت امــا مشــکلی کــه در ادامــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن 
ــا  ــازی را دارد و ش ــن ب ــتفاده در همی ــت اس ــط قابلی ــین فق ماش
منــی توانیــد ایــن ماشــین را برداریــد و در خــارج از بــازی و بــر روی 

بســرتی دیگــر از آن اســتفاده کنیــد.
 )METAVERSE( ــاورس ــام مت ــه ن ــی ب ــه راه حل ــت ک ــا اس اینج

ــد. ــی کن ــور م ظه
ــت ایجــاد  ــر بســرت اینرتن ــی مجــازی را ب ــاورس قصــد دارد دنیای مت
کنــد کــه همــه دارایــی هــای دیجیتالــی شــخص در ایــن دنیــا بــه 
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یکدیگــر مرتبــط شــود. بــرای مثــال اکانت اینســتاگرام شــخص 
بــه وبســایتش متصــل شــود و همینطــور هــر دوی آنهــا بــه 

اکانــت بــازی و حســاب رسمایــه گــذاری شــخص و …
بــه ایــن ترتیــب هرکســی میتوانــد یــک زندگــی کامــال مجــازی 
داشــته باشــد و دنیایــی بــه وجــود خواهــد آمــد کــه میلیاردها 
کاربــر بــا متــام هویــت و متعلقــات دیجیتالــی خــود بــا 
ــازی را  ــال مج ــی کام ــک زندگ ــوده و ی ــاط ب ــر در ارتب یکدیگ

تشــکیل دهنــد.
ــراد  ــی از لباس هــای نامناســب اف ــا، ویدیوهای ــان کرون در زم
در هنــگام مصاحبه هــای کاری و جلســات منتــر شــد. ایــن 
ــا  ویدیوهــا تــا حــدی باعــث خجالــت افــراد می شــد؛ ولــی ب
ــت.  ــکالت نیس ــن مش ــربی از ای ــر خ ــاورس، دیگ ــعه مت توس
هــدف ایــن رسویــس، ایجــاد یــک محیــط دیجیتالــی اســت که 
ــاری از خــود بســازند و در قالــب ایــن  ــران بتواننــد آوات کارب
آواتــار بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند. تعامــالت آنهــا در 
محیــط مجــازی هاننــد دنیــای واقعــی خواهــد بــود؛ بــه ایــن 
ترتیــب دیگــر نیــازی بــه حضــور کارکنــان در زیــر یــک ســقف 
ــخصیت هایی  ــب ش ــد در قال ــا می توانن ــه آنه ــت و هم نیس

مجــازی بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند.
کرونــا  دوران  در  مشــابه،  توســعه رسویس هــای  روی  کار 
رسعــت بیشــرتی گرفــت؛ چراکــه بســیاری از رشکت هــا تصمیم 
گرفتنــد به صــورت دورکاری بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد 
و همیــن موضــوع نیــاز بــه نرم افزارهــا و زیرســاخت های 
ارتبــاط از راه دور را بیــش از پیــش پررنــگ کــرد. متــاورس و 
تلفیــق آن بــا فنــاوری واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده، 
بــه کاربــران می دهــد کــه بــدون تــرک  امــکان را  ایــن 
فوتبــال  قایق ســواری،  مثــل  فعالیت هایــی  صندلی شــان، 
و پــرش از ارتفــاع را تجربــه کننــد. حتــی آنهــا می تواننــد 

غذاهــای عجیب وغریــب کشــورهای دیگــر را بچشــندو

 تجربه هایــی را داشــته باشــند کــه در دنیــای واقعــی نیازمنــد 
رصف هزینــه و وقــت زیادی اســت.

ــدون ترک کــردن خانه هایشــان می تواننــد  در نتیجــه مــردم ب
بــه هرکجــای جهــان کــه می خواهنــد ســفر کننــد و از تجربــه 
ــد  ــا خواهن ــد. آن ه ــذت بربن ــی ل ــی ملس ــری و حت ــال ب کام
ــرده و در آن  ــرار ک ــاط برق ــر ارتب ــق تصاوی ــت از طری توانس
ــن  ــا همچنی ــد. آن ه ــروش بزنن ــد و ف ــه خری ــت ب ــا دس فض
فیلم هــا، ورزش هــا، رویدادهــای جدیــد و  بازی هــا،  بــه 
گونه هــای جدیــدی از روایت هــا دســت خواهنــد یافــت؛ 
ــوند،  ــزان می ش ــدر آوی ــپ از پاراگالی ــای آل ــراز کوه ه ــر ف ب
بــه مــاه پــرواز می کننــد،  و به رسعــت بــه ســوی زندگــی در 

ــد. ــت می کنن ــال حرک ــان دیجیت جه
ایــن همگرایــی جدیــد بیــن دنیــای دیجیتــال و دنیــای 
ــر اینرتنــت 5G و 6G، رایانــش کوانتومــی  فیزیکــی مبتنــی ب
ــا از  و پردازنده هــای گرافنــی اســت و نــگاه مــا بــه ایــن دنی
درون لنزهــای عینک هــای واقعیــت مجازی مــان خواهــد 

ــود. ب
درنهایــت بــا وجــود مشــکالت و محدودیــت هایــی کــه اکنون 
ــاورس  ــود دارد، مت ــازی وج ــای مج ــت و فض ــرت اینرتن در بس
بــه احتــال زیــاد اجتناب ناپذیــر اســت؛ اگرچــه کاربــران 
ــاد  ــت« ی ــوان »اینرتن ــا به عن ــت از آن تنه ــن اس ــده ممک آین
ــذار از  ــرای گ ــرار نیســت ب ــه ق ــا اســت ک ــه اینج ــد. نکت کنن
عــر اینرتنــت بــه متــاورس دکمــه ای فشــار داده شــود؛ 
بلکــه متــاورس به تدریــج بــه وجــود می آیــد و مــا را در 
برمی گیــرد. هان طــور کــه هیــچ کــس متوجــه گــذار از 
ــاورس  ــعه مت ــد، توس ــل دوم نش ــه نس ــل اول ب ــت نس اینرتن
هــم بــا حضــور گســرتده تر افــراد در دنیــای مجــازی و پیونــد 
ــی مجــازی، به طــور  ــه زندگ زدن هرچــه بیشــرت هویتشــان ب

ــد داد. ــی رخ خواه طبیع
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امتیازات تلماهس
تلماهس امتیاز در IMDB:8.2 از 10

امتیاز در Rotten Tomatoes: 83 از100

امتیاز فرثام: 9 از10

در ســیاره ای رسارس از شــن و ماســه، ســیاره ای از تلاســه، 
ســیاره ای کــه ســاکنان آن گریســن بــر مــردگان را هــدر دادن 
آبــی مــی داننــد کــه باعــث زنــده مانــدن ســایرین اســت و 
ــز از شــدت عطــش  ــی نخــل هــا و شــرتان کــوه پیکــر نی حت
دربرابــر مــرگ دروگــر رس تعظیــم فــرود مــی آورنــد؛ آدمــی 
چگونــه بقــای خــود را حفــظ مــی کنند و چــه چیزی ســاکنین 
ــوار  ــی س ــد؟ در جهان ــی کن ــا م ــه بق ــیاره را وادار ب ــن س ای
بــر ســه پایــه ی ســلطه طلبــی، سیاســت ورزی و ســوداگری 
وگردنــده بــر چــرخ آدم کشــان رایانــه ســان، ســاحرگان نــژاد 
پــرور و ناوبــران زمــان در امپراطــوری کهکشــانی ای بــه 
قدمــت هــزاران ســال، نزاعــی بــر رس ملغــا، کیمیــای زمانــه، 
ــس  ــات؛ آراکی ــه رسچشــمه اش در رسارس کائن درآوردگاه یگان
ســیاره تلاســه هــا در جریــان اســت. امــا دغدغــه ی بومیــان 

آن نــه ملغــا، کــه بقاســت.
خالصــه داســتان: پــل آتریدیــز، دوک زاده ای کــه همــراه 
ــفری  ــازم س ــود ع ــادری خ ــیاره م ــود از س ــواده ی خ ــا خان ب
میــان کهکشــانی بــه ســیاره آراکیــس گــوی شــنی آســان مــی 
شــود . غافــل از آنکــه لردهــا و امپراطــوران کهکشــانی چشــم 
طمــع بــر آن ســیاره دوختــه انــد. جایــی کــه گفتــه مــی شــود 
ــرم  ــه ک ــد و ماس ــی کنن ــی م ــی در آن زندگ ــی وحش مردمان
هــای عظیــم الجثــه همــه چیــز را در چشــم برهــم زدنــی مــی 
بلعنــد. امــا مردمــان ســیاره، او را موعــودی و مســیحایی مــی 
داننــد کــه بــه آن هــا وعــده داده شــده اســت کــه بــا آمدنــش 
جهــان و ســیاره ی آن هــا رسارس آبــاد و مملــو از عــدل و داد 

مــی گــردد .

بررســی: تلاســه فیلــم خــوش ســاختی اســت. واضــح اســت 
ــتفاده  ــوده و اس ــوردار ب ــادی برخ ــه زی ــم از بودج ــه فیل ک
هــای ایــن بودجــه را نیــز مــی تــوان در رسارس فیلــم از 
جلــوه هــای ویــژه گرفتــه تــا طراحــی هــای لبــاس و صحنــه ، 
مشــاهده کــرد. انتخــاب بازیگــران فیلــم بــه درســتی صــورت 
ــا،  ــوآ، زندی ــون موم ــل جیس ــی از قبی ــت بازیگران ــه اس گرفت
تیموتــی شــاالمی و... تــا آنجایــی کــه حتــی خواننــدگان 
رمانــی کــه ایــن فیلــم از آن اقتبــاس شــده اســت نیــز اذعــان 
مــی دارنــد کــه تصورشــان از شــخصیت اصلــی داســتان، پــل 
آتریدیــز بســیار نزدیــک بــه مشــخصات ظاهــری بازیگــر ایــن 
ــه انــدازه هســتند  نقــش بــوده اســت. دیالــوگ هــا بجــا و ب
ــا ن شــخصیت هــا  ــع از زب ــه رشح مــالل آور وقای و هرگــز ب
خالصــه منــی شــوند کــه ایــن نکتــه را بــه همــراه پــی بــردن 
ــی  ــا، م ــگاه آن ه ــی از ن ــا حت ــخصیت ه ــات ش ــه احساس ب
تــوان از نــکات قــوت فیلــم دانســت. تنهــا نکتــه منفــی پایــان 
بنــدی و ســیر وقایــع فیلــم بــه نســبت وقایــع کتــاب اســت 
کــه مــی تــوان آن را کمــی شــتاب زده دانســت امــا بــا توجــه 
ــوان از آن  ــی ت ــم م ــودن فیل ــی ب ــاب و طوالن ــم کت ــه حج ب

چشــم پوشــید .
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آخریــن بخــش ایــن نوشــتار نــه بــه فیلــم تلاســه و نــه 
بــه کتــاب آن، بلکــه بــه نویســنده و داســتان آن یعنــی 
ــن  ــی ای ــرت در حال ــق دارد. هرب ــرت تعل ــک هرب فران
ــی  ــاور من ــت ب ــچ وق ــود هی ــه خ ــت ک ــتان را نوش داس
کــرد عنــوان پرفروشــرتین کتــاب علمــی تخیلــی تاریــخ و 
جایــزه هوگــو و نبیــوال را از آن خــود کنــد و حتــی یکــی 
ــوکاس  ــرج ل ــر ج ــذار ب ــای تاثیرگ ــده ه ــن ای از مهمرتی
ــران  ــم هــای جنــگ هــای ســتاره ای)در ای ســازنده فیل
جنــگ ســتارگان( شــود. امــا چــه چیــز باعــث شــد کــه 
ایــن داســتان بــا چنیــن کیفیتــی )حداقــل در زمــان 

ــد شــود ؟ خــود( تولی
اولیــن موضــوع، آشــنایی هربــرت بــا فضــای غــرب 
ایــن  آســیا، فرهنــگ، تاریــخ و اعتقــادات مردمــان 
ناحیــه بــه ویــژه اعــراب ســاکن آن بــود. بــه نوعــی کــه 
ــات و  ــتان از لغ ــده در داس ــتفاده ش ــامی اس ــی اس حت
واژگان زبــان هــای بومــی نظیــر عربــی، فارســی و ترکــی 
ــه واژگان  ــه ب ــوان منون ــه عن ــد ) ب ــد ه ان ــه ش برگرفت
ســاردوکار مشــتق از واژه فارســی رسدار توجــه کنیــد(.

ــر  ــم نظی ــان ســازی ک ــم ســازی و جه مســئله دوم اقلی
ایــن نویســنده بــود کــه تا زمــان چــاپ داســتان )1965( 
ــه قــوت آن یافــت مــی شــد و ســال  ــه ای ب کمــرت منون
ــی  ــازی های ــم س ــن اقلی ــا چنی ــه ب ــی ک ــد فیلم ــا بع ه
پیــش مــی رفــت )امــا ایــن بــار بــه جــای بیابــان، جنــگل 
توانســت    2009)Avatar( یعنــی؛  اســتوایی(  هــای 
ــد.  ــخ را از آن خــود کن ــم تاری ــوان پرفروشــرتین فیل عن
ســومین نکتــه قــدرت نویســندگی هربــرت اســت. شــاید 
بــه نظــر برســد کــه نوشــن داســتانی بــا رشایــط درام و 
ــر  ــان ســازی و فک ــا جه ــال ســخت باشــد ام فضــای رئ
کــردن و پرداخــن بــه جهانــی کامــل از موجــودات، 
انســان هــا، ســیارات و جزئیــات رفتارهــا و آداب و 
رســوم آن هــا کــه تناســب کمــی بــا واقعیــت دارنــد از 

دســت هرکســی ســاخته نیســت .
ــه  ــم کــه هــردو را توصی ــه فیل ــاب و ن ــه کت ــان ن در پای
مــی کنیــم چراکــه از هرکــدام از آن هــا مــی تــوان لذتی 

را کســب کــرد کــه در کمــرت اثــری یافــت مــی شــود .

NEDU
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ــوژی  ــوم تربیتــی گرایــش تکنول ــوژی کارشناســی ارشــد عل ــوم تربیتــی گرایــش تکنول کارشناســی ارشــد عل
ــزار و وســايل خالصــه  ــاً در اب ــوژی آموزشــی، رصف ــش تکنول برخــالف تصــور عمــوم مــردم گرای
مني شــود بلكــه ديــدي تــازه بــه يادگــري مي باشــد كــه بــا اســتفاده از نظــرات و اصــول 
روانشناســانه بهرتيــن نــوع و روش اســتفاده از وســايل آمــوزيش را در جهــت يادگــري بهرتبازگــو

مي كنــد. مهمرتیــن رســالت ایــن گرایــش ایــن اســت کــه در ابتــدا فرآینــد آمــوزش، روشــها و الگوهــای تدریــس را در بعد روانشناســی 
و علمــی بشناســند و از ســوی دیگــر بیــن تکنولوژیهــای بــه وجــود امــده در جهــان، ایــن آمــوزش را از طریــق فناوریهایــی همچــون 
مولتــی مدیــا، نــرم افــزار هــای کامپوتــری، بــازی ســازی، وب ســایت و اینرتنــت، برنامــه ســازیهای محتــوا محــور و آزمــون محــور 
و بــازی محــور، راحــت تــر و رسیعــرت بــه یادگیرنــده منتقــل کننــد و یــا ابــزاری را ایجــاد کننــد تــا یاددهنــده بهــرت بتوانــد آمــوزش 
را منتقــل کنــد. در کل در جهــت ایجــاد عدالــت اموزشــی ایــن گرایــش مــی توانــد یکــی از بهرتیــن و موثرتریــن گرایشــها باشــد. 
بســیاری بــه خاطــر ایــن کــه ایــن گرایــش نیــاز بــه درک فرآینــد هــای فنــاوری همچــون نــرم افزارهــای کامپیوتــری و برنامــه نویســی 
نــرم افــزاری دارد، بــه رساغ آن منــی رونــد. ایــن گرایــش بــه نوعــی یکــی از گرایشــهای ایــده آل بــرای بچــه هــای تغییــر رشــته ای 
از فنــی مهندســی بــه علــوم تربیتــی مــی باشــد. ای گرایــش در مقطــع دکــرتا پذیــرش دارد. پذیــرش در ایــن گرایــش بســیار پاییــن 

اســت و قطــب آن دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اســت.

بازار کار کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

فلســفه اصلــی ایــن رشــته، اســتفاده از توانایــی فارغ التحصیــالن آن در آمــوزش و پــرورش و ســپس صــدا و ســیا اســت. امــا در 
ــن  ــه ســختی جــذب ای ــوق، تکنولوژیســت های آموزشــی ب ــر محیط هــای ف ــم ب ــط حاک ــر غل ــل تفک ــه دلی ــه ب ــم ک عمــل می بینی
مراکــز می شــوند. البتــه برخــی از فارغ التحصیــالن ایــن رشــته جــذب مــدارس غیرانتفاعــی شــده اند و بــا ارائــه طرح هــای آموزشــی 
بــرای دوره هــا و درس هــای مختلــف، کارآیــی مدرســه را بســیار ارتقــاء داده اند.عــده ای از فارغ التحصیــالن نیــز جــذب وزارت ارشــاد 
یــا کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان می شــوند و باالخــره برخــی از فارغ التحصیــالن بــا توجــه بــه توانایی هایــی کــه در 
طــی تحصیــل کســب کرده انــد، جــذب بــازار کار آزاد می شــوند و بــه عکاســی آموزشــی یــا تولیــد فیلم هــای آموزشــی می پردازنــد.

کارشناسی ارشد علوم اجتاعی گرایش جمعیت شناسیکارشناسی ارشد علوم اجتاعی گرایش جمعیت شناسی
جمعیت شناســی مطالعــه آمــاری جمعیت هــا اســت. در ایــن دانــش تراکــم، توزیــع و دیگــر آمارهــای مهــم )ماننــد تولــد، ازدواج 

مــرگ و ...( بررســی می شــوند. بخش هایــی از ایــن دانــش کــه امــروزه اهمیــت بســیاری یافته انــد عبارتنــد از انفجــار جمعیــت
، رابطه بین جمعیت و توسعه اقتصادی، اثر تنظیم خانواده، تراکم شهرها، مهاجرت های غیرقانونی و غیره.

ــا  ــرات آن ه ــا و تغیی ــع جمعیته ــاختار و توزی ــدازه، س ــه ان ــه مطالع ــش ب ــن گرای ــا ای ــر این ه ــزون ب اف

ــور  ــه ط ــر ب ــاغل زی ــردازد. مش ــال خوردگی می پ ــرت، و س ــرگ، مهاج ــد، م ــه تول ــخ ب درپاس

مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در

 این شغل بیشرتین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد : 

پژوهشگر - راهنای گردشگری-کارمند آژانس مسافرتی- باستان شناس- استاد دانشگاه

- مدیر روابط عمومی
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کارشناسی ارشد معارف اسالمی گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی:کارشناسی ارشد معارف اسالمی گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی:
علــم فقــه اصــوال بــه وظایــف و حقــوق انســان در برابــر خداونــد و نیــز ســایر اجــزاء 

هســتی مــی پــردازد. بنابــر ایــن در رشــته کارشناســی ارشــد فقــه و مبانی
حقــوق اســالمی، مســايل گوناگــون اقتصــادى، اجتاعــى و ســياىس جامعــه بــا مراجعــه بــه احــكام و حقــوق اســالمى مــورد بــررىس و مطالعــه قــرار 
مي گــرد و وظایــف و حقــوق انســان از دیــدگاه رشیعــت الهــی مشــتمل بــر رابطــه میــان انســان و خــدا، رابطــه انســانها بــا یکدیگــر یــا وظایــف 
ــا رشــته  انســان نســبت بــه خــود و طبیعــت بررســی مــی شــود.الزم بــه ذکــر اســت کــه رشــته کارشناســی ارشــد فقــه و مبانــی حقــوق اســالمی ب
حقــوق تفاوتهایــی دارد از جملــه ایــن کــه در رشــته حقــوق مســائل مختلــف حقــوق اعــم از فقــه اســالمی ، حقــوق مدنــی، حقــوق جــزا، حقــوق 
تجــارت و قوانیــن موضوعــه کــه در قانــون اساســی مشــخص شــده و توســط مجلــس شــورای اســالمی تکمیــل و تفســیر می شــود، تدریــس می گــردد 
امــا در رشــته فقــه و مبانــی حقــوق اســالمی، حقوقــی کــه از قــرآن و احادیــث اســتخراج می شــود و اصــول قواعــد کلــی حاکــم بــر فقــه آمــوزش 
داده می شــود.فارغ التحصیالن رشــته فقــه  و مبانــی  حقــوق  اســالمی نســبت بــه فــارغ التحصیــالن ســایر رشــته های مرتبــط بــا رشــته مجموعــه فقــه 
ــه   ــد ب ــال  می توانن ــرای  مث ــردی  دارد. ب ــه  کارب ــش  جنب ــن  گرای ــه  ای ــد. چــرا ک ــت  کاری  بیشــرتی  دارن ــارف اســالمی( ،  موقعی ــات و مع ــوق) الهی و حق
عنــوان  وکیــل  دادگســرتی ، مشــاور حقوقــی  و کارشــناس  حقوقــی  فعالیــت  کنــد یــا دفرتخانــه  اســناد رســمی  و دفــرت ازدواج  و طــالق  دایــر مناینــد. فــارغ 
ــه  ــه مفاهیــم و تبحــر كافــی می تواننــد در زمین التحصیــالن کارشناســی ارشــد رشــته مجموعــه فقــه و حقــوق) الهیــات( درصــورت تســلط كامــل ب

هــای زیــر فعالیــت كننــد .
ـ در ســمت اســتاد جهــت تدریــس در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالی،ـــمدرس جهــت تدریــس در دبیرســتانها ـ بــه عنــوان محقــق و پژوهشــگر 
در زمینــه مســائل فرهنــگ و معــارف اســالمی ـ كارشــناس مــورد نیــاز در دســتگاههای قضایــی و قــوه قضائیــه نظیــر كارشــناس فقهــی و حقوقــی، 

مشــاور حقوقــی و…، و همچنیــن در ســازمانهای فرهنگــی مثــل صــدا و ســیا ، وزارت ارشــاد، ســازمان تبلیغــات اســالمی و …
ـ تبلیــغ معــارف اســالمی در ســطح عمومــی. ـ گســرتش و نــر فرهنــگ و معــارف اســالمی در کشــورهای مختلــف جهــان بــه عنــوان مثــال: در قالــب 

رایزنــی هــای فرهنگــی و وزارتخانــه هــای ارشــاد و خارجــه.

کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره توانبخشیکارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
ــان، ناشــنوایان، افــراد فلــج و غیــره  کارشناســی ارشــد مشــاوره تــوان بخشــی، ویــژه معلولیــن جســمی ماننــد نابینای
اســت. مشــاوره در جهــت درمــان، تربیــت، ایجــاد اعتــاد بــه نفــس در معلولیــن، بهــره گیــری هــر چــه بیشــرت آنهــا از 
نیروهــا و اســتعدادهای بالقــوه خودشــان اســت. در برخــی از مؤسســات تــا حــدودی مشــاور بــا معلولیــن ذهنــی و 
بیــاران روانــی رسوکار دارد. مــی تــوان گفــت یکــی از خــاص تریــن گرایشــهای مشــاوره اســت کــه اگــر فــرد نتوانــد 
بــا مراجعیــن معلــول ارتبــاط برقــرار کنــد ادامــه تحصیــل در آن بــی فایــده اســت. دانشــجویان ایــن رشــته عــالوه بــر 
دروس مشــرتک بیــن متامــی گرایــش هــای رشــته مشــاوره ماننــد آمــار اســتنباطی، تــوان بخشــی هــای پیرفتــه مشــاوره 
ــش  ــه گرای ــوط ب ــدن دروس تخصصــی مرب ــه گذران ــه هــا و روشــهای مشــاوره گروهــی و ... ب ــی، نظری و روان درمان

توانبخشــی از جملــه مشــاوره بحــران، مشــاوره بــا ســاملندان، مشــاوره بــا معتــادان و ... خواهنــد پرداخــت.

بازار کار کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی
بــازار کار کارشناســی ارشــد مشــاوره توانبخشــی بســیار خــوب مــی باشــد. فــارغ التحصیــالن آن کــم اســت و تقاضــا بــرای آن 
باالســت. مشــکل در بــازار کار نیســت، مشــکل در نگــرش افــراد در انتخــاب ایــن گرایــش مــی باشــد. بــه خاطــر برخــورد بــا افــراد 
غیرطبیعــی، بســیاری از مشــاوران متایلــی بــه ایــن گرایــش ندارنــد. زیــرا محیــط کاری آن را بســیار فرسایشــی، پــر از افردگــی 

و از طرفــی پــر از ترحــم مــی بیننــد. . اگــر واقعــا مــی توانیــد بــا ایــن افــراد بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار کنیــد، مــی توانیــد بــه
خوبی در سازمانهای بهزیستی و توانبخشی کشور فعالیت کنید.
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ماینــد مــپ و یــا هــان نقشــه ذهنــی یکــی از مهم تریــن ابــزار 
ــا،  ــه ریزی ه ــام برنام ــی، انج ــه نویس ــس، خالص ــرای تدری ــردی ب کارب
ــار  ــام عی ــره مت ــک مذاک ــا ی ــوب و ی ــخرانی خ ــک س ــراد ی ــربد ای راه
اســت و متامــی ایــن امــور معمــوال کاربــرد زیــادی در زندگــی روزمــره 
انســانی دارد. یکــی از کاربــردی تریــن نــرم افزارهــای موجــود در بــازار 
بــرای تبییــن و دســته بنــدی مطالــب ذهنــی XMind )ایکــس ماینــد( 
ــفاف  ــه ش ــد ب ــی می توان ــه ذهن ــیم نقش ــه ترس ــی ک ــت. از آنجای اس
شــدن ایده هــا و اثــر بخــش شــدن آموزش هــا کمــک کنــد، نــرم 
افزارهــا پــا بــه ایــن عرصــه گذاشــتند. بــا نــرم افــزار ایکــس ماینــد بــه 
راحتــی و کاربــری آســان می تــوان نقشــه بــرداری ذهنــی انجــام داد و 
ایده هــای ذهنــی را در قالــب یــک طــرح بــری ارائــه منــود. بــا ایــن 

ــی، هــر آنچــه کــه در فکــر ــه راحت ــوان ب ــرم افــزار می ت ن

ــای  ــرد. از ویژگی ه ــم ک ــواره تنظی ــکل درخت ــه ش ــد ب ــور می کن خط
مهــم نــرم افــزار ایکــس ماینــد بــرای منــودار کشــی مطالــب ذهنــی و 
ــه  ــری ســاده و بســیار آســان ک ــط کارب ــه راب ــوان ب ــه آن هــا می ت ارائ
مبتنــی بــر دســتورات دکمــه ای اســت اشــاره کــرد کــه در ایــن صــورت 
نیــازی بــه دانــش برنامــه نویســی پیــدا منی شــود. امــکان ایجــاد نقشــه 
ــل در فرمت هــای  ــا، خروجــی فای ــا طرح هــای گرافیکــی زیب ــی ب ذهن
ــف،  ــای مختل ــا در قطع ه ــاپ منوداره ــن، چ ــری و م HTML- تصوی
ــا  ــردن و ی ــواره ک ــت درخت ــدوزی، قابلی ــخه های وین ــا نس ــازگاری ب س
ماتریســی کــردن الگوهــای منــوداری و ســازگاری کامــل بــا فایل هــای 

ــت. ــای XMIND هس ــافت از ویژگی ه ــس مایکروس آفی

از دیگر ویژگی های این نرم افزار کاربردی می توان به موارد زیر اشاره منود:

1.امکان ساخت چارتهای تجاری و سازمانی

2.حالــت BrainStorming بــرای برگــزاری جلســات طوفــان فکــری 
بیــن اعضــای تیــم

3.حالت Presentation برای ارائه کارآمد نقشه های ذهنی

4.امکان تغییر تم و فونت با قابلیت سفارشی سازی باال

5.توانایی ذخیره نقشه های ذهنی به صورت ابری

Evernote 6.امکان ذخیره در

ــده در  ــاد ش ــی ایج ــای ذهن ــه ه ــذاری نقش ــرتاک گ ــت اش 7.قابلی
ــی ــای اجتاع ــبکه ه ش

8.دارا بودن بیش از 60 هزار آیکون برای کاربردهای مختلف

9.امکان ترکیب نقشه های ذهنی با یکدیگر

10.قابلیت گرفن اسکرین شات از قسمتهایی از نقشه ذهنی

11.فیلرتینگ پیرفته

12.جستجوی قدرمتند

13.امکان یادداشت برداری صوتی

14.امکان رمز گذاری اسناد

SVG 15.امکان ذخیره با فرمت وکتور
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تقدیــر بــه آن معنــا نیســت کــه مســیر زندگیــان از پیــش تعییــن شــده، بــه همیــن ســبب اینکــه انســان 

گــردن خــم کنــد و بگویــد چــه کنــم “تقدیــرم ایــن بــوده” نشــانه ی جهالــت اســت، تقدیــر همــه ی راه 

نیســت، فقــط تــا رس دوراهــی هاســت، گــذرگاه مشــخص اســت، امــا انتخــاب گــردش هــا و راه هــای فرعــی 

دســت مســافر اســت، پــس نــه بــر زندگــی ات حاکمــی و نــه محکــوم آنــی.

)ملت عشق اثر الیف شافاک(

فقــط زندگــی در جهانــی را تصــور کــن کــه در آن آیینــه نباشــد. تــو دربــاره ی صورتــت خیالبافــی مــی کنــی و 

تصــورت ایــن اســت کــه صورتــت بازتــاب آن چیــزی اســت کــه در درون تــو اســت. و بعــد وقتــی چهــل ســاله 

شــدی، کســی بــرای اولیــن بــار آیینــه ای در برابــرت مــی گیــرد. وحشــت خــودت را مجســم کــن! تــو صــورت 

یــک بیگانــه را خواهــی دیــد و بــه روشــنی بــه چیــزی پــی خواهــی بــرد کــه قــادر بــه پذیرفتنــش نیســتی: 

صــورِت تــو، خــوِد تــو نیســت.)جاودانگی اثــر میــالن کونــدرا(

پــر، موقعــی کــه آدم می میــرد، ایــن مــردم خــوب آدم را از چهــار طــرف محــارصه می کننــد. 

مــن امیــدوارم کــه وقتــی ُمــردم، یــک آدم بافهــم و شــعوری پیــدا بشــود و جنــازه ی مــرا تــوی 

رودخانــه ای، جایــی بینــدازد. هرجــا کــه می خواهــد باشــد، ولــی فقــط تــوی قربســتان، وســط 

ــد،  ــد و روی شــکم آدم دســته گل می گذارن ــد. روزهــای یکشــنبه می آین مرده هــا، چــامل نکنن

ــده نباشــد، گل را می خواهــد چــه کار؟  ــه آدم زن ــی ک ــن جــور کارهــای مســخره. وقت و از ای

مــرده کــه بــه گل احتیاجــی نــدارد… آدم تــا زنــده اســت بایــد از کســی کــه دوســتش دارد گل 

هدیــه بگیــرد…) ناتــور دشــت اثــر ســلینجر(

در بــاور عشــق و شــناخت حقیقــت آن، مــرد ممکــن اســت فریــب بخــورد؛ امــا زن… زن حقیقــت 

ــه در مــى آورد از آن اســت  ــا حــس نیرومنــد زىن، و اگــر دبّ عشــق را زود تشــخیص مــى دهــد ب

ــر  ــو را. ) ســلوک اث ــد، جــان ت کــه عشــق هــم برایــش کاىف نیســت ، او بیــش از عشــق مــى طلب

محمــود دولــت آبــادی(

زمــاِن حــال چیــز خنــده دارى اســت؛ اصــوال منى توانــد وجــود داشــته باشــد. 

بــه مجــرد اینکــه از آن آگاه مى شــویم، ســپرى مى شــود و دیگــر حــال 

نیســت. ایــن طــورى مــا مــدام در گذشــته زندگــى بــه رس مى بریــم، حتــى 

هنگامــى کــه در حــال رویاپــردازى دربــاره ى آینــده هســتیم.)کتاب دیــدن از 

ســیزده منظــر اثــر کامل مــک کان( 17
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رستــارس کشــور عزیزمــان ایــران رسشــار اســت از جاذبه 
هــای گردشــگری کــه بــا توجــه بــه تاریــخ باســتانی، ترکیــب فرهنــگ هــا، 

آب و هــوای مختلــف و طبیعــت زیبــا توانســته عالقــه منــدان بســیاری را از هــر 
ــه هــای بــی بدیلــی کــه شــاید خیلــی از مــا  گوشــه جهــان مجــذوب خــود کنــد. جاذب

حتــی یکبــار هــم نــام آنهــا را نشــنیده باشــیم. شــناخت ایــران و جاذبــه هــای گردشــگری آن 
بــر هــر ایرانــی واجــب اســت علــی الخصــوص بــرای مــا معلــان کــه وظیفــه تعلیــم و تربیــت 
نســل هــای آینــده را بــر دوش داریــم. بهرتیــن راه شــناخت ایــران ســفر کــردن اســت. در 
ــی صــدر، دره ســتارگان  ــار عل ــدوان، غ ــی روســتای کن ــه معرف ــام، ب ــی فرث شــاره ابتدای

قشــم و بــاغ شــازده ماهــان پرداختیــم؛ حــال در دومیــن شــاره از فرثــام، در بخــش 
ــه گردشــگری دیگــر از کشــور  ــا 3 جاذب ــران گــردی قصــد داریــم شــا را ب ای

عزیزمــان ایــران آشــنا کنیــم.

راه آهــن رسارسی  پل هــای  بزرگ تریــن  از  ِورِســک  پــل 
در  روســتای ورســک  ارتفاعــات  در  کــه  اســت  ایــران 
۲۷ کیلومــرتی جنــوب شــهر پــل ســفید در شهرســتان 
ــه  ــل ک ــن پ ــرار دارد. ای ــدران ق ــتان مازن ــوادکوه در اس س
ــال  ــد در س ــاب می آی ــه حس ــی ب ــاهکارهای مهندس از ش
ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــوی ب ــاه پهل ۱۳۱۵ توســط رضــا ش
ــه  ــال را ب ــران ـ ش ــن رسارسی ته ــه راه آه ــک ک ــل ورس پ
هــم متصــل می کنــد در ارتفــاع ۱۱۰ مــرتی از تــه دره 
بــا دهانــه ۶۶ مــرتی و بــا وســایلی ابتدایــی ســاخته شــد. 
مصالــح ایــن ســازه زیبــا شــامل ســیان، مــالت، آجر و شــن 
ــل  ــح پ ــب  در مصال ــای جال ــت. از نکته ه ــده اس شسته ش
ورســک همیــن اســت کــه در ســاخت آن از هیــچ فــوالد 
ــن آرمــه( اســتفاده نشــده  ــوری )ب ــزی و آرمات و ســازه  فل
اســت. در واقــع ســازنده فقــط از مــالت غیرمســلح بــرای 
ســاخت پــل اســتفاده کــرده بــود تــا هزینه هــای ســاخت 

ــد. ــل کاهــش یاب پ
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ــا شــاره ۱۵۳۴ ثبــت  ــار فنــی مهندســی راه آهــن شــال ایــران محســوب می شــود کــه در مهرمــاه ۱۳۵۶ ب پــل ورســک در شــار مهم تریــن آث

ــن ۷۰ ســاله  ــا تضمی ــی کمپســاکس و ب ــه توســط رشکــت دامنارک ــران اســت ک ــه پل هــای اســرتاتژیک ای ــی شده اســت. ورســک از جمل ــار مل آث

ــن در  ــروزی لقــب گرفــت. همچنی ــل پی ــل، نخســت وزیر وقــت انگلیــس پ ــی دوم توســط چرچی ــل در دوران جنــگ جهان ــن پ احــداث شــد. ای

ــام پــل پیــروزی نامیــده شــد.این پــل فقــط مخصــوص عبــور قطــار اســت و در  ــه ن ــر پیشــنهاد وزارت راه، پــل ورســک ب ۲۳ تیرمــاه ۱۳۲۴ بناب

حــال حــارض قطارهــای مســافری تهران-ســاری و تهران-گــرگان پــس از گذشــت بیــش از ۸۵ ســال هــر روز چندیــن مرتبــه از روی آن می گذرنــد. 

همچنیــن قطارهــای بــاری و ســوختی نیــز از روی آن عبــور می کننــد. امــروزه پــل ورســک عــالوه بــر اهمیــت ویــژه در صنعــت حمــل ونقــل، 

از جاذبه هــای ســیاحتی ایــران نیــز محســوب می گردد.نــام پــل ورســک در کتــاب رکــورد گینــس، در بخــش پل هــای بــا ارتفــاع بیــش از ۶۱ مــرت 

ــت رسیده اســت. ــه ثب ب

دژ رودخــان یــا قلعــه حســامی یکــی از بزرگرتیــن قلعــه هــای آجــری ایــران اســت کــه متعلــق بــه 

دوره امپراتــوری ساســانی کــه بــر فــراز ارتفاعــات جنگلــی شهرســتان فومــن در روســتای رودخــان 

ــرت دارد.  ــه طــول ۱۵۰۰ م ــواری ب ــارو و دی ــرج و ب ــار مســاحت و ۶۵ ب ســاخته شــده و ۲.۶ هکت

دژ رودخــان در ۳۰ کیلومــرتی شــهر فومــن اســت. برخــی کارشناســان، ســاخت قلعــه را در دوران 

ساســانیان و مقــارن بــا حملــه تازیــان بــه ایــران دانســته اند. ایــن دژ بــا ارزش تاریخــی کــه دارد 

ــیدی،  ــرداد ۱۳۵۴ خورش ــی، در ۳۰ م ــرتاتژیکی و رزم ــای اس ــاری و ویژگی ه ــاختار، مع ــر س بناب

بــه شــاره ۱۵۴۹/۳ در فهرســت آثــار تاریخــی و ملــی ثبــت شــد.اکرث کارشناســان، ســاخت قلعــه 

ــران دانســته اند. در دوره ســلجوقیان  ــه ای ــا ب ــه عرب ه ــا حمل ــارن ب ــانیان و مق را در دوران ساس

ایــن قلعــه تجدیــد بنــا شــده و از پایگاه هــای مبارزاتــی اســاعیلیان املــوت بوده اســت. ایــن دژ 

بــرای مدتــی میزبــان میرزاکوچــک خــان جنگلــی بــوده اســت.برای لــذت بــردن از ایــن مــکان بایــد 

پیــاده روی نیمــه ســنگین داشــته باشــید، زیــرا حــدودا ۱۰۰۰ پلــه تراشــیده شــده از ســنگ را بایــد 

پشــت رس بگذاریــد. بازدیــد از قلعــه رودخــان فقــط بــرای متاشــای بنــای تاریخــی نیســت، بلکــه 

تفریحــات دیگــری نیــز امــکان پذیــر اســت تــا از ایــن منطقــه لــذت بربیــد. بعــد از رســیدن بــه 

پارکینــگ بایــد بقیــه راه را پیــاده برویــد. در ابتــدای مســیر بایــد از گــذرگاه ســنگ  فــرش شــده 

عبــور  کنیــد و در دو طــرف ایــن قســمت مغازه هــای ســوغاتی و رســتوران هــای محلــی وجــود 

ــادگاری  ــای ی ــس ه ــی عک ــه عکاس ــد در آتلی ــتوران ها می توانی ــار رس ــن در کن ــد و همچنی دارن

بگیریــد. بعــد از ایــن قســمت بــه قســمت ســخت راه مــی رســید کــه بایــد هــزار پلــه بــاال برویــد.

مســجد نصیــر امللــک بــا مســاحت ۲۸۹۰ مــرت مربــع و زیربنــای ۲۲۱۶ مــرت مربــع یکــی از زیباتریــن 
ــه ای  ــن مســجد در محل ــردد. ای ــه بازمی گ ــه دوره قاجاری ــه قدمــت آن ب مســاجد شــیراز اســت ک
ــار تاریخــی آن  ــق داشــت و تعــدادی از آث ــوام تعل ــواده ق ــه خان واقــع شــده اســت کــه پیشــرت ب
ــجد  ــن مس ــروزه ای ــی ام ــای رنگ ــه ه ــتفاده از شیش ــل اس ــه دلی ــده اند. ب ــع ش دوران، در آن واق
دوست داشــتنی بــا نــام مســجد صورتــی نیــز شــهرت دارد. ایــن بنــا بــه دســتور میــرزا حســن علــی 
ــود، ســاخته شــد. معــاری آن کار  ــان و ارشاف شــیراز ب ــک، کــه از اعی ــه نصیراملل خــان ملقــب ب
محمــد حســن معــار بوده اســت. ســاخت آن حــدود ۱۲ ســال و از ســال۱۲۵۵ تــا ۱۲۶۷ خورشــیدی 

ــه طــول انجامیده اســت. مرمــت، حفــظ و  نگهــداری ایــن بنــا بــا رعایــت اســتانداردهای بین املللــی ب
مرمــت آثــار تاریخــی از ســال ها پیــش توســط موقوفــه 
نصیرامللــک بــه تولیــت محمــود قــوام آغــاز شــده و همچنــان 
ادامــه دارد. در و پنجره هــای رنگیــن شبســتان ایــن بنــا 
توســط دو اســتاد بــزرگ نجــار شــیرازی بنام هــای اســتاد 

ــم در ــد رحی ــتاد محم ــر و اس ــد جعف زمان احداثمحم
ــا ســاخته شــده و در ســال ۱۳۴۸ خورشــیدی توســط  ــن بن ای

ــت. ــازی گردیده اس ــاز س ــت ب ــرزا آی می
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