
ج)ع(مشهدمقدس
لحج

گاه رفهنگیان، واحداثمن ا ج)ع(مشهدمقدسدانش
لحج

گاه رفهنگیان، واحداثمن ا دانش

سال اول/شماره سوم/اسفندماه سال اول/شماره سوم/اسفندماه 14001400

سال سال نونو مبارک مبارک

رنم رنمک میرسد اینک بهاررنم رنمک میرسد اینک بهار
                     خوش هب حال روزگار...                     خوش هب حال روزگار...

پیشاپیشپیشاپیش

11440011

گاهناهم دانشجوییگاهناهم دانشجویی

33
..



جشن ملی با تایید اسالمجشن ملی با تایید اسالم
ایــن جشــن یک جشــن ملــی اســت؛جزو ایــن جشــن یک جشــن ملــی اســت؛جزو 
اعیــاد دینــی نیســت؛لکن از ســوی اعیــاد دینــی نیســت؛لکن از ســوی 
بــزرگان شــرع مقــدس مــا هــم،  نــوروز بــزرگان شــرع مقــدس مــا هــم،  نــوروز 
ــت.ما  ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــت.ما م ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
روایــات متعــددی داریــم کــه در آنها از روایــات متعــددی داریــم کــه در آنها از 
نــوروز تجلیــل شــده اســت و روز نــوروز نــوروز تجلیــل شــده اســت و روز نــوروز 

ــت. ــده اس ــته ش ــی داش ــت.گرام ــده اس ــته ش ــی داش گرام

سیدعلی خامنه ایسیدعلی خامنه ای
8989//11//77
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جهت همکاری با ما و بیان ایده ها و نظریات از طربق آیدی 
زیر در ارتباط باشید:

@alirezamk@alirezamk0000
علیرضامحمدزاده کوثریعلیرضامحمدزاده کوثری



سردبیرسردبیرسخنسخن
ــی و دانشــاه  ــه در آســتانه  حضــوری شــدن آمــوزش عال ــد را شــاکریم ک خداون
ــریه  ــماره از نش ــومین ش ــه س ــم ک ــق یافتی ــال، توفی ــس از دوس ــان پ فرهنگی
ــه ــاالن دانشــجویی ب ــد فع ــت بلن ــه هم ــفندماه 1400 ب ــام را در اس دانشــجویی فرث
ــه ســاز  ــت و زمین ــی خالقی ــرای تجل ــد ب ــه نشــریات دانشــجویی بســتری قدرتمن ــا ک چــاپ برســانیم. همان
ــرورزی در  ــی و مه ــت طلب ــی و عدال ــی و دانای ــترش آاگه ــت و گس ــتجوی حقیق ــه در جس ــرد نقادان رویک
میــان جامعــه دانشــاهی کشــور اســت و خــود نقــش بــی همتایــی در تربیــت اخالقــی و رشــد فرهنگــی 

ــجویان دارد. دانش
احتمــال بازگشــایی و حضــوری شــدن دانشــاه بــرای ورودی هــای ۹۷ و 1400 خبــر بســیار 
دلچســبی بــرای دانشــجویان و اســاتید گرانقــدر آنهــا بــود و نویــد تــازه ای در افــق تعلیــم و تربیــت بــا 
تجربــه آمــوزش هــای مجــازی دو ســال گذشــته را مــی دهــد. آمــوزش مجــازی بــا همــه معایــب و 
خســاراتی کــه داشــت خــود چالشــی ارزشــمند بــرای آمــوزش هــای ســنتی و ایســتا بــود کــه باعــث شــد 
طرحــی نــو درافکنــده شــود و اجتمــاع و دانشــاه خــود را بــرای ورود بــه دنیــای آینــده محــک بزنــد. قطعــا 
دنیــای آینــده، دنیــای متــاورس هســت؛ جهانــی کــه  افــراد بــه صــورت آنالیــن و مجــازی در آن 
بــه نقش آفرینــی می پردازنــد. ورود بــه ایــن دنیــای جدیــد آمادگــی و زیرســاخت قدرتمنــد خــود را مــی 

خواهــد؛ رویایــی کــه خیلــی دور از انتظــار نیســت و بــر ماســت خــود را بــرای ورود بــه آن مهیــا ســازیم.
امــا بهمــن گذشــته بــا دو میــالد خجســته نیــز همراه بــود نخســت میــالد حضــرت فاطمــه )س( )3 بهمن( 
ــالد حضــرت علــی )ع( )26 بهمــن( کــه  کــه روز بزرگداشــت مقــام مــادر و روز زن بــود و دیگــری می
در تقویــم مــا بــه عنــوان روز مــرد ثبــت شــده اســت. هــر دو بزرگــوار الگــوی مناســبی بــرای انســانیت و 
آدمیــت هســتند.صاحب ایــن قلــم بــه مناســبت مناســبت ایــن دو میــالد خجســته، اشــعاری ســروده کــه در 

ادامــه یکــی از آنهــا تقدیــم شــما عزیــزان مــی گــردد:
فاطمه

ــت ــه اس ــه، فاطم ــه، فاطم ــت خدیح ــه دخ ــت                  فاطم ــه اس ــه، فاطم ــد، فاطم ــت محم ــه دخ فاطم
فاطمــه مــادر زینــب، حســن و جــان حســین                    بــا همــه اصــل شــریفش، فاطمــه، فاطمــه اســت
گرچــه او هســت وجــودش همــه بــا اصــل و نســب                     علــت امــا دگــر اســت، فاطمــه، فاطمــه اســت
خشــم او خشــم نبــی، شــاد او شــهد نبــی                                ام ابیهــا شــد و لیــک، فاطمــه، فاطمــه اســت
گــر چــه هســت زوج علــی، یــار و دلــدار ولــی                              همــدم و مونــس جــان، فاطمــه، فاطمــه اســت
ایــن کــه گفتــم همــه هســت و ایــن همه فاطمه نیســت                    هــان بگویم که تو را، فاطمه، فاطمه اســت
در همه ُبعد زنانه، مظهر و اســوه شــدن                            فاطمه شــاهد و الگوی زنان، فاطمه، فاطمه اســت

                                                                               باتشکر
                                                                               دکتر جوادنکونام

به نام خداوند قلم



گزیده اخبارگزیده اخبار
و رویدادهاو رویدادها

دکتــر پرویــز انصــاری راد در آییــن اختتامیــه جشــنواره ســالمت روان در پردیــس شــهید بهشــتی دکتــر پرویــز انصــاری راد در آییــن اختتامیــه جشــنواره ســالمت روان در پردیــس شــهید بهشــتی 
ــردا  ــوزان ف ــش آم ــالمت روان دان ــاز س ــه س ــروز زمین ــجومعلمان ام ــعار دانش ــا ش ــهد ب ــردا مش ــوزان ف ــش آم ــالمت روان دان ــاز س ــه س ــروز زمین ــجومعلمان ام ــعار دانش ــا ش ــهد ب مش
)گرامیداشــت یــاد و نــام دانشــجومعلم فــداکار محمــد روانــان( ضمــن درود بــر روح بلند شــهیدان )گرامیداشــت یــاد و نــام دانشــجومعلم فــداکار محمــد روانــان( ضمــن درود بــر روح بلند شــهیدان 
گرانقــدر تعلیــم و تربیــت و  دانشــجومعلمان فــداکار دانشــگاه فرهنگیــان کــه در ایــن مســیر مقدس گرانقــدر تعلیــم و تربیــت و  دانشــجومعلمان فــداکار دانشــگاه فرهنگیــان کــه در ایــن مســیر مقدس 
آســمانی شــدند، افــزود: دانشــجویان مــا همــان آمــوزگاران ایثــار خــط مقــدم هســتند کــه راه آســمانی شــدند، افــزود: دانشــجویان مــا همــان آمــوزگاران ایثــار خــط مقــدم هســتند کــه راه 
ــرایط  ــردن ش ــم ک ــا فراه ــد ب ــان بای ــگاه فرهنگی ــد. دانش ــه می دهن ــان را ادام ــان دیروزش ــرایط معلم ــردن ش ــم ک ــا فراه ــد ب ــان بای ــگاه فرهنگی ــد. دانش ــه می دهن ــان را ادام ــان دیروزش معلم
ــا  ــر ب ــن ام ــد و ای ــود ببخش ــوزان را بهب ــش آم ــت دان ــای کیفی ــعه و ارتق ــیر توس ــب، مس ــا مناس ــر ب ــن ام ــد و ای ــود ببخش ــوزان را بهب ــش آم ــت دان ــای کیفی ــعه و ارتق ــیر توس ــب، مس مناس
تربیــت معلمانــی خــالق، بــا مهــارت، ایــده پــرداز، کنجــکاو و اهــل مطالعــه حاصــل مــی گــردد. تربیــت معلمانــی خــالق، بــا مهــارت، ایــده پــرداز، کنجــکاو و اهــل مطالعــه حاصــل مــی گــردد. 
وی بــا بیــان اینکــه آنچــه بایــد در فراینــد تعلیــم و تربیــت بــه دانــش آمــوز انتقــال یابــد تنهــا وی بــا بیــان اینکــه آنچــه بایــد در فراینــد تعلیــم و تربیــت بــه دانــش آمــوز انتقــال یابــد تنهــا 
معلومــات و مهــارت هــای معلــم نیســت خاطــر نشــان کــرد: در فرآینــد آموزشــی تمــام صفــات، معلومــات و مهــارت هــای معلــم نیســت خاطــر نشــان کــرد: در فرآینــد آموزشــی تمــام صفــات، 
ــل  ــاگردان منتق ــه ش ــز ب ــری او نی ــار ظاه ــالمت و رفت ــناختی و س ــای روانش ــی ه ــات، ویژگ ــل خلقی ــاگردان منتق ــه ش ــز ب ــری او نی ــار ظاه ــالمت و رفت ــناختی و س ــای روانش ــی ه ــات، ویژگ خلقی
مــی شــود. ایــن مقــام مســئول مهم تریــن مولفــه برگــزاری ایــن نــوع  جشــنواره هــا  را تقویــت مــی شــود. ایــن مقــام مســئول مهم تریــن مولفــه برگــزاری ایــن نــوع  جشــنواره هــا  را تقویــت 
مهارت هــای زندگــی، شــکوفایی اســتعدادها و ایجــاد نشــاط در دانشــجومعلمان و دانــش آمــوزان  مهارت هــای زندگــی، شــکوفایی اســتعدادها و ایجــاد نشــاط در دانشــجومعلمان و دانــش آمــوزان  
دانســت و  گفــت: در شــرایط همــه گیــری کرونــا بایــد کمــک کــرد تــا بــا افزایــش تــاب آوری دانســت و  گفــت: در شــرایط همــه گیــری کرونــا بایــد کمــک کــرد تــا بــا افزایــش تــاب آوری 

دانشــجویان بتــوان بــه امــر تحصیــل و تربیــت پرداخــت.دانشــجویان بتــوان بــه امــر تحصیــل و تربیــت پرداخــت.

بــه خاطــر نمــی آورم بعــد از موضــوع یارانه هــا و ســبد کاال، یــک کلیــد واژه سیاســی تــا بــه خاطــر نمــی آورم بعــد از موضــوع یارانه هــا و ســبد کاال، یــک کلیــد واژه سیاســی تــا 
ایــن حــد در محافــل گوناگــون ریــز و درشــت مطــرح شــود. صیانــت از آن دســت واژه هایی ایــن حــد در محافــل گوناگــون ریــز و درشــت مطــرح شــود. صیانــت از آن دســت واژه هایی 
ــه و  ــا مصوب ــه چهارت ــه امالیشــان را هرگــز فرامــوش نمــی کنیــم طرحــی کــه ب ــه و اســت ک ــا مصوب ــه چهارت ــه امالیشــان را هرگــز فرامــوش نمــی کنیــم طرحــی کــه ب اســت ک
الیحــه در فــالن کمیســیون محــدود نیســت و قصــه ســر دراز تــر از ایــن حرفهاســت .شــبکه الیحــه در فــالن کمیســیون محــدود نیســت و قصــه ســر دراز تــر از ایــن حرفهاســت .شــبکه 
ملــی اطالعــات از از ایــن دولــت بــه آن دولــت پاســکاری شــد و از ایــن برنامــه توســعه به ملــی اطالعــات از از ایــن دولــت بــه آن دولــت پاســکاری شــد و از ایــن برنامــه توســعه به 
دیگــری منتقــل. بــه گمانــم طــرح صیانــت زاییــده همیــن بــی اعتنایــی هاســت همیــن بــی دیگــری منتقــل. بــه گمانــم طــرح صیانــت زاییــده همیــن بــی اعتنایــی هاســت همیــن بــی 
ــدار و  ــن و پای ــاخت ام ــبکه زیرس ــعه ش ــا . از توس ــدادن ه ــت ن ــن اهمی ــا و همی ــی ه ــدار و محل ــن و پای ــاخت ام ــبکه زیرس ــعه ش ــا . از توس ــدادن ه ــت ن ــن اهمی ــا و همی ــی ه محل

گــردش محتــوای داخلــی رســیدگی بــه دادخواهــی حقــوق کاربران.بگذریــم...گــردش محتــوای داخلــی رســیدگی بــه دادخواهــی حقــوق کاربران.بگذریــم...
طــرح صیانــت را دقیــق و موشــکافانه بررســی نکــردم. آن طــور کــه گفته انــد بــا خواندنش طــرح صیانــت را دقیــق و موشــکافانه بررســی نکــردم. آن طــور کــه گفته انــد بــا خواندنش 
هــم چیــزی عایــدم نمــی شــد. مفســران  هــر بنــد را طــوری تفصیــل و تشــریح مــی کننــد هــم چیــزی عایــدم نمــی شــد. مفســران  هــر بنــد را طــوری تفصیــل و تشــریح مــی کننــد 
کــه صــد و هشــتاد درجــه متفــاوت بــا دیگــری اســت! امــا بــه نظــرم حلقــه مفقــوده آن کــه صــد و هشــتاد درجــه متفــاوت بــا دیگــری اســت! امــا بــه نظــرم حلقــه مفقــوده آن 
عــدم اقنــاع افــکار عمومــی و شــفاف نبــودن مســئله بــرای آحــاد مــردم اســت. ایــن دو عــدم اقنــاع افــکار عمومــی و شــفاف نبــودن مســئله بــرای آحــاد مــردم اســت. ایــن دو 
مســئله از آن مســئله هاســت کــه هــم ملــت و هــم حاکمیــت چوبــش را خــورده و همچنــان مســئله از آن مســئله هاســت کــه هــم ملــت و هــم حاکمیــت چوبــش را خــورده و همچنــان 
دنبــال آن اســت تــا از یــک ســوراخ دوبــار کــه نــه دفعــات دیگــری گزیــده شــود! آن هــم دنبــال آن اســت تــا از یــک ســوراخ دوبــار کــه نــه دفعــات دیگــری گزیــده شــود! آن هــم 

از یــک مــار لعنتــی همیشــگی...از یــک مــار لعنتــی همیشــگی...
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هویت گمشده هویت گمشده تربیتتربیت در آپ... در آپ...
آمــوزش و پــرورش، یکــی از موثــر ترین و گســترده آمــوزش و پــرورش، یکــی از موثــر ترین و گســترده 
ــرورش و  ــی پ ــی و متول ــای فرهنگ ــاد ه ــن نه ــرورش و تری ــی پ ــی و متول ــای فرهنگ ــاد ه ــن نه تری
ــن  ــت.در اولی ــه اس ــک جامع ــای ی ــل ه ــت نس ــن تربی ــت.در اولی ــه اس ــک جامع ــای ی ــل ه ــت نس تربی
قســمت از ایــن مبحــث بــا نحــوه عملکــرد گذشــته قســمت از ایــن مبحــث بــا نحــوه عملکــرد گذشــته 
ــت و  ــاب تربی ــوص در ب ــی الخص ــاد عل ــن نه ــت و ای ــاب تربی ــوص در ب ــی الخص ــاد عل ــن نه ای
پــرورش کــه مهمتریــن بُعــد از نظــر تربیتــی اســت، پــرورش کــه مهمتریــن بُعــد از نظــر تربیتــی اســت، 

ــد... ــم ش ــنا خواهی ــد...آش ــم ش ــنا خواهی آش
در کشــور هــای پیشــرفته غربــی و شــرقی خصوصــا در کشــور هــای پیشــرفته غربــی و شــرقی خصوصــا 
ــی  ــه کنون ــیت جامع ــت حساس ــه جه ــی) ب ــی غرب ــه کنون ــیت جامع ــت حساس ــه جه ــی) ب غرب
ایــران بــر اروپــا( آموزش،زیــر مجموعــه پــرورش ایــران بــر اروپــا( آموزش،زیــر مجموعــه پــرورش 
ــا  ــر عبارت،آنه ــه دیگ ــود؛ ب ــی ش ــوب م ــا محس ــر عبارت،آنه ــه دیگ ــود؛ ب ــی ش ــوب م محس
نیمــه  دروس  ودیگــر  مدارس،علوم،ریاضــی  نیمــه در  دروس  ودیگــر  مدارس،علوم،ریاضــی  در 
تخصصــی را یــاد نمــی گیرنــد امــا جایگزیــن ایــن تخصصــی را یــاد نمــی گیرنــد امــا جایگزیــن ایــن 

ــت. ــت. اس ــی اس ــای زندگ ــارت ه ــیمه ــای زندگ ــارت ه دروس،دروس،مه
مقصود از مهارت های زندگی یعنی:مقصود از مهارت های زندگی یعنی:

مهــارت هــا و تجربــه هایــی کــه در زندگــی آینــده مهــارت هــا و تجربــه هایــی کــه در زندگــی آینــده 
ایــن نوجوانــان و فــرا گیــران کاربــرد دارد و مــی ایــن نوجوانــان و فــرا گیــران کاربــرد دارد و مــی 
ــی  ــداف زندگ ــبرد اه ــت پیش ــا در جه ــد از آنه ــی توان ــداف زندگ ــبرد اه ــت پیش ــا در جه ــد از آنه توان

اســتفاده کننــد، اســت.اســتفاده کننــد، اســت.
امــا در ایــران متاســفانه از اول دبســتان کــه کــودک امــا در ایــران متاســفانه از اول دبســتان کــه کــودک 
ــه فضــای عمومــی جامعــه وارد مــی  ــه تازگــی ب ــه فضــای عمومــی جامعــه وارد مــی ب ــه تازگــی ب ب
ــی  ــار اجتماع ــن رفت ــی تری ــن و ابتدای ــود و اولی ــی ش ــار اجتماع ــن رفت ــی تری ــن و ابتدای ــود و اولی ش
ــرد،  ــی گی ــکل م ــه ش ــن و در مدرس ــن س ــرد، او در ای ــی گی ــکل م ــه ش ــن و در مدرس ــن س او در ای
متوجــه مــی شــویم کــه بــا اســترس و نگرانــی وارد متوجــه مــی شــویم کــه بــا اســترس و نگرانــی وارد 
مدرســه و ایــن محیــط مــی شــود)منظور پرداختــن مدرســه و ایــن محیــط مــی شــود)منظور پرداختــن 

بــه بعــد صرفــا آموزشــی اســت(؛بــه بعــد صرفــا آموزشــی اســت(؛

البتــه ایــن نکتــه هــم مهــم اســت کــه فضاســازی البتــه ایــن نکتــه هــم مهــم اســت کــه فضاســازی 
مدرســه هــر چنــد هــم کــه جــذاب ســاز باشــد، مدرســه هــر چنــد هــم کــه جــذاب ســاز باشــد، 
ــاگردان و  ــوز را از درس، ش ــش آم ــون دان ــا چ ــاگردان و ام ــوز را از درس، ش ــش آم ــون دان ــا چ ام
ــای  ــمت ه ــای )در قس ــمت ه ــی و ……)در قس ــای ابتدای ــی روز ه ــی و تنهای ــای ابتدای ــی روز ه تنهای
ــت(،  ــم پرداخ ــم خواهی ــوع ه ــن موض ــه ای ــد ب ــت(، بع ــم پرداخ ــم خواهی ــوع ه ــن موض ــه ای ــد ب بع
ــنی  ــه س ــن بره ــون در ای ــم، اکن ــانده ای ــنی ترس ــه س ــن بره ــون در ای ــم، اکن ــانده ای ترس
ــی  ــای پرورش ــت ه ــه فعالی ــاع اینک ــی اقن ــی وزمان ــای پرورش ــت ه ــه فعالی ــاع اینک ــی اقن وزمان
ــتر و  ــرد بیش ــد درس، کارب ــد همانن ــی توان ــم م ــتر و ه ــرد بیش ــد درس، کارب ــد همانن ــی توان ــم م ه

ــت. ــخت  اس ــش س ــد برای ــته باش ــری داش ــت.بهت ــخت  اس ــش س ــد برای ــته باش ــری داش بهت
در گام چهــل ســالگی دوم انقــالب اســالمی ایــران در گام چهــل ســالگی دوم انقــالب اســالمی ایــران 
نیــز بایــد ســاز و کاری را ترســیم کنیــم کــه برخــی نیــز بایــد ســاز و کاری را ترســیم کنیــم کــه برخــی 
ســاختار هــای غلــط را بــه کلــی حــذف و برخــی ســاختار هــای غلــط را بــه کلــی حــذف و برخــی 
دیگــر از ســاختار هــای معیــوب وناقــص را اصــالح دیگــر از ســاختار هــای معیــوب وناقــص را اصــالح 
کنیــم تــا با اصــالح درســت، نــه اصــالح اشــتباه، از کنیــم تــا با اصــالح درســت، نــه اصــالح اشــتباه، از 
نــگاه منفــی و منفعــل جامعــه نســبت بــه آمــوزش نــگاه منفــی و منفعــل جامعــه نســبت بــه آمــوزش 
وپــرورش جلوگیــری کنیــم؛ همچنیــن مــی توانیــم وپــرورش جلوگیــری کنیــم؛ همچنیــن مــی توانیــم 
ــالمی  ــِت اس ــِگ درس ــاعه فرهن ــج واش ــث تروی ــالمی باع ــِت اس ــِگ درس ــاعه فرهن ــج واش ــث تروی باع
ــه  ــام وتوجی ــا ن ــی( ب ــر فرهنگ ــه ه ــه ن ــه )البت ــام وتوجی ــا ن ــی( ب ــر فرهنگ ــه ه ــه ن )البت

ــویم. ــه ش ــالمی در جامع ــویم.اس ــه ش ــالمی در جامع اس
از دیگــر ویژگــی هــای کشــورهای پیشــرفته صنعتِی از دیگــر ویژگــی هــای کشــورهای پیشــرفته صنعتِی 
غــرب وشــرق در عرصــه آموزشــی و پرورشــی مــی غــرب وشــرق در عرصــه آموزشــی و پرورشــی مــی 

تــوان بــه تــوان بــه هدفمنــد بــودنهدفمنــد بــودن آن نیــز اشــاره نمــود. آن نیــز اشــاره نمــود.
هدفمند بودن یعنی چه؟هدفمند بودن یعنی چه؟

ــه  ــوزش ب ــما از آم ــی: ش ــد یعن ــوزش هدفمن ــه آم ــوزش ب ــما از آم ــی: ش ــد یعن ــوزش هدفمن آم
ــادار)  ــِت معن ــِی مثب ــاالن ونوجوانان،خروج ــادار) نونه ــِت معن ــِی مثب ــاالن ونوجوانان،خروج نونه
ــهای ــن آموزش ــروز ای ــی مثبت/ب ــش اجتماع ــهایکن ــن آموزش ــروز ای ــی مثبت/ب ــش اجتماع کن

تحلیلی بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایرانتحلیلی بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران

محمدرضا هنرورمحمدرضا هنرور
دانشجوی دوره کارشناسی الهیات
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هدفمنــد در رفتــار و عرصــه اجتماعــی وجامعــه مدنــی( هدفمنــد در رفتــار و عرصــه اجتماعــی وجامعــه مدنــی( 
مــی خواهیــد و انتظــار داریــد؛ امــا اگــر مــی خواهیــد مــی خواهیــد و انتظــار داریــد؛ امــا اگــر مــی خواهیــد 
متوجــه شــوید چقــدر موفــق بــوده ایــد، بــه فرهنــگ متوجــه شــوید چقــدر موفــق بــوده ایــد، بــه فرهنــگ 
و نــوع رفتارهــای نونهــاالن ونوجوانــان  هــم در فضــای و نــوع رفتارهــای نونهــاالن ونوجوانــان  هــم در فضــای 
ــه  ــازی جامع ــای مج ــم در فض ــه وه ــِی جامع ــه حقیق ــازی جامع ــای مج ــم در فض ــه وه ــِی جامع حقیق
ــد  ــای هدفمن ــن معن ــد  اولی ــای هدفمن ــن معن ــس اولی ــی بیاندازید.پ ــز نگاه ــسنی ــی بیاندازید.پ ــز نگاه نی

ــت. ــت.اس ــار اس ــت در رفت ــی مثب ــار بودن،خروج ــت در رفت ــی مثب بودن،خروج
برای مثال:برای مثال:

ــد:  ــی توان ــد م ــای هدفمن ــوزش ه ــن آم ــی از ای ــد: یک ــی توان ــد م ــای هدفمن ــوزش ه ــن آم ــی از ای یک
ــد؛  ــردن باش ــرج ک ــد خ ــداز و هدفمن ــس ان ــوزش پ ــد؛ آم ــردن باش ــرج ک ــد خ ــداز و هدفمن ــس ان ــوزش پ آم
ــدید  ــیِت ش ــت وحساس ــای خساس ــه معن ــه ب ــه ن ــدید البت ــیِت ش ــت وحساس ــای خساس ــه معن ــه ب ــه ن البت
ــه  ــی ک ــد کاالهای ــای خری ــه معن ــه ب ــد، بلک ــه در خری ــی ک ــد کاالهای ــای خری ــه معن ــه ب ــد، بلک در خری
ــوارد. ــر م ــت و دیگ ــتند اس ــت دار هس ــرورت و اولوی ــوارد.ض ــر م ــت و دیگ ــتند اس ــت دار هس ــرورت و اولوی ض

ــن  ــوم و ای ــی ش ــا نم ــداق ه ــن وارد مص ــتر از ای ــن بیش ــوم و ای ــی ش ــا نم ــداق ه ــن وارد مص ــتر از ای بیش
مــورد را مثــال عــرض کردم.ایــن آمــوزش خــود نیــز مــورد را مثــال عــرض کردم.ایــن آمــوزش خــود نیــز 
ــکل  ــوان ش ــادی در نوج ــر اقتص ــود فک ــی ش ــث م ــکل باع ــوان ش ــادی در نوج ــر اقتص ــود فک ــی ش ــث م باع
ــی  ــم، م ــه دهی ــد را ادام ــن رون ــر همی ــه اگ ــرد ک ــی گی ــم، م ــه دهی ــد را ادام ــن رون ــر همی ــه اگ ــرد ک گی
توانــد هــم بــرای نوجوانــان و هــم بــرای جامعــه بســیار توانــد هــم بــرای نوجوانــان و هــم بــرای جامعــه بســیار 

ــد. ــا باش ــکل گش ــد.مش ــا باش ــکل گش مش
ــه  ــت ک ــم اس ــیار مه ــه بس ــن نکت ــر ای ــه ذک ــه )البت ــت ک ــم اس ــیار مه ــه بس ــن نکت ــر ای ــه ذک )البت
ــتقیم  ــطه و مس ــدون واس ــی را ب ــوزش و مهارت ــچ آم ــتقیم هی ــطه و مس ــدون واس ــی را ب ــوزش و مهارت ــچ آم هی
آمــوزش ندهیــد»در ایــن بــاره در قســمت هــای بعــدی آمــوزش ندهیــد»در ایــن بــاره در قســمت هــای بعــدی 

ــم داد«(  ــری خواهی ــات مختص ــم داد«( توضیح ــری خواهی ــات مختص توضیح
ــث  ــه بح ــن ب ــور پرداخت ــات کش ــا راه نج ــس تنه ــث پ ــه بح ــن ب ــور پرداخت ــات کش ــا راه نج ــس تنه پ
ــم  ــر بگویی ــا بهت ــوز ی ــش آم ــی دان ــی و تربیت ــم پرورش ــر بگویی ــا بهت ــوز ی ــش آم ــی دان ــی و تربیت پرورش
ــای  ــور ه ــه در کش ــت.تجربه ای ک ــوز اس ــارت آم ــای مه ــور ه ــه در کش ــت.تجربه ای ک ــوز اس ــارت آم مه
ــت؛  ــان داده اس ــق نش ــی را موف ــرقی برخ ــی وش ــت؛ اروپای ــان داده اس ــق نش ــی را موف ــرقی برخ ــی وش اروپای
ــرفته و  ــع پیش ــروز جوام ــای ام ــرفت ه ــه پیش ــرا ک ــرفته و چ ــع پیش ــروز جوام ــای ام ــرفت ه ــه پیش ــرا ک چ
ــی  ــت و پرورش ــون تربی ــرقی مره ــی و ش ــی غرب ــی صنعت ــت و پرورش ــون تربی ــرقی مره ــی و ش ــی غرب صنعت
اســت کــه در ســالهای قبــل زحمتــش را کشــیده و بــرای اســت کــه در ســالهای قبــل زحمتــش را کشــیده و بــرای 

ــد. ــرده ان ــراوان ک ــهای ف ــا تالش ــد.آنه ــرده ان ــراوان ک ــهای ف ــا تالش آنه
ــا  ــدار ب ــی« در دی ــه العال ــم رهبری»مدظل ــام معظ ــا مق ــدار ب ــی« در دی ــه العال ــم رهبری»مدظل ــام معظ مق
معلمــان در بــاره عرصــه تعلیــم وتربیــت مــی فرماینــد:معلمــان در بــاره عرصــه تعلیــم وتربیــت مــی فرماینــد:

»بایــد بــه فکــرآن روز »آینــده«  بــود و آن روز دســت »بایــد بــه فکــرآن روز »آینــده«  بــود و آن روز دســت 
ــن و  ــت معلمی ــرورش، دس ــوزش وپ ــت آم ــت؛ دس ــن و شماس ــت معلمی ــرورش، دس ــوزش وپ ــت آم ــت؛ دس شماس
مربیــان است.شــما هســتید کــه بایــد امــروز، آن روز را مربیــان است.شــما هســتید کــه بایــد امــروز، آن روز را 
ــن  ــما ای ــن . ش ــما ای ــوان. ش ــت ج ــوان تربی ــت ج ــی؟ تربی ــا چ ــد؛ ب ــیم کنی ــی؟ترس ــا چ ــد؛ ب ــیم کنی ترس
ــه  ــودش ب ــی کنید،خ ــاپ م ــه را پرت ــن گلول ــل وای ــه عام ــودش ب ــی کنید،خ ــاپ م ــه را پرت ــن گلول ــل وای عام
ــد و  ــه را بچکانی ــد ماش ــما بای ــورد. ش ــی خ ــدف م ــد و ه ــه را بچکانی ــد ماش ــما بای ــورد. ش ــی خ ــدف م ه
ایــن، همیــن کار تربیتــی اســت کــه شــما بایــد امــروز ایــن، همیــن کار تربیتــی اســت کــه شــما بایــد امــروز 
انجــام بدهیــد. دانــش آمــوزان نونهالــی کــه در اختیار انجــام بدهیــد. دانــش آمــوزان نونهالــی کــه در اختیار 
ــن  ــز تری ــد، عزی ــرار دارن ــور ق ــی کش ــتگاه فرهنگ ــن دس ــز تری ــد، عزی ــرار دارن ــور ق ــی کش ــتگاه فرهنگ دس
وسرشــار تریــن ســرمایه و ذخیــره آینــده ایــن ملتنــد.وسرشــار تریــن ســرمایه و ذخیــره آینــده ایــن ملتنــد.

در بلنــد مــدت هیــچ چیــز بــه انــدازه تعلیــم وتربیــت در بلنــد مــدت هیــچ چیــز بــه انــدازه تعلیــم وتربیــت 
ــد  ــرورش بای ــوزش و پ ــط آم ــدارد. در محی ــت ن ــد اهمی ــرورش بای ــوزش و پ ــط آم ــدارد. در محی ــت ن اهمی
کاری بشــود کــه حتــی یــک اســتعداد از میــان میلیــون کاری بشــود کــه حتــی یــک اســتعداد از میــان میلیــون 

هــا اســتعداد جــوان و نوجــوان ایرانــی هــدر نــرود.هــا اســتعداد جــوان و نوجــوان ایرانــی هــدر نــرود.
ــه حیــث اینکــه  ــه حیــث اینکــه شــما مســئوالن آمــوزش و پــرورش، ب شــما مســئوالن آمــوزش و پــرورش، ب
ــزار و ادوات کار در  ــه اب ــا و بقی ــه ه ــان و برنام ــزار و ادوات کار در معلم ــه اب ــا و بقی ــه ه ــان و برنام معلم
اختیــار شماســت،اولین ســنگ بناهــای شــخصیت فکــری اختیــار شماســت،اولین ســنگ بناهــای شــخصیت فکــری 
ــزرگ و  ــور ب ــن کش ــه در ای ــری را ک ــود بش ــر موج ــزرگ و ه ــور ب ــن کش ــه در ای ــری را ک ــود بش ــر موج ه

ــد. ــی گذاری ــت م ــد اس ــه رش ــاور رو ب ــد.پهن ــی گذاری ــت م ــد اس ــه رش ــاور رو ب پهن
ــنگر  ــک س ــه ی ــی ک ــت و معلم ــم و تربی ــدر تعلی ــنگر ق ــک س ــه ی ــی ک ــت و معلم ــم و تربی ــدر تعلی ق
ــان  ــدر معلم ــم ق ــردم ه ــد. م ــت را بدانی ــی اس ــان فرهنگ ــدر معلم ــم ق ــردم ه ــد. م ــت را بدانی ــی اس فرهنگ
و کارگــزاران تعلیــم وتربیــت را بداننــد. مــن بــه شــما و کارگــزاران تعلیــم وتربیــت را بداننــد. مــن بــه شــما 
ــگ و  ــئله فرهن ــه مس ــم ک ــی گوی ــز م ــان عزی ــگ و فرهنگی ــئله فرهن ــه مس ــم ک ــی گوی ــز م ــان عزی فرهنگی
ــروز  ــت. ام ــام ماس ــئله اول در نظ ــت مس ــم وتربی ــروز تعلی ــت. ام ــام ماس ــئله اول در نظ ــت مس ــم وتربی تعلی
ــگاه ، درس و  ــه ، دانش ــد مدرس ــی خواهن ــمنان نم ــگاه ، درس و دش ــه ، دانش ــد مدرس ــی خواهن ــمنان نم دش

ــد«.  ــم  باش ــد«. معل ــم  باش معل
بــا توجــه بــه بیانــات معظــم لــه و تامــل در آن، متوجه بــا توجــه بــه بیانــات معظــم لــه و تامــل در آن، متوجه 
خواهیــم شــد کــه تاکیــد مقــام معظــم رهبری»حفظــه خواهیــم شــد کــه تاکیــد مقــام معظــم رهبری»حفظــه 
ــتعداد  ــت اس ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــر کار تربیت ــتعداد اهلل« ب ــت اس ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــر کار تربیت اهلل« ب
هاســت. البتــه ایــن کار تربیتــی نیــز مــی توانــد  هــم هاســت. البتــه ایــن کار تربیتــی نیــز مــی توانــد  هــم 
در بحــث آموزشــی باشــد و هــم مــی توانــد در بحــث در بحــث آموزشــی باشــد و هــم مــی توانــد در بحــث 
پرورشــی کــه مهمتریــن بُـــعد در آ.پ اســت و محــور پرورشــی کــه مهمتریــن بُـــعد در آ.پ اســت و محــور 
ــرد  ــت کارب ــث اس ــِی مباح ــی تربیت ــی  ومبان ــرد اساس ــت کارب ــث اس ــِی مباح ــی تربیت ــی  ومبان اساس
ــز  ــدت و تمرک ــن ش ــه ای ــه ب ــه ن ــد؛ البت ــته باش ــز داش ــدت و تمرک ــن ش ــه ای ــه ب ــه ن ــد؛ البت ــته باش داش
شــدیِد صــرف در آمــوزش کــه روش کنونــی آموزشــی شــدیِد صــرف در آمــوزش کــه روش کنونــی آموزشــی 

ــروف: ــت مع ــه روای ــت، ب ــران اس ــروف:در ای ــت مع ــه روای ــت، ب ــران اس در ای
ــن  ــه تری ــا میان ــن کاره ــَطها( »بهتری ــیُرااُلمِوِر َاوَس ــن )َخـ ــه تری ــا میان ــن کاره ــَطها( »بهتری ــیُرااُلمِوِر َاوَس )َخـ
ــی  ــی وپرورش ــفانه روش آموزش ــا متاس ــت«؛ ام ــی آن هاس ــی وپرورش ــفانه روش آموزش ــا متاس ــت«؛ ام آن هاس
ــتعداد،  ــرورش اس ــای پ ــه ج ــران ب ــی در ای ــتعداد، کنون ــرورش اس ــای پ ــه ج ــران ب ــی در ای کنون
ــه بحــث آمــوزش اســت کــه ایــن  ــه بحــث آمــوزش اســت کــه ایــن پرداختــن صــرف ب پرداختــن صــرف ب
ــدی  ــرکوب و ناامی ــث س ــی باع ــه تنهای ــود ب ــر خ ــدی ام ــرکوب و ناامی ــث س ــی باع ــه تنهای ــود ب ــر خ ام

ــت. ــده اس ــان ش ــاالن ونوجوان ــودکان، نونه ــت.ک ــده اس ــان ش ــاالن ونوجوان ــودکان، نونه ک
ــداز  ــم ان ــه و چش ــک برنام ــا ی ــم ب ــااهلل بتوانی ــداز ان ش ــم ان ــه و چش ــک برنام ــا ی ــم ب ــااهلل بتوانی ان ش
ــرورش، فصــل  ــه آینــده آمــوزش وپ ــرورش، فصــل درســت نســبت ب ــه آینــده آمــوزش وپ درســت نســبت ب
ــد و  ــه بع ــارم ب ــای چه ــل ه ــت نس ــدی را در تربی ــد و جدی ــه بع ــارم ب ــای چه ــل ه ــت نس ــدی را در تربی جدی

ــم. ــروع کنی ــور ش ــن کش ــازندگان ای ــدگان و س ــم.آین ــروع کنی ــور ش ــن کش ــازندگان ای ــدگان و س آین
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ــا وجــود تمامــی آســیب هــا و مشــکالتی  ــا ب ــا وجــود تمامــی آســیب هــا و مشــکالتی شــیوع ویــروس کرون ــا ب شــیوع ویــروس کرون
کــه در جنبــه هــای مختلــف زندگــی بشــر ایجــاد کــرد؛ در کشــور کــه در جنبــه هــای مختلــف زندگــی بشــر ایجــاد کــرد؛ در کشــور 
عزیزمــان ایــران، توفیــق اجبــاری شــد تــا بیــش از پیــش بــه ســمت عزیزمــان ایــران، توفیــق اجبــاری شــد تــا بیــش از پیــش بــه ســمت 
آمــوزش مجــازی و بهبــود امکانــات و زیــر ســاخت هــای فناورانــه آمــوزش مجــازی و بهبــود امکانــات و زیــر ســاخت هــای فناورانــه 
ــش  ــاوری بخ ــوژی و فن ــروزه تکنول ــم. ام ــت نمایی ــور حرک ــش کش ــاوری بخ ــوژی و فن ــروزه تکنول ــم. ام ــت نمایی ــور حرک کش
ــتن  ــه دانس ــت ک ــده اس ــی ش ــتم آموزش ــری از سیس ــی ناپذی ــتن جدای ــه دانس ــت ک ــده اس ــی ش ــتم آموزش ــری از سیس ــی ناپذی جدای
ــان  ــه معلم ــزایی ب ــک بس ــازی کم ــوزش مج ــدن آم ــر ش ــان روش بهت ــه معلم ــزایی ب ــک بس ــازی کم ــوزش مج ــدن آم ــر ش روش بهت

مــی کنــد .مــی کنــد .
معلمــان و دانــش آمــوزان، ســبک جدیــد تدریــس و درس خوانــدن معلمــان و دانــش آمــوزان، ســبک جدیــد تدریــس و درس خوانــدن 
در فضــای مجــازی )فجــازی( را پذیرفتــه انــد امــا ایــن پذیــرش بــه در فضــای مجــازی )فجــازی( را پذیرفتــه انــد امــا ایــن پذیــرش بــه 
ــن  ــد بود.ای ــر کالس نخواه ــوب و موث ــرد خ ــر عملک ــی دال ب ــن تنهای ــد بود.ای ــر کالس نخواه ــوب و موث ــرد خ ــر عملک ــی دال ب تنهای
نــوع آمــوزش زمانــی ناکارامــد بــه نظــر مــی رســد کــه دانــش نــوع آمــوزش زمانــی ناکارامــد بــه نظــر مــی رســد کــه دانــش 
آمــوزان نتواننــد بــه خوبــی بــا آمــوزش مجــازی ارتبــاط برقــرار آمــوزان نتواننــد بــه خوبــی بــا آمــوزش مجــازی ارتبــاط برقــرار 
ــود  ــل نب ــه دلی ــا ب ــن فض ــا ای ــاط ب ــراری ارتب ــدم برق ــد و ع ــود کنن ــل نب ــه دلی ــا ب ــن فض ــا ای ــاط ب ــراری ارتب ــدم برق ــد و ع کنن
خالقیــت و ابتــکار عمــل در تدریــس مــی باشــدضمن آنکــه دانــش خالقیــت و ابتــکار عمــل در تدریــس مــی باشــدضمن آنکــه دانــش 
آمــوزان بــرای یادگیــری نیازمنــد یــک محیــط فعــال و پویا هســتند آمــوزان بــرای یادگیــری نیازمنــد یــک محیــط فعــال و پویا هســتند 
بــا بــه کارگیــری خالقیــت در تدریــس مجــازی مــی تــوان شــرایط بــا بــه کارگیــری خالقیــت در تدریــس مجــازی مــی تــوان شــرایط 
ــن  ــم آورد. بنابری ــوزان فراه ــش آم ــر دان ــری بهت ــرای یادگی ــن را ب ــم آورد. بنابری ــوزان فراه ــش آم ــر دان ــری بهت ــرای یادگی را ب
ــا را  ــت وآنه ــازی را یاف ــس مج ــدن تدری ــر ش ــای بهت ــد راه ه ــا را بای ــت وآنه ــازی را یاف ــس مج ــدن تدری ــر ش ــای بهت ــد راه ه بای
ــود دارد  ــی وج ــای مختلف ــاند.ِمتد ه ــی رس ــه ی اجرای ــه مرحل ــود دارد ب ــی وج ــای مختلف ــاند.ِمتد ه ــی رس ــه ی اجرای ــه مرحل ب
کــه معلمیــن عزیــز بــا بهــره گیــری از آنهــا مــی تواننــد تدریــس کــه معلمیــن عزیــز بــا بهــره گیــری از آنهــا مــی تواننــد تدریــس 
ــذاب و  ــای ج ــد و فض ــه دهن ــازی ارائ ــای مج ــه ای را در فض ــذاب و خالقان ــای ج ــد و فض ــه دهن ــازی ارائ ــای مج ــه ای را در فض خالقان
چالــش انگیــزی را بــرای آمــوزش و یادگیــری دانــش آمــوزان مهیــا چالــش انگیــزی را بــرای آمــوزش و یادگیــری دانــش آمــوزان مهیــا 

کننــد :کننــد :
11- مشخص کردن برنامه ی آموزشی و تعیین حد و حدود- مشخص کردن برنامه ی آموزشی و تعیین حد و حدود

در هــر محیــط آموزشــی مشــخص بــودن مرزهــا و برنامــه ها بســیار در هــر محیــط آموزشــی مشــخص بــودن مرزهــا و برنامــه ها بســیار 
مهــم هســتند، بــه ویــژه در فضــای مجــازی کــه ایــن تصــور بــرای مهــم هســتند، بــه ویــژه در فضــای مجــازی کــه ایــن تصــور بــرای 
دانــش آمــوزان وجــود دارد کــه هــر زمــان و در هــر ســاعت مــی دانــش آمــوزان وجــود دارد کــه هــر زمــان و در هــر ســاعت مــی 
تواننــد تکالیــف درســی خــود را ارائــه دهنــد و یــا ایــن انتظــار را تواننــد تکالیــف درســی خــود را ارائــه دهنــد و یــا ایــن انتظــار را 
ــا  ــخگوی آنه ــبانه روز پاس ــاعت از ش ــر س ــه در ه ــد ک ــم دارن ــا از معل ــخگوی آنه ــبانه روز پاس ــاعت از ش ــر س ــه در ه ــد ک ــم دارن از معل
ــخص و  ــی مش ــه درس ــد برنام ــز بای ــن نی ــی معلمی ــد.از طرف ــخص و باش ــی مش ــه درس ــد برنام ــز بای ــن نی ــی معلمی ــد.از طرف باش
ــت  ــی، دریاف ــب آموزش ــه مطال ــرای ارائ ــبی ب ــدی مناس ــان بن ــت زم ــی، دریاف ــب آموزش ــه مطال ــرای ارائ ــبی ب ــدی مناس ــان بن زم
تکالیــف و برگــزاری آزمــون داشــته باشــند. برنامــه مشــخص شــده تکالیــف و برگــزاری آزمــون داشــته باشــند. برنامــه مشــخص شــده 
را نیــز در اختیــار اولیــا و دانــش آمــوزان بگذارنــد بــه عنــوان مثال را نیــز در اختیــار اولیــا و دانــش آمــوزان بگذارنــد بــه عنــوان مثال 
ــت  ــوزش و فعالی ــان آم ــدت زم ــی و م ــوع درس ــاعت، موض ــت روز، س ــوزش و فعالی ــان آم ــدت زم ــی و م ــوع درس ــاعت، موض روز، س
دانش آمــوزان را مشــخص کنند.نداشــتن برنامه آموزشــی و مشــخص دانش آمــوزان را مشــخص کنند.نداشــتن برنامه آموزشــی و مشــخص 
نکــردن مــرز و حریــم شــخصی منجــر بــه بــی نظمــی و آشــفتگی در نکــردن مــرز و حریــم شــخصی منجــر بــه بــی نظمــی و آشــفتگی در 

فراینــد تدریــس و یادگیــری مــی شــود.فراینــد تدریــس و یادگیــری مــی شــود.

22- تولید محتوای آموزشی جذاب- تولید محتوای آموزشی جذاب
ــی  ــوای آموزش ــد محت ــی و تولی ــب درس ــه مطال ــا ارائ ــان ب ــی معلم ــوای آموزش ــد محت ــی و تولی ــب درس ــه مطال ــا ارائ ــان ب معلم
ــای  ــی و مهارته ــای ذهن ــی ه ــد توانای ــی توانن ــری م ــمعی و بص ــای س ــی و مهارته ــای ذهن ــی ه ــد توانای ــی توانن ــری م ــمعی و بص س
ــس  ــژه در تدری ــه وی ــانند ، ب ــش بکش ــه چال ــوزان را ب ــش آم ــس دان ــژه در تدری ــه وی ــانند ، ب ــش بکش ــه چال ــوزان را ب ــش آم دان
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــک و دروس دیگ ــوم، فیزی ــی، عل ــازی ریاض ــتفاده از مج ــا اس ــر ب ــک و دروس دیگ ــوم، فیزی ــی، عل ــازی ریاض مج
ابزارهــای فنــاوری بــه تولیــد محتــوای آموزشــی خالقانــه بپردازند.ابزارهــای فنــاوری بــه تولیــد محتــوای آموزشــی خالقانــه بپردازند.

33- تشکیل گروه های آموزشی کوچک- تشکیل گروه های آموزشی کوچک
کوچــک نگــه داشــتن انــدازه گــروه هــای کالســی موجــب ارزیابــی کوچــک نگــه داشــتن انــدازه گــروه هــای کالســی موجــب ارزیابــی 
ــر دانــش آمــوزان و کنتــرل کالس مجــازی مــی شــود . در  ــر دانــش آمــوزان و کنتــرل کالس مجــازی مــی شــود . در دقیــق ت دقیــق ت
گــروه هــای آموزشــی کوچــک ضمــن برقــراری ارتبــاط عمیــق تــر گــروه هــای آموزشــی کوچــک ضمــن برقــراری ارتبــاط عمیــق تــر 
ــی  ــن م ــان، معلمی ــورد از آن ــت بازخ ــوزان و دریاف ــش آم ــا دان ــی ب ــن م ــان، معلمی ــورد از آن ــت بازخ ــوزان و دریاف ــش آم ــا دان ب
ــه  ــته و ب ــوز داش ــش آم ــرد دان ــری از عملک ــی بهت ــد ارزیاب ــه توانن ــته و ب ــوز داش ــش آم ــرد دان ــری از عملک ــی بهت ــد ارزیاب توانن
ــاط  ــوزان و نق ــش آم ــای دان ــی ه ــری از توانای ــق ت ــناخت دقی ــاط ش ــوزان و نق ــش آم ــای دان ــی ه ــری از توانای ــق ت ــناخت دقی ش

ــد. ــت یابن ــان دس ــوت آن ــف و ق ــد.ضع ــت یابن ــان دس ــوت آن ــف و ق ضع
44- تهیه و ضبط فیلم آموزشی- تهیه و ضبط فیلم آموزشی

ــر  ــدنی ه ــای جدانش ــمت ه ــی از قس ــه یک ــر روی تخت ــس ب ــر تدری ــدنی ه ــای جدانش ــمت ه ــی از قس ــه یک ــر روی تخت ــس ب تدری
ــی از  ــت بعض ــر اس ــن بهت ــود. بنابرای ــی ش ــوب م ــی محس ــی از آموزش ــت بعض ــر اس ــن بهت ــود. بنابرای ــی ش ــوب م ــی محس آموزش
ــه  ــی از درس ک ــش های ــا بخ ــه  ی ــی از درس ک ــش های ــا بخ ــک و …… ی ــی، فیزی ــد ریاض ــک و دروس مانن ــی، فیزی ــد ریاض دروس مانن

ــوند. ــس ش ــرد تدری ــتفاده از ب ــا اس ــتند ب ــی هس ــوند.مفهوم ــس ش ــرد تدری ــتفاده از ب ــا اس ــتند ب ــی هس مفهوم
55- ایجاد چالش برای دانش آموزان- ایجاد چالش برای دانش آموزان

یکــی از راه هــای ایجــاد جذابیــت در کالس مجــازی ایجــاد چالــش یکــی از راه هــای ایجــاد جذابیــت در کالس مجــازی ایجــاد چالــش 
بــرای دانــش آمــوزان و درگیــر کــردن آنهــا بــا مباحــث آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان و درگیــر کــردن آنهــا بــا مباحــث آموزشــی 
ــا  ــم ب ــل معل ــش تعام ــث افزای ــه باع ــت ک ــی اس ــای گروه ــا و کاره ــم ب ــل معل ــش تعام ــث افزای ــه باع ــت ک ــی اس ــای گروه و کاره
ــی  ــر م ــا یکدیگ ــوزان ب ــش آم ــور دان ــوزان و همینط ــش آم ــی دان ــر م ــا یکدیگ ــوزان ب ــش آم ــور دان ــوزان و همینط ــش آم دان
ــازی  و  ــامل : ب ــز ش ــش انگی ــای چال ــت ه ــه فعالی ــود. از جمل ــازی  و ش ــامل : ب ــز ش ــش انگی ــای چال ــت ه ــه فعالی ــود. از جمل ش
ــت را  ــس رقاب ــف ح ــای مختل ــازی ه ــابقات و ب ــابقه:برگزاری مس ــت را مس ــس رقاب ــف ح ــای مختل ــازی ه ــابقات و ب ــابقه:برگزاری مس مس
بیــن دانــش آمــوزان افزایــش داده و باعــث تعامــل بیشــتر آنهــا می بیــن دانــش آمــوزان افزایــش داده و باعــث تعامــل بیشــتر آنهــا می 
شــود.به عنــوان نمونــه از دانــش آمــوزان بخواهیــد بــا اســتفاده از شــود.به عنــوان نمونــه از دانــش آمــوزان بخواهیــد بــا اســتفاده از 
ابزارهــای چندرســانه ای کــه ســاده تریــن و در دســترس تریــن آنهــا ابزارهــای چندرســانه ای کــه ســاده تریــن و در دســترس تریــن آنهــا 
پاورپوینــت هســت بــه تولیــد محتــوای آموزشــی بپردازنــد و در گروه پاورپوینــت هســت بــه تولیــد محتــوای آموزشــی بپردازنــد و در گروه 
ــرای درس  ــد ب ــی توانی ــن م ــر ای ــالوه ب ــد .ع ــتراک بگذارن ــه اش ــرای درس ب ــد ب ــی توانی ــن م ــر ای ــالوه ب ــد .ع ــتراک بگذارن ــه اش ب
هایــی ماننــد فارســی، زبــان انگلیســی و قــرآن از دانــش آمــوزان هایــی ماننــد فارســی، زبــان انگلیســی و قــرآن از دانــش آمــوزان 
ــال  ــند مث ــته باش ــت( داش ــی )پادکس ــوای صوت ــد محت ــد تولی ــال بخواهی ــند مث ــته باش ــت( داش ــی )پادکس ــوای صوت ــد محت ــد تولی بخواهی

ــرآن . ــت ق ــی و قرائ ــی و انگلیس ــون فارس ــح مت ــی صحی ــرآن .روخوان ــت ق ــی و قرائ ــی و انگلیس ــون فارس ــح مت ــی صحی روخوان
ــروه در  ــکیل گ ــی : تش ــای اجتماع ــبکه ه ــو در ش ــر و گفتگ ــاق فک ــروه در ات ــکیل گ ــی : تش ــای اجتماع ــبکه ه ــو در ش ــر و گفتگ ــاق فک ات
ــش  ــرکت دادن دان ــور ش ــه منظ ــی ب ــای اجتماع ــانه ه ــی از رس ــش یک ــرکت دادن دان ــور ش ــه منظ ــی ب ــای اجتماع ــانه ه ــی از رس یک
ــتراک  ــه اش ــرات و ب ــادل نظ ــی وتب ــای درس ــث ه ــوزان در بح ــتراک آم ــه اش ــرات و ب ــادل نظ ــی وتب ــای درس ــث ه ــوزان در بح آم
ــل  ــی دی اف و فای ــی و پ ــای آموزش ــپ ه ــا و کلی ــم ه ــذاری فیل ــل گ ــی دی اف و فای ــی و پ ــای آموزش ــپ ه ــا و کلی ــم ه ــذاری فیل گ
هــای صوتــی و ... بــرای فعــال کــردن دانــش آمــوزان مــی تــوان هــای صوتــی و ... بــرای فعــال کــردن دانــش آمــوزان مــی تــوان 
از پرســش هــای تســتی، نظــر ســنجی دربــاره موضوعــات مختلــف و از پرســش هــای تســتی، نظــر ســنجی دربــاره موضوعــات مختلــف و 

ــرد. ــتفاده ک ــن اس ــای آنالی ــون ه ــنامه و آزم ــرد.پرسش ــتفاده ک ــن اس ــای آنالی ــون ه ــنامه و آزم پرسش
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ــه  ــت آنک ــت. عل ــی اس ــاد عیب جوی ــت. انتق ــخ اس ــاد تل ــه انتق ــت آنک ــت. عل ــی اس ــاد عیب جوی ــت. انتق ــخ اس ــاد تل انتق
انتقــاد را تلــخ می یابیــم و عمــا از آن می گریزیــم، آن اســت انتقــاد را تلــخ می یابیــم و عمــا از آن می گریزیــم، آن اســت 

ــا را آشــکار می ســازد. ــب م ــاد در حقیقــت معای ــه انتق ــا را آشــکار می ســازد.ک ــب م ــاد در حقیقــت معای ــه انتق ک
و  و    –– فرزنــدش  بــه  وصیــت  مقــام  در  )ره(  خمینــی  فرزنــدش امــام  بــه  وصیــت  مقــام  در  )ره(  خمینــی  امــام 
ــأ  ــد: »منش ــن می نویس ــأ  چنی ــد: »منش ــن می نویس ــود –– چنی ــی خ ــدان روح ــه فرزن ــود هم ــی خ ــدان روح ــه فرزن هم
ــا و  ــان از انتقاده ــد نه ــا و بدآم ــدح و ثناه ــا از م ــامد م ــا و خوش ــان از انتقاده ــد نه ــا و بدآم ــدح و ثناه ــا از م ــامد م خوش
شــایعه افکنی ها حــّب نفــس اســت کــه بزرگ تریــن دام شــایعه افکنی ها حــّب نفــس اســت کــه بزرگ تریــن دام 
ابلیــس لعیــن اســت. مــا میــل داریــم کــه دیگــران ثناگــوی مــا ابلیــس لعیــن اســت. مــا میــل داریــم کــه دیگــران ثناگــوی مــا 
باشــند، گرچــه بــرای مــا افعــال شایســته و خوبی هــای خیالــی باشــند، گرچــه بــرای مــا افعــال شایســته و خوبی هــای خیالــی 
ــه  ــه ب ــه  گرچ ــه ب ــاد –– گرچ ــای انتق ــد و دره ــوه دهن ــدان جل ــد چن ــاد را ص ــای انتق ــد و دره ــوه دهن ــدان جل ــد چن را ص
حــق حــق –– بــرای مــا بســته باشــد یــا به صــورت ثناگویــی درآیــد.« بــرای مــا بســته باشــد یــا به صــورت ثناگویــی درآیــد.«

»از عیب جویی هــا نــه بــرای آنکــه ناحــق اســت، افســرده »از عیب جویی هــا نــه بــرای آنکــه ناحــق اســت، افســرده 
می شــویم و از مدحــت و ثناهــا نــه بــرای آنکــه بــه حــق می شــویم و از مدحــت و ثناهــا نــه بــرای آنکــه بــه حــق 
ــن  ــب م ــه عی ــرای آنک ــه ب ــم، بلک ــاک می گردی ــت، فرحن ــن اس ــب م ــه عی ــرای آنک ــه ب ــم، بلک ــاک می گردی ــت، فرحن اس
ــا و  ــه در اینج ــت ک ــن{ اس ــت. }م ــن نیس ــدح م ــت و م ــا و اس ــه در اینج ــت ک ــن{ اس ــت. }م ــن نیس ــدح م ــت و م اس
ــام، ج 1818، ،  ــه ام ــت )صحیف ــم اس ــا حاک ــر م ــا ب ــا و همه ج ــام، ج آنج ــه ام ــت )صحیف ــم اس ــا حاک ــر م ــا ب ــا و همه ج آنج
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ــاح  ــه اص ــک جامع ــود، ی ــاد نش ــا انتق ــود، ت ــد بش ــاد بای ــاح »انتق ــه اص ــک جامع ــود، ی ــاد نش ــا انتق ــود، ت ــد بش ــاد بای »انتق
نمی شــود. عیــب هــم در همه جــا هســت، ســر تــا پــای انســان نمی شــود. عیــب هــم در همه جــا هســت، ســر تــا پــای انســان 
عیــب اســت و بایــد ایــن عیب هــا را گفــت و انتقــادات را کــرد عیــب اســت و بایــد ایــن عیب هــا را گفــت و انتقــادات را کــرد 
بــرای اینکــه جامعــه اصــاح بشــود )صحیفــه امــام، ج بــرای اینکــه جامعــه اصــاح بشــود )صحیفــه امــام، ج 1414، ص ، ص 

».)».)401401
امــام علــی )ع( می فرمایــد: َمــن أبــاَن لَــَک َعیبَــَک َفُهــَو امــام علــی )ع( می فرمایــد: َمــن أبــاَن لَــَک َعیبَــَک َفُهــَو 
ــرد، او  ــکار ک ــت آش ــو را برای ــب ت ــس عی ــر ک ــرد، او َودوُدَک. )ه ــکار ک ــت آش ــو را برای ــب ت ــس عی ــر ک َودوُدَک. )ه
دوســت توســت.( و همچنیــن: َمــْن ســاتََرک عیبــک و عابــک دوســت توســت.( و همچنیــن: َمــْن ســاتََرک عیبــک و عابــک 
ــم  ــو را، از چش ــب ت ــس عی ــر ک ــدّو. )ه ــو الع ــک فه ــی غیب ــم ف ــو را، از چش ــب ت ــس عی ــر ک ــدّو. )ه ــو الع ــک فه ــی غیب ف
ــه بدگویــی ات بپــردازد،  ــه بدگویــی ات بپــردازد، تــو، پنهــان کنــد و در پشــت ســر، ب تــو، پنهــان کنــد و در پشــت ســر، ب

دشــمن توســت.( )میــزان الحکمــة، ج دشــمن توســت.( )میــزان الحکمــة، ج 33، ص ، ص 22072207((
امــام خمینــی )ره(: اگــر انســان خــودش را ســاخته بود، هیــچ امــام خمینــی )ره(: اگــر انســان خــودش را ســاخته بود، هیــچ 
ــد،  ــاد کن ــه او انتق ــم ب ــی ه ــک رعیت ــه ی ــد ک ــدش نمی آم ــد، ب ــاد کن ــه او انتق ــم ب ــی ه ــک رعیت ــه ی ــد ک ــدش نمی آم ب

ــام، ج 1818، ص ، ص 517517(( ــه ام ــد )صحیف ــدش نمی آم ــا ب ــام، ج اص ــه ام ــد )صحیف ــدش نمی آم ــا ب اص
ــن  ــٌة ع ــّب َعِمیَ ــُن الُمِح ــد: َعی ــام( می فرمای ــه الس ــی )علی ــن عل ــٌة ع ــّب َعِمیَ ــُن الُمِح ــد: َعی ــام( می فرمای ــه الس ــی )علی عل
َمعایِــِب الَمحبــوِب، و اُُذنُــه َصّمــاُء َعــن ُقبْــِح َمســاِویِه. )چشــم َمعایِــِب الَمحبــوِب، و اُُذنُــه َصّمــاُء َعــن ُقبْــِح َمســاِویِه. )چشــم 
عاشــق از دیــدن عیب هــای معشــوق کــور اســت و گــوش او عاشــق از دیــدن عیب هــای معشــوق کــور اســت و گــوش او 

ــم : 63146314(( ــرر الحک ــر. )غ ــتي هایش ک ــنیدن زش ــم : از ش ــرر الحک ــر. )غ ــتي هایش ک ــنیدن زش از ش
سعدی می گوید: سعدی می گوید: 

ز دشمن شنو سیرت خود که دوست                                                                                                                                             ز دشمن شنو سیرت خود که دوست                                                                                                                                             
                            هر آنچه از تو آید به چشمش نکوست                            هر آنچه از تو آید به چشمش نکوست

همچنین سعدی در شعری دیگر می گوید:همچنین سعدی در شعری دیگر می گوید:
    از صحبت دوستی بَِرنَجم              کاخاق بََدم َحَسن نماید    از صحبت دوستی بَِرنَجم              کاخاق بََدم َحَسن نماید
    عیبم، هنر و کمال بیند                خارم، گل و یاسمن نماید    عیبم، هنر و کمال بیند                خارم، گل و یاسمن نماید
کو دشمن شوخ چشم ناپاک               تا عیب مرا به من نمایدکو دشمن شوخ چشم ناپاک               تا عیب مرا به من نماید

امــام صــادق )ع( می فرمایــد: أَحــبُّ إخوانــي إلـَـَي َمــن أهــدی امــام صــادق )ع( می فرمایــد: أَحــبُّ إخوانــي إلـَـَي َمــن أهــدی 
إلَــَي ُعیوبــي. )دوست داشــتنی تریِن دوســتان مــن ، کســی إلَــَي ُعیوبــي. )دوست داشــتنی تریِن دوســتان مــن ، کســی 

ــه دهــد.( ــه مــن هدی ــم را ب ــه دهــد.(اســت کــه عیب های ــه مــن هدی ــم را ب اســت کــه عیب های
ــانه  ــه نش ــا عیب پوشــی ن ــی م ــانه از ســوی دیگــر، در ســنت دین ــه نش ــا عیب پوشــی ن ــی م از ســوی دیگــر، در ســنت دین
ــه  ــی علی ــی شده اســت. عل ــل دشــمنی تلق ــه دوســتی، بلکــه دلی ــی علی ــی شده اســت. عل ــل دشــمنی تلق دوســتی، بلکــه دلی
ــو  ــک فه ــی غیب ــک ف ــک و عاب ــاتََرک عیب ــْن س ــام : »َم ــو الس ــک فه ــی غیب ــک ف ــک و عاب ــاتََرک عیب ــْن س ــام : »َم الس

ــدّو.« ــدّو.«الع الع
ــر  ــه منب ــر گاه ب ــان ه ــی از خطیب ــد: یک ــل می کن ــا نق ــر موالن ــه منب ــر گاه ب ــان ه ــی از خطیب ــد: یک ــل می کن ــا نق موالن
و  دزدان  حــِق  در  دعــا  بــه  می کــرد  شــروع   . و می رفــت  دزدان  حــِق  در  دعــا  بــه  می کــرد  شــروع   . می رفــت 
راهزنــان. عــده ای بــه او اعتــراض می کردنــد کــه جنــاِب راهزنــان. عــده ای بــه او اعتــراض می کردنــد کــه جنــاِب 

ــت؟ ــی اس ــه دعای ــر چ ــن دیگ ــب ، ای ــت؟خطی ــی اس ــه دعای ــر چ ــن دیگ ــب ، ای خطی
گفت : نیکویی از این ها دیده ام                                                                                                                                               گفت : نیکویی از این ها دیده ام                                                                                                                                               

                            من دعاشان زین سبب بگزیده ام                            من دعاشان زین سبب بگزیده ام
ُخبث و ظلم و جور چندان ساختند                                                                                                                                           ُخبث و ظلم و جور چندان ساختند                                                                                                                                           

                            که مرا از شر به خیر انداختند                            که مرا از شر به خیر انداختند
سپس نتیجه می گیرد:سپس نتیجه می گیرد:

در حقیقت هر عدو داروی توست                                                                                                                                             در حقیقت هر عدو داروی توست                                                                                                                                             
                             کیمیا و نافع و ِدلُجوِی توست                             کیمیا و نافع و ِدلُجوِی توست

امــام خمینــی )ره( در ایــن زمینــه چنــدان پیــش می رونــد کــه امــام خمینــی )ره( در ایــن زمینــه چنــدان پیــش می رونــد کــه 
اساســا دشــمن را دوســت واقعــی انســان دانسته اســت.اساســا دشــمن را دوســت واقعــی انســان دانسته اســت.

»انســان بایــد نــزد دشــمنش بــرود و ببینــد قضــاوت او نســبت »انســان بایــد نــزد دشــمنش بــرود و ببینــد قضــاوت او نســبت 
ــد بفهمــد.  ــا عیب هــای خــودش را بتوان ــه او چــه هســت؟ ت ــد بفهمــد. ب ــا عیب هــای خــودش را بتوان ــه او چــه هســت؟ ت ب

انســان نمی توانــد از دوســتان خــودش تعلیــم بگیــرد....«انســان نمی توانــد از دوســتان خــودش تعلیــم بگیــرد....«
»شــاید  اســت:  درس آمــوز  بســیار  امــام  نــگاه  »شــاید نــوع  اســت:  درس آمــوز  بســیار  امــام  نــگاه  نــوع 
معایــب  عــاج  بــرای  شــایعه پراکنی ها   و  معایــب عیب جویی هــا  عــاج  بــرای  شــایعه پراکنی ها   و  عیب جویی هــا 
نفســانی مــا ســودمند باشــد نفســانی مــا ســودمند باشــد –– کــه هســت. آنانکــه بــا ثناهــای  کــه هســت. آنانکــه بــا ثناهــای 
ــتند  ــتانی هس ــد، دوس ــق دور می کنن ــوار ح ــا را از ج ــود م ــتند خ ــتانی هس ــد، دوس ــق دور می کنن ــوار ح ــا را از ج ــود م خ

ــد. ــمنی می کنن ــا دش ــه م ــود، ب ــتی خ ــا دوس ــه ب ــد.ک ــمنی می کنن ــا دش ــه م ــود، ب ــتی خ ــا دوس ــه ب ک
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,
شــبکه هــای اجتامعــی سیســتم ارتباطــی هســتند  کــه امــکان بــه اشــراک گذاشــن شــبکه هــای اجتامعــی سیســتم ارتباطــی هســتند  کــه امــکان بــه اشــراک گذاشــن 

اطالعــات  را فراهــم می آورنــد و شــبکه محیطــی هســتند کــه کاربــران مختلــف اطالعــات  را فراهــم می آورنــد و شــبکه محیطــی هســتند کــه کاربــران مختلــف 

می تواننــد بــا هــم ارتبــاط برقرارکنند.حــدود می تواننــد بــا هــم ارتبــاط برقرارکنند.حــدود 2020 ســال از راه انــدازی اولیــن شــبکه  ســال از راه انــدازی اولیــن شــبکه 

ــزان  ــر و می ــای اخی ــال ه ــا در س ــع آنه ــد رسی ــا رش ــی می گذرد.ام ــای اجتامع ــزان ه ــر و می ــای اخی ــال ه ــا در س ــع آنه ــد رسی ــا رش ــی می گذرد.ام ــای اجتامع ه

اســتفاده از ایــن شــبکه هــا بســیار نگــران کننــده اســت.در تحقیقــی کــه توســط اســتفاده از ایــن شــبکه هــا بســیار نگــران کننــده اســت.در تحقیقــی کــه توســط 

وال اســریت ژورنــال از  دخــران نوجــوان در مــورد اســتفاده از اینســتاگرام صورت وال اســریت ژورنــال از  دخــران نوجــوان در مــورد اســتفاده از اینســتاگرام صورت 

گرفتــه ، آمــده اســت: »آنهــا اغلــب احســاس »اعتیــاد« می کننــد و می داننــد کــه گرفتــه ، آمــده اســت: »آنهــا اغلــب احســاس »اعتیــاد« می کننــد و می داننــد کــه 

ــد  ــاس می کنن ــا احس ــت، ام ــر اس ــان م ــالمت روانش ــرای س ــد ب ــه می بینن ــد آنچ ــاس می کنن ــا احس ــت، ام ــر اس ــان م ــالمت روانش ــرای س ــد ب ــه می بینن آنچ

ــبکه  ــن ش ــم تری ــی مه ــه بررس ــه ب ــد.« در ادام ــود را بگیرن ــوی خ ــد جل ــبکه منی توانن ــن ش ــم تری ــی مه ــه بررس ــه ب ــد.« در ادام ــود را بگیرن ــوی خ ــد جل منی توانن

اجتامعی،یعنــی اینســتاگرام میپردازیــم.اجتامعی،یعنــی اینســتاگرام میپردازیــم.

اعتیاد دیجیتالاعتیاد دیجیتال
شــبکه هــای اجتامعــی خصوصــا اینســتاگرام ممکــن اســت در اوایــل لذت بخــش شــبکه هــای اجتامعــی خصوصــا اینســتاگرام ممکــن اســت در اوایــل لذت بخــش 

ــدت اســت  ــه ای رسخــوش و کوتاه م ــده هســتند؛این تجرب ــا افرسده کنن ــدت اســت باشــند ام ــه ای رسخــوش و کوتاه م ــده هســتند؛این تجرب ــا افرسده کنن باشــند ام

ــتاگرام آن  ــود اینس ــه خ ــادی ک ــی دارد؛اعتی ــدت را در پ ــیامنی طوالنی م ــه پش ــتاگرام آن ک ــود اینس ــه خ ــادی ک ــی دارد؛اعتی ــدت را در پ ــیامنی طوالنی م ــه پش ک

ــان  ــر نوجوان ــتفاده کم ــرای اس ــی را ب ــد راه کارهای ــد و می خواه ــد میکن ــان را تایی ــر نوجوان ــتفاده کم ــرای اس ــی را ب ــد راه کارهای ــد و می خواه ــد میکن را تایی

ــا  ــز تنه ــودکان(و نی ــرای ک ــزا ب ــنی مج ــی اپلیکیش ــد طراح ــاد کند)مانن ــا از آن اتخ ــز تنه ــودکان(و نی ــرای ک ــزا ب ــنی مج ــی اپلیکیش ــد طراح ــاد کند)مانن از آن اتخ

منتقــدان فیــس بــوک نبودنــد کــه فیــس بــوک را بــا موادمخدراعتیــاد آورمقایســه منتقــدان فیــس بــوک نبودنــد کــه فیــس بــوک را بــا موادمخدراعتیــاد آورمقایســه 

مــی کردند؛حتــی کارمنــدان خــود ایــن رشکــت بــه تیــم تحقیقاتــی خــود گفتنــد کــه مــی کردند؛حتــی کارمنــدان خــود ایــن رشکــت بــه تیــم تحقیقاتــی خــود گفتنــد کــه 

محصــوالت فیســبوک شــبیه بــه یــک داروی خفیــف اعتیــاد آور اســت.محصــوالت فیســبوک شــبیه بــه یــک داروی خفیــف اعتیــاد آور اســت.

هدر رفن طالیی به نام زمانهدر رفن طالیی به نام زمان
بــا اینکــه فضــای مجــازی معنــای بــه روز بــودن دارد ولــی ســبب میشــود کــه فــرد بــا اینکــه فضــای مجــازی معنــای بــه روز بــودن دارد ولــی ســبب میشــود کــه فــرد 

از زمــان و مــکان خــودش جــدا شــود و بــا وجــود دسرســی بــه مطالــب زیــاد و از زمــان و مــکان خــودش جــدا شــود و بــا وجــود دسرســی بــه مطالــب زیــاد و 

متنــوع از دسرســی بــه مطالــب مهــم محــروم گــردد و یــا بــا وجــود آزادی، تحــت متنــوع از دسرســی بــه مطالــب مهــم محــروم گــردد و یــا بــا وجــود آزادی، تحــت 

کنــرل آن شــبکه اجتامعــی قرارگیرد.فنــاوری مــدرن و شــبکه هــای اجتامعــي بــر کنــرل آن شــبکه اجتامعــی قرارگیرد.فنــاوری مــدرن و شــبکه هــای اجتامعــي بــر 

زندگــی بــر ســیطره یافتــه اســت و بــه جــای اینکــه انســان، توســعه فنــاوری هــا زندگــی بــر ســیطره یافتــه اســت و بــه جــای اینکــه انســان، توســعه فنــاوری هــا 

را هدایــت و راهــری کند؛فنــاوری و  ُمــد حــارض در ایــن شــبکه هــای اجتامعــی را هدایــت و راهــری کند؛فنــاوری و  ُمــد حــارض در ایــن شــبکه هــای اجتامعــی 

زندگــی انســان هــا را کنــرل میکنــد.زندگــی انســان هــا را کنــرل میکنــد.

بهرین راه شهرت و دیده شدن در اینستاگرام برهنگی است.بهرین راه شهرت و دیده شدن در اینستاگرام برهنگی است.
طبــق قوانیــن خــود اینستاگرام،اینســتاگرام تنهــا عکــس هــا و ویدیویــی هایــی را طبــق قوانیــن خــود اینستاگرام،اینســتاگرام تنهــا عکــس هــا و ویدیویــی هایــی را 

حــذف می کنــد کــه منایانگــر آمیــزش جنســی و انــدام هــای تناســلی اســت.حتی حــذف می کنــد کــه منایانگــر آمیــزش جنســی و انــدام هــای تناســلی اســت.حتی 

برهنگــی کامــل در عکــس هــای نقاشــی و پیکــر تراشــی هــا مجــاز است.بررســی برهنگــی کامــل در عکــس هــای نقاشــی و پیکــر تراشــی هــا مجــاز است.بررســی 

افــراد مشــهور در اینســتاگرام نیــز ایــن مــوارد را تاییــد میکنــد.آن هــا بــرای ایــنافــراد مشــهور در اینســتاگرام نیــز ایــن مــوارد را تاییــد میکنــد.آن هــا بــرای ایــن

ــه  ــتند.چرا ک ــه هس ــای برهن ــوای ه ــار محت ــه انتش ــور ب ــوند مجب ــده ش ــه دی ــه ک ــتند.چرا ک ــه هس ــای برهن ــوای ه ــار محت ــه انتش ــور ب ــوند مجب ــده ش ــه دی ک

می داننــد بــا انتشــار چنیــن مــواردی شــهرت بیشــر میابند.الگوریتــم اینســتاگرام می داننــد بــا انتشــار چنیــن مــواردی شــهرت بیشــر میابند.الگوریتــم اینســتاگرام 

ــه  ــه را ب ــه برهن ــه و نیم ــر برهن ــر تصاوی ــاالن فناوری،بیش ــر فع ــر اک ــق نظ ــه طب ــه را ب ــه برهن ــه و نیم ــر برهن ــر تصاوی ــاالن فناوری،بیش ــر فع ــر اک ــق نظ طب

ــر  ــه تصاوی ــر پای ــا ب ــتاگرام تنه ــون اینس ــنهاد می دهد.چ ــش و پیش ــران منای ــر کارب ــه تصاوی ــر پای ــا ب ــتاگرام تنه ــون اینس ــنهاد می دهد.چ ــش و پیش ــران منای کارب

ــک و  ــا تعــداد الی ــر آن عکــس هــا جــذاب نباشــند مطمئن ــه اگ ــک و اســتوار اســت ک ــا تعــداد الی ــر آن عکــس هــا جــذاب نباشــند مطمئن ــه اگ اســتوار اســت ک

ــدی  ــوری عم ــه ص ــتاگرام ب ــگار اینس ــرد. ان ــد ک ــت خواهی ــری دریاف ــور کم ــدی فال ــوری عم ــه ص ــتاگرام ب ــگار اینس ــرد. ان ــد ک ــت خواهی ــری دریاف ــور کم فال

می خواهــد محبوبیــت برهنگــی را افزایــش دهــد و ذائقــه افــراد را تغییــر دهــد.می خواهــد محبوبیــت برهنگــی را افزایــش دهــد و ذائقــه افــراد را تغییــر دهــد.

رشکــت هــا و کســب کار هــای حــوزه پوشــاک هــم بــرای اینکــه دیــده شــوند و رشکــت هــا و کســب کار هــای حــوزه پوشــاک هــم بــرای اینکــه دیــده شــوند و 

ــان و دخــران در حــد نیمــه  ــه اســتفاده از زن ــور ب ــان و دخــران در حــد نیمــه کاالهایشــان فــروش رود مجب ــه اســتفاده از زن ــور ب کاالهایشــان فــروش رود مجب

ــد. ــران ایجــاد کنن ــرای کارب ــت ب ــا نوعــی جذابی ــد.برهنگــی هســتند ت ــران ایجــاد کنن ــرای کارب ــت ب ــا نوعــی جذابی برهنگــی هســتند ت

کدام فضا؟زندگی واقعی یا جعلی؟کدام فضا؟زندگی واقعی یا جعلی؟
ــه  ــود ک ــب می ش ــی موج ــای اجتامع ــبکه ه ــد ش ــش از ح ــداوم و بی ــتفاده م ــه اس ــود ک ــب می ش ــی موج ــای اجتامع ــبکه ه ــد ش ــش از ح ــداوم و بی ــتفاده م اس

فــرد در بیــن دو فضــا معلــق گــردد و خــودش را نشناســد کــه چالشــی جــدی و فــرد در بیــن دو فضــا معلــق گــردد و خــودش را نشناســد کــه چالشــی جــدی و 

ــان زندگــی کند.اینســتاگرام بیشــر  ــور می شــود در دو جه ــی اســت.او مجب ــان زندگــی کند.اینســتاگرام بیشــر بحران ــور می شــود در دو جه ــی اســت.او مجب بحران

بــر بخــش بیرونــی زندگی)نــه دورنــی ماننــد افــکار و ...( متمرکــز میشــود.پس فــرد بــر بخــش بیرونــی زندگی)نــه دورنــی ماننــد افــکار و ...( متمرکــز میشــود.پس فــرد 

ــد  ــان آن شــبکه از آن انتظــار دارن ــد بایــد طــوری خــود را نشــان دهــد کــه مخاطب ــان آن شــبکه از آن انتظــار دارن بایــد طــوری خــود را نشــان دهــد کــه مخاطب

تــا اعتبــار و شــهرت بیشــر پیــدا کنــد کــه نوجــوان از ایــن مســئله بســیار آســیب تــا اعتبــار و شــهرت بیشــر پیــدا کنــد کــه نوجــوان از ایــن مســئله بســیار آســیب 

ــد . ــب میکن ــدن ترغی ــوی ش ــی دنی ــه نوع ــران را ب ــز کارب ــتاگرام نی ــد .می بینند.اینس ــب میکن ــدن ترغی ــوی ش ــی دنی ــه نوع ــران را ب ــز کارب ــتاگرام نی می بینند.اینس

ــی هســتند!  ــا و درخشــان اســت و همــه  عال ــز زیب ــی کــه در آن همــه چی ــی هســتند! جهان ــا و درخشــان اســت و همــه  عال ــز زیب ــی کــه در آن همــه چی جهان

آیــا واقعــا اینطــور اســت؟آیــا واقعــا اینطــور اســت؟

و در نهایت،میگوییــم کــه اینســتاگرام یــک شــبکه اجتامعــی دارای مزایــای بســیار و در نهایت،میگوییــم کــه اینســتاگرام یــک شــبکه اجتامعــی دارای مزایــای بســیار 

ــاد  ــه آن اعتی ــه خــود ب ــی اگــر زمــان را مدیریــت نکنــد خــود ب ــاد خوبــی اســت ول ــه آن اعتی ــه خــود ب ــی اگــر زمــان را مدیریــت نکنــد خــود ب خوبــی اســت ول

پیــدا مــی کنند.برخــی از دانشــجویان تحصیــالت خــود را رهــا مــی کننــد و حرفــه پیــدا مــی کنند.برخــی از دانشــجویان تحصیــالت خــود را رهــا مــی کننــد و حرفــه 

خــود را نابــود مــی کننــد تــا در اینســتاگرام نفــوذ کننــد و مشــهور شــوند.این کامال خــود را نابــود مــی کننــد تــا در اینســتاگرام نفــوذ کننــد و مشــهور شــوند.این کامال 

اشــتباه هست.بیشــر اوقــات، دلیــل اینکــه مــا اینقــدر بــه زندگــی مجــازی خــود اشــتباه هست.بیشــر اوقــات، دلیــل اینکــه مــا اینقــدر بــه زندگــی مجــازی خــود 

معتــاد مــی شــویم ایــن اســت کــه احســاس مــی کنیــم چیــز زیــادی در زندگــی معتــاد مــی شــویم ایــن اســت کــه احســاس مــی کنیــم چیــز زیــادی در زندگــی 

واقعــی خــود نداریم.بایــد ورزش یــا رسگرمــی خاصــی را بــه فعالیــت هــای روزانــه واقعــی خــود نداریم.بایــد ورزش یــا رسگرمــی خاصــی را بــه فعالیــت هــای روزانــه 

ــرژی  ــز و ان ــا متــام مترک ــم ت ــاد بگیری ــا مهــارت خاصــی را ی ــم ی ــه کنی ــرژی خــود اضاف ــز و ان ــا متــام مترک ــم ت ــاد بگیری ــا مهــارت خاصــی را ی ــم ی ــه کنی خــود اضاف

ــه فضــای  ــد مــا را ب ــا می توان ــه زندگــی متوجــه شــود.اینطور کارهــا مطمئن ــا ب ــه فضــای م ــد مــا را ب ــا می توان ــه زندگــی متوجــه شــود.اینطور کارهــا مطمئن ــا ب م

ــم و از  ــه کنی ــری را تجرب ــودگی بیش ــش و آس ــا آرام ــد ت ــر کن ــک ت ــی نزدی ــم و از واقع ــه کنی ــری را تجرب ــودگی بیش ــش و آس ــا آرام ــد ت ــر کن ــک ت ــی نزدی واقع

زندگــی لــذت بریــم.زندگــی لــذت بریــم.

محمدجواد عرفانی اصلمحمدجواد عرفانی اصل
دانشجو دوره کارشناسی الهیات
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web3
اینترنت سوم  نسل 

یکــی از تکنولوژی هایــی کــه تاثیــر بســیار زیــادی در یکــی از تکنولوژی هایــی کــه تاثیــر بســیار زیــادی در 
بــا ورود  اینرنــت اســت.  انســان گذاشــته،  بــا ورود تعامــالت  اینرنــت اســت.  انســان گذاشــته،  تعامــالت 
اینرنــت، دنیــای اطالعــات و ارتباطــات شــاهد تغییــرات اینرنــت، دنیــای اطالعــات و ارتباطــات شــاهد تغییــرات 
ــاط  ــراری ارتب ــیوه های برق ــی از ش ــود. یک ــم گیری ب ــاط چش ــراری ارتب ــیوه های برق ــی از ش ــود. یک ــم گیری ب چش
در بســر اینرنــت، از طریــق صفحــات وب اســت. نســل در بســر اینرنــت، از طریــق صفحــات وب اســت. نســل 
اول وب )اول وب )web1web1( بــا نــام وب اســتاتیک شــناخته مــی ( بــا نــام وب اســتاتیک شــناخته مــی 
شــود کــه محدودیــت در دسرســی بــه اطالعــات و عــدم شــود کــه محدودیــت در دسرســی بــه اطالعــات و عــدم 
ــای آن  ــت ه ــران از محدودی ــان کارب ــل می ــکان تعام ــای آن ام ــت ه ــران از محدودی ــان کارب ــل می ــکان تعام ام
ــل  ــه. نس ــا یکطرف ــک ام ــی باری ــون بزرگراه ــود؛ همچ ــل ب ــه. نس ــا یکطرف ــک ام ــی باری ــون بزرگراه ــود؛ همچ ب
دوم وب )نســل کنونــی( بــا معرفــی برخــی از شــبکه های دوم وب )نســل کنونــی( بــا معرفــی برخــی از شــبکه های 
اجتامعــی ماننــد فیســبوک انقــالب بزرگــی در تعامــل بــه اجتامعــی ماننــد فیســبوک انقــالب بزرگــی در تعامــل بــه 
راه انداخــت و بســیاری از محدودیــت هــای نســل قبــل راه انداخــت و بســیاری از محدودیــت هــای نســل قبــل 
ــت نســل  ــا هــامن اینرن ــت نســل  ی ــا هــامن اینرن ــا وب 33 ی ــد. ام ــع گردانی ــا وب را مرتف ــد. ام ــع گردانی را مرتف
ســوم، انقالبــی در دنیــا به پــا کــرده کــه یکــی از اهــداف ســوم، انقالبــی در دنیــا به پــا کــرده کــه یکــی از اهــداف 
اینرنــت مســتقل تر، هوشــمندتر و  بــه  اینرنــت مســتقل تر، هوشــمندتر و آن، دســتیابی  بــه  آن، دســتیابی 
بازتــر اســت کــه ضمــن احــرام بــه حریــم خصوصــی بازتــر اســت کــه ضمــن احــرام بــه حریــم خصوصــی 
ــرار  ــا ق ــری در رسارس دنی ــراد بیش ــرس اف ــراد، در دس ــرار اف ــا ق ــری در رسارس دنی ــراد بیش ــرس اف ــراد، در دس اف
ــوم  ــل س ــی نس ــای اصل ــش ه ــی از نق ــد گرفت.یک ــوم خواه ــل س ــی نس ــای اصل ــش ه ــی از نق ــد گرفت.یک خواه
ــای  ــازی در دنی ــز س ــا متمرک ــه ب ــای ( مقابل ــازی در دنی ــز س ــا متمرک ــه ب ــت )webweb  33( مقابل ــت )اینرن اینرن
ــش و  ــن جه ــوان بزرگری ــه عن ــه از آن ب ــروزه اســت ک ــش و ام ــن جه ــوان بزرگری ــه عن ــه از آن ب ــروزه اســت ک ام
ــاد  ــل دوم( ی ــی وب )نس ــل کنون ــه نس ــبت ب ــر نس ــاد تغیی ــل دوم( ی ــی وب )نس ــل کنون ــه نس ــبت ب ــر نس تغیی
مــی شــود. بــه ایــن معنــا کــه دیگــر کنــرل آن از دســت مــی شــود. بــه ایــن معنــا کــه دیگــر کنــرل آن از دســت 
ــه  ــه جامع ــود و ب ــی ش ــارج م ــا خ ــت ه ــا و دول ــه نهاده ــه جامع ــود و ب ــی ش ــارج م ــا خ ــت ه ــا و دول نهاده

ــا در  ــران ب ــده از آن واگــذار مــی گردد.کارب ــده از آن واگــذار مــی گردد.اســتفاده کنن اســتفاده کنن

دســت گرفــن کنــرل اینرنــت بــه جــای رشکت هــا، اختیــار 

بیشــری بــر روی اطالعــات خــود خواهنــد داشــت و دیگر 

از آنچــه کــه بــا عنــوان نقــض حریــم خصوصــی کاربــران 

در نســل دوم وب یــاد مــی کردیــم خــری نیســت ماننــد 

دسرســی بــه دوربیــن ، مخاطبیــن، حافظــه داخلــی و …

مزایای نسل سوم وبمزایای نسل سوم وب
ــوم  ــل س ــیاری از نس ــناخته بس ــاد ناش ــا ابع ــه ب ــه ک ــوم اگرچ ــل س ــیاری از نس ــناخته بس ــاد ناش ــا ابع ــه ب ــه ک اگرچ
ــی  ــخص م ــه مش ــه ک ــا آنچ ــتیم ام ــرو هس ــت روب ــی اینرن ــخص م ــه مش ــه ک ــا آنچ ــتیم ام ــرو هس ــت روب اینرن
باشــد ایــن اســت کــه باشــد ایــن اســت کــه web3web3 در کنــار مفاهیمــی همچــون  در کنــار مفاهیمــی همچــون 
ــی شــگرف  ــت اشــیا و … تحول ــاورس، اینرن ــن، مت ــی شــگرف بالکچی ــت اشــیا و … تحول ــاورس، اینرن ــن، مت بالکچی
در عرصــه تکنولــوژی و فنــاوری ایجــاد خواهــد کــرد. در عرصــه تکنولــوژی و فنــاوری ایجــاد خواهــد کــرد. 
ــل  ــن نس ــت ای ــد ده مزی ــی از چن ــم رساغ برخ ــال بروی ــل ح ــن نس ــت ای ــد ده مزی ــی از چن ــم رساغ برخ ــال بروی ح

از اینرنــت :از اینرنــت :
عــدم نیــاز بــه نهــاد مرکــزی کنــرل کننــده )غیــر متمرکــز عــدم نیــاز بــه نهــاد مرکــزی کنــرل کننــده )غیــر متمرکــز 
ــا سانســور  ــران و ی ــرل اطالعــات کارب ــودن( : امــکان کن ــا سانســور ب ــران و ی ــرل اطالعــات کارب ــودن( : امــکان کن ب
آن هــا وجــود نخواهــد داشــت و کنــرل آن بــر اختیــار آن هــا وجــود نخواهــد داشــت و کنــرل آن بــر اختیــار 
کاربــران خواهــد بود.فراگیرتــر بــودن: وب کاربــران خواهــد بود.فراگیرتــر بــودن: وب ۳۳ همــه جــا در  همــه جــا در 
ــت هــا منــی  ــود. سیاســت گــذاری دول ــت هــا منــی دســرس خواهــد ب ــود. سیاســت گــذاری دول دســرس خواهــد ب
ــاد  ــام ابع ــازی آن مت ــد و پیاده س ــدود کن ــد آن را مح ــاد توان ــام ابع ــازی آن مت ــد و پیاده س ــدود کن ــد آن را مح توان
ــالوه  ــالوه  ع ــت. وب ۳۳ ع ــد گرف ــر خواه ــره را در ب ــی روزم ــت. وب زندگ ــد گرف ــر خواه ــره را در ب ــی روزم زندگ
بــر موبایــل، تبلــت، رایانــه بــر روی لــوازم و دســتگاه های بــر موبایــل، تبلــت، رایانــه بــر روی لــوازم و دســتگاه های 
ــک و  ــت.کاهش ه ــازی اس ــل پیاده س ــادی قاب ــیار زی ــک و بس ــت.کاهش ه ــازی اس ــل پیاده س ــادی قاب ــیار زی بس
ــه  ــات ب ــه اطالع ــی ک ــران: از آنجای ــات کارب ــت اطالع ــه رسق ــات ب ــه اطالع ــی ک ــران: از آنجای ــات کارب ــت اطالع رسق
صــورت غیــر متمرکــز هســتند و در یک جــا نگهــداری صــورت غیــر متمرکــز هســتند و در یک جــا نگهــداری 
منی شــوند، هکرهــا بــرای بــرای هــک و رسقــت اطالعــات، منی شــوند، هکرهــا بــرای بــرای هــک و رسقــت اطالعــات، 
بایــد کل شــبکه را از کار بیاندازنــد کــه عمــال امــکان پذیــر بایــد کل شــبکه را از کار بیاندازنــد کــه عمــال امــکان پذیــر 

نیســت.نیســت.

علیرضا محمدزاده کوثریعلیرضا محمدزاده کوثری
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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چه کسیچه کسی
میداند...؟؟؟!!میداند...؟؟؟!! چه کسی میداند؟چه کسی میداند؟

شاید این باد سخن ها داردشاید این باد سخن ها دارد
شاید این باد زمانیست گرفتار سکوتی سخت استشاید این باد زمانیست گرفتار سکوتی سخت است

شاید آن نم نم باران که به هنگام سحر می آید، اشک شاید آن نم نم باران که به هنگام سحر می آید، اشک 
چشم زنه پیریست که چربی داردچشم زنه پیریست که چربی دارد

چه کسی میداند؟چه کسی میداند؟
شاید این پنجره هر شب با در،شب شعری دارندشاید این پنجره هر شب با در،شب شعری دارند

شاید این پیراهن، وقت شستن شده رنجور از دردشاید این پیراهن، وقت شستن شده رنجور از درد
استخوانش شده خرداستخوانش شده خرد

شاید این ریشه هراس از هرس شاخه و برگش داردشاید این ریشه هراس از هرس شاخه و برگش دارد
چه کسی میداند؟چه کسی میداند؟

وانه، و  وانه، و شاید آن گل که تو کندی از باغ، وعده ای داشته با پر شاید آن گل که تو کندی از باغ، وعده ای داشته با پر
صد افسوس؛ جدایش کردی!صد افسوس؛ جدایش کردی!

چه کسی میداند؟چه کسی میداند؟
شب خود از رنگ سیاهش نالیدشب خود از رنگ سیاهش نالید
مخمل از نرمی خود بیزار استمخمل از نرمی خود بیزار است
خنجر از سرخیِ خون میترسدخنجر از سرخیِ خون میترسد

چه کسی میداند؟چه کسی میداند؟
شاید از دیر زمانی خوابیمشاید از دیر زمانی خوابیم

وغیم، افسوس! وغیم، افسوس!مست و مدهوش در مست و مدهوش در
این جهان توپ بزرگیست که در جیب دو کودک ماندهاین جهان توپ بزرگیست که در جیب دو کودک مانده

ونش شاید. ونش شاید.یادشان نیست کسی رفته در یادشان نیست کسی رفته در
شاید از چشم شما آبی و قرمز، زردندشاید از چشم شما آبی و قرمز، زردند

چه کسی میداند؟چه کسی میداند؟
شاید از زهر عسل میسازندشاید از زهر عسل میسازند

فلسفه نان لواشیست که مادر پختهفلسفه نان لواشیست که مادر پخته
شاید آن نغمه زیبا که قناری خوانده، نوحه ایی غمگین استشاید آن نغمه زیبا که قناری خوانده، نوحه ایی غمگین است

شاید این باِد سبک، سنگین استشاید این باِد سبک، سنگین است
چه کسی میداند؟چه کسی میداند؟

رازی از الکل خود راضی بود؟رازی از الکل خود راضی بود؟
شاید این شعر فقط بازی بودشاید این شعر فقط بازی بود

پرش کردم و از  پرش کردم و از شاید آن نوگلِ خندان که سپردی به منش، پر شاید آن نوگلِ خندان که سپردی به منش، پر
ون افتاد ون افتادپنجره بیر پنجره بیر
چه کسی میداند؟چه کسی میداند؟

شاید از گفتِن عشق تو و من صدهزاران فرق استشاید از گفتِن عشق تو و من صدهزاران فرق است
وع شد هرچه وع شد هرچهشاید از مرگ شر شاید از مرگ شر

زندگی چوب بالییست که در کوچه ما افتادهزندگی چوب بالییست که در کوچه ما افتاده
نئشگی خواب قشنگیست که الکل دیدهنئشگی خواب قشنگیست که الکل دیده

نِخ سیگار شبیه است به نخ های بلوزی رنگینِخ سیگار شبیه است به نخ های بلوزی رنگی
یخ هم از آب شدن خوشحال استیخ هم از آب شدن خوشحال است

چه کسی میداند؟چه کسی میداند؟
وِی گلی سبز زمین را بوسید وِی گلی سبز زمین را بوسیدشبنم از ر شبنم از ر

تخته سنگی پوسیدتخته سنگی پوسید
شاید این همهمه از ترِس سکوتی سخت استشاید این همهمه از ترِس سکوتی سخت است

ماه و خورشید دو فانوس سفید و زردند.  چه کسی میداند؟ماه و خورشید دو فانوس سفید و زردند.  چه کسی میداند؟

ابوالفضل اسفندیاریابوالفضل اسفندیاری
دانشجو دوره کارشناسی علوم اجتماعی

نرشیه فرثام، شامره سوم 9

لمس کنید

https://samen.cfu.ac.ir/file/49/attach2022021462197200653641.mpeg


میداند...؟؟؟!!میداند...؟؟؟!!
  AlternativeAlternative« داســتان هایــی بــا مضمــون »تاریــخ هــای جانشــین« یــا »داســتان هایــی بــا مضمــون »تاریــخ هــای جانشــین« یــا

HistoryHistory« اغلــب ایــن پرســش را مــورد بررســی قــرار مــی دهنــد کــه « اغلــب ایــن پرســش را مــورد بررســی قــرار مــی دهنــد کــه 

اگــر یــک واقعــه ی تاریخــی خــاص ماننــد جنگ جهانــی دوم به شــکلی اگــر یــک واقعــه ی تاریخــی خــاص ماننــد جنگ جهانــی دوم به شــکلی 

ــه  ــی چگون ــای کنون ــی رســید، دنی ــان م ــه پای ــداد و ب ــاوت رخ می ــه متف ــی چگون ــای کنون ــی رســید، دنی ــان م ــه پای ــداد و ب ــاوت رخ می متف

مــی توانســت باشــد؟ اگــر ســلطنت صفــوی ســقوط منــی کــرد امــروزه مــی توانســت باشــد؟ اگــر ســلطنت صفــوی ســقوط منــی کــرد امــروزه 

مــا در چــه جامعــه و دنیایــی زندگــی مــی کردیــم؟ نــوع حکومــت و مــا در چــه جامعــه و دنیایــی زندگــی مــی کردیــم؟ نــوع حکومــت و 

ســاختار اقتصــادی و اجتامعــی چگونــه بــود؟ علــم و فنــاوری در چــه ســاختار اقتصــادی و اجتامعــی چگونــه بــود؟ علــم و فنــاوری در چــه 

ســطحی از پیرشفــت قــرار داشــت؟ محیــط زیســت و جمعیــت انســانی ســطحی از پیرشفــت قــرار داشــت؟ محیــط زیســت و جمعیــت انســانی 

بــه چــه وضعــی بــود؟بــه چــه وضعــی بــود؟

 علــت بــه کارگیــری واژه ی تاریــخ جانشــین ایــن اســت کــه نویســنده  علــت بــه کارگیــری واژه ی تاریــخ جانشــین ایــن اســت کــه نویســنده 

نقطــه ای از تاریــخ را در نظــر مــی گیــرد و جریــان آن را بــه میزانــی نقطــه ای از تاریــخ را در نظــر مــی گیــرد و جریــان آن را بــه میزانــی 

کــم یــا زیــاد تغییــر مــی دهــد و حرکــت تاریخــی جدیــدی در قالــب کــم یــا زیــاد تغییــر مــی دهــد و حرکــت تاریخــی جدیــدی در قالــب 

ــخ  ــین از تاری ــای جانش ــخ ه ــع تاری ــد. در واق ــی کن ــق م ــتان خل ــخ داس ــین از تاری ــای جانش ــخ ه ــع تاری ــد. در واق ــی کن ــق م ــتان خل داس

واقعــی منشــعب و منحــرف مــی شــوند، همچــون شــاخه هــای یــک واقعــی منشــعب و منحــرف مــی شــوند، همچــون شــاخه هــای یــک 

درخــت. بــه ایــن ترتیــب هــر تاریــخ جانشــین یــک داالن زمانــی ویــژه درخــت. بــه ایــن ترتیــب هــر تاریــخ جانشــین یــک داالن زمانــی ویــژه 

ــتقل و  ــاص و مس ــکل خ ــیوه و ش ــه ش ــخ ب ــه تاری ــت ک ــود اس ــتقل و ی خ ــاص و مس ــکل خ ــیوه و ش ــه ش ــخ ب ــه تاری ــت ک ــود اس ی خ

ــد. ــان مــی یاب ــه ی داالن هــا در آن جری ــاوت از بقی ــد.متف ــان مــی یاب ــه ی داالن هــا در آن جری ــاوت از بقی متف

ــوان و  ــنده ای ج ــرد، نویس ــزی ف ــد فائ ــای محم ــاب، آق ــنده کت ــوان و نویس ــنده ای ج ــرد، نویس ــزی ف ــد فائ ــای محم ــاب، آق ــنده کت نویس

ــی  ــر او محســوب م ــن اث ــع دومی ــه بذرخــون در واق ــی اســت ک ــی ایران ــر او محســوب م ــن اث ــع دومی ــه بذرخــون در واق ــی اســت ک ایران

شــود و در طــی همیــن مــدت فعالیــت خــود توانســته اســت در شــود و در طــی همیــن مــدت فعالیــت خــود توانســته اســت در 

مســابقه »افســانه هــا« کــه رویــدادی اســت کــه در آن بــه آثــار گامنــه مســابقه »افســانه هــا« کــه رویــدادی اســت کــه در آن بــه آثــار گامنــه 

ــه اول شــود.  ــز رتب ــردازد حائ ــی پ ــی م ــه اول شــود. زن تالیف ــز رتب ــردازد حائ ــی پ ــی م زن تالیف

در طــی داســتان »بــذر خــون« مــا خــود را رسارس در دنیایــی مــی یابیــم در طــی داســتان »بــذر خــون« مــا خــود را رسارس در دنیایــی مــی یابیــم 

ــا،  ــن دنی ــد. در ای ــه مــا دارن ــا، کــه رهــری ســعی در هشــدار دادن آن ب ــن دنی ــد. در ای ــه مــا دارن کــه رهــری ســعی در هشــدار دادن آن ب

ــه از داعــش شکســت  ــی ک ــده اســت. ایران ــران برجــای مان ــی وی ــه از داعــش شکســت ایران ــی ک ــده اســت. ایران ــران برجــای مان ــی وی ایران

ــا نیروهــای داعــش درگیــر شــده  ــا نیروهــای داعــش درگیــر شــده خــورده و در درون مرزهــای خــود ب خــورده و در درون مرزهــای خــود ب

اســت. نیروهــای ایــن گــروه تروریســتی نهاســت. نیروهــای ایــن گــروه تروریســتی نه  تنهــا کرمانشــاه و همــدان تنهــا کرمانشــاه و همــدان 

بلکــه اکنــون اصفهــان را تحــت محــارصه خــود درآورده اســت. شــهری بلکــه اکنــون اصفهــان را تحــت محــارصه خــود درآورده اســت. شــهری 

کــه مردمــش هــر دم، بیــم تســلط و آویختــه شــدن پرچــم ایــن کــه مردمــش هــر دم، بیــم تســلط و آویختــه شــدن پرچــم ایــن 

ــار  ــی آث ــی، ویران ــای دولت ــاختامن ه ــر س ــالمی« ب ــت اس ــار اکنون»خالف ــی آث ــی، ویران ــای دولت ــاختامن ه ــر س ــالمی« ب ــت اس اکنون»خالف

ــد. ــن عزیزانشــان را دارن ــد.تاریخــی خــود و از دســت رف ــن عزیزانشــان را دارن تاریخــی خــود و از دســت رف

بارهــا بارهــا و بارهــا ایــن جملــه را در فواصــل زمانــی مختلــف شــنیده بارهــا بارهــا و بارهــا ایــن جملــه را در فواصــل زمانــی مختلــف شــنیده 

ایــم. بارهــا حتــی بــه آن فکــر کــرده ایــم. در ســال هایــی کــه گــروه ایــم. بارهــا حتــی بــه آن فکــر کــرده ایــم. در ســال هایــی کــه گــروه 

تروریســتی داعــش در اوج قــدرت خــود بــود، فیلــم هــای توحــش خــود تروریســتی داعــش در اوج قــدرت خــود بــود، فیلــم هــای توحــش خــود 

ــج  ــج را پخــش مــی کــرد و مــوج وحشــت پراکنــی خــود را در متامــی پن را پخــش مــی کــرد و مــوج وحشــت پراکنــی خــود را در متامــی پن

ــا و مبــب  ــدازی در کالیفرنی ــا تیران ــری در ســیدنی ت ــاره، از گروگانگی ــا و مبــب ق ــدازی در کالیفرنی ــا تیران ــری در ســیدنی ت ــاره، از گروگانگی ق

گــذاری هــای متعــدد و حمــالت انتحــاری در لنــدن و پاریــس و آنــکارا گــذاری هــای متعــدد و حمــالت انتحــاری در لنــدن و پاریــس و آنــکارا 

ــا ســاختامن مجلــس شــورای اســالمی  ــود  و حتــی ت ــا ســاختامن مجلــس شــورای اســالمی مســلط ســاخته ب ــود  و حتــی ت مســلط ســاخته ب

ــن  ــه باالخــره ای ــم ک ــر میکردی ــا خــود فک ــود؛ ب ــده ب ــش آم ــران پی ــن ته ــه باالخــره ای ــم ک ــر میکردی ــا خــود فک ــود؛ ب ــده ب ــش آم ــران پی ته

رسطــان نابــود کننــده ارواح بــرشی تــا کجــا مــی خواهــد پیــش بــرود؟ رسطــان نابــود کننــده ارواح بــرشی تــا کجــا مــی خواهــد پیــش بــرود؟ 

چــه زمانــی مــی خواهــد متوقــف بشــود؟ ترســامن وقتــی بیشــر مــی چــه زمانــی مــی خواهــد متوقــف بشــود؟ ترســامن وقتــی بیشــر مــی 

ــد و  ــقوط کردن ــب س ــل و حل ــل موص ــی مث ــهرهای بزرگ ــه ش ــد ک ــد و ش ــقوط کردن ــب س ــل و حل ــل موص ــی مث ــهرهای بزرگ ــه ش ــد ک ش

داعشــی هــا از پشــت مــرز برایــامن دســت تــکان مــی دادنــد. داعشــی هــا از پشــت مــرز برایــامن دســت تــکان مــی دادنــد. 

ــه ابتدایــی کــه از قــول رهــر انقــالب نقــل شــده بــود  ــه ابتدایــی کــه از قــول رهــر انقــالب نقــل شــده بــود حــال بــه جمل حــال بــه جمل

بازگردیــم. ایــن جملــه از مــا مــی خواهــد کــه تصــوری را در گذشــته بازگردیــم. ایــن جملــه از مــا مــی خواهــد کــه تصــوری را در گذشــته 

در نظــر بگیریــم یــا در واقــع تصــوری را »جانشــین« واقعیــت فعلــی در نظــر بگیریــم یــا در واقــع تصــوری را »جانشــین« واقعیــت فعلــی 

کنیــم. مــا نیــز ایــن کار را مــی کنیــم چراکــه بارهــا ایــن کار را کــرده کنیــم. مــا نیــز ایــن کار را مــی کنیــم چراکــه بارهــا ایــن کار را کــرده 

ایــم. در طــول زندگــی خــود بارهــا بــه خــود و یــا دیگــران گفتــه ایــم که ایــم. در طــول زندگــی خــود بارهــا بــه خــود و یــا دیگــران گفتــه ایــم که 

اگــر ایــن کار را مــی کردیــم اگــر انتخــاب رشــته بهــری مــی داشــتیم، اگــر ایــن کار را مــی کردیــم اگــر انتخــاب رشــته بهــری مــی داشــتیم، 

اگــر فــالن ســوال را در بهــامن موقعیــت مــی پرســیدیم؛ آنــگاه فرصــت اگــر فــالن ســوال را در بهــامن موقعیــت مــی پرســیدیم؛ آنــگاه فرصــت 

هــای بهــری بــرای زندگــی کــردن مــی داشــتیم. یــا بارهــا شــنیده ایــم هــای بهــری بــرای زندگــی کــردن مــی داشــتیم. یــا بارهــا شــنیده ایــم 

کــه افــراد بــرای مرزهــای ایــران قدیــم افســوس خــورده و مــی گوینــد: کــه افــراد بــرای مرزهــای ایــران قدیــم افســوس خــورده و مــی گوینــد: 

»اگــر« ایــن مرزهــا از دســت منــی رفــت آنــگاه مــا گســره وســیع تــری »اگــر« ایــن مرزهــا از دســت منــی رفــت آنــگاه مــا گســره وســیع تــری 

از جهــان را تحــت پوشــش خــود  مــی داشــتیم.از جهــان را تحــت پوشــش خــود  مــی داشــتیم.

ــار یکدیگــر جمــع شــده  ــن اگرهــای انســانی در کن ــخ ای ــار یکدیگــر جمــع شــده در طــی تاری ــن اگرهــای انســانی در کن ــخ ای در طــی تاری

انــد؛ گاه انقــالب هایــی را جهــت احیــای ارزش هــای گذشــته، گاه انــد؛ گاه انقــالب هایــی را جهــت احیــای ارزش هــای گذشــته، گاه 

ــن  ــد. در ای ــود آورده ان ــه وج ــا را ب ــت ه ــی حکوم ــا، گاه حت ــن ه ــد. در ای ــود آورده ان ــه وج ــا را ب ــت ه ــی حکوم ــا، گاه حت کودتاکودتا  ه

ــه  ــی ک ــتان های ــد، داس ــد آورده ان ــی را پدی ــتان های ــی داس ــن گاه ــه بی ــی ک ــتان های ــد، داس ــد آورده ان ــی را پدی ــتان های ــی داس ــن گاه بی

دنیایــی را بــه تصویــر مــی کشــند کــه در آن نقطــه عطفــی در تاریــخ دنیایــی را بــه تصویــر مــی کشــند کــه در آن نقطــه عطفــی در تاریــخ 

بــه گونــه ای »دگرگــون« رقــم خــورده و در واقــع آن هــا »جانشــین« بــه گونــه ای »دگرگــون« رقــم خــورده و در واقــع آن هــا »جانشــین« 

ــه  ــه ب ــا توج ــون را ب ــی اکن ــدود زمان ــده و ح ــارض ش ــال ح ــخ ح ــه تاری ــه ب ــا توج ــون را ب ــی اکن ــدود زمان ــده و ح ــارض ش ــال ح ــخ ح تاری

تغییــر خــط زمانــی بــه تصویــر مــی کشــند. ادبیــات »جریــان اصلــی« تغییــر خــط زمانــی بــه تصویــر مــی کشــند. ادبیــات »جریــان اصلــی« 

بــه دلیــل کاســتی هایــی کــه دارد بــرای ایــن موضــوع مناســب نیســت؛ بــه دلیــل کاســتی هایــی کــه دارد بــرای ایــن موضــوع مناســب نیســت؛ 

بنابرایــن بایــد رساغ ادبیــات »گامنــه زن« برویــم کــه توانایــی پوشــش بنابرایــن بایــد رساغ ادبیــات »گامنــه زن« برویــم کــه توانایــی پوشــش 

ــخ جانشــین« خــود دارد. ــر »تاری ــر ژان ــن موضــوع را در زی ــخ جانشــین« خــود دارد.ای ــر »تاری ــر ژان ــن موضــوع را در زی ای

اگر مدافعان حرم مبارزه منی کردند باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدیم.اگر مدافعان حرم مبارزه منی کردند باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدیم.

بیانات مقام معظم رهری)مد ظله العالی( در دیدار با جمعی از خانواده های بیانات مقام معظم رهری)مد ظله العالی( در دیدار با جمعی از خانواده های 

شهدای مدافع حرم.شهدای مدافع حرم.
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کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

هــدف از رشــته کارشناســی ارشــد مدیریت آموزشــی، تربیــت متخصصانی هــدف از رشــته کارشناســی ارشــد مدیریت آموزشــی، تربیــت متخصصانی 

ــاره  ــری درب ــم گی ــل و تصمی ــه و تحلی ــرای اداره امــور آموزشــی ، تجزی ــاره ب ــری درب ــم گی ــل و تصمی ــه و تحلی ــرای اداره امــور آموزشــی ، تجزی ب

مســائل آمــوزش و پــرورش و همچنیــن مدیریــت آموزشــگاهها ، مــدارس مســائل آمــوزش و پــرورش و همچنیــن مدیریــت آموزشــگاهها ، مــدارس 

و ادارات آمــوزش و پــرورش و تدریــس در زمینــه مدیریــت آموزشــی مــی و ادارات آمــوزش و پــرورش و تدریــس در زمینــه مدیریــت آموزشــی مــی 

باشــد. مدیریــت آموزشــی بــر خــالف ســایر گرایــش هــای علــوم تربیتــی باشــد. مدیریــت آموزشــی بــر خــالف ســایر گرایــش هــای علــوم تربیتــی 

ــد، دارای  ــوده ان ــود ب ــارج از خ ــی خ ــای دانش ــوزه ه ــر از ح ــه متاث ــد، دارای ک ــوده ان ــود ب ــارج از خ ــی خ ــای دانش ــوزه ه ــر از ح ــه متاث ک

ماهیــت مســتقلی اســت. علــم مدیریــت آموزشــی، کارکردهــای مدیریــت ماهیــت مســتقلی اســت. علــم مدیریــت آموزشــی، کارکردهــای مدیریــت 

در ســازمانهای آموزشــی را بــر تئــوری و دانــش علمــی، مبتنــی می ســازد. در ســازمانهای آموزشــی را بــر تئــوری و دانــش علمــی، مبتنــی می ســازد. 

ــت در  ــره وری و کیفی ــی، به ــود اثربخش ــی؛ بهب ــت آموزش ــدف مدیری ــت در ه ــره وری و کیفی ــی، به ــود اثربخش ــی؛ بهب ــت آموزش ــدف مدیری ه

ــزی   ــد در مراك ــالن  می توانن ــارغ  التحصی ــت. ف ــی اس ــازمانهای آموزش ــزی  س ــد در مراك ــالن  می توانن ــارغ  التحصی ــت. ف ــی اس ــازمانهای آموزش س

ــاوری ،  ــوم  تحقیفــات  و فن ــرورش ، وزارت  عل ــاوری ، همچــون  وزارت  آمــوزش  و پ ــوم  تحقیفــات  و فن ــرورش ، وزارت  عل همچــون  وزارت  آمــوزش  و پ

وزارت  بهداشــت ، درمــان  و آمــوزش  پزشــكی ، مــدارس ، دانشــگاهها و دیگر وزارت  بهداشــت ، درمــان  و آمــوزش  پزشــكی ، مــدارس ، دانشــگاهها و دیگر 

مراكــز آموزشــی  بــه  كار مدیریــت  آموزشــی  مشــغول  شــوند. موقعیت های مراكــز آموزشــی  بــه  كار مدیریــت  آموزشــی  مشــغول  شــوند. موقعیت های 

شــغلی بســیاری بــرای فارغ التحصیــالن ایــن گرایــش وجــود دارد. تــا جایــی شــغلی بســیاری بــرای فارغ التحصیــالن ایــن گرایــش وجــود دارد. تــا جایــی 

کــه بســیاری از کارشناســان مدیریــت آموزشــی آینــده شــغلی ایــن گرایــش کــه بســیاری از کارشناســان مدیریــت آموزشــی آینــده شــغلی ایــن گرایــش 

را در کشــور مــا، بســیار امیدبخــش و ایــده آل می داننــد. کســانی کــه در را در کشــور مــا، بســیار امیدبخــش و ایــده آل می داننــد. کســانی کــه در 

مدیریــت آموزشــی تحصیــل می کننــد، معمــوال وارد یکــی از دو شــاخه ی مدیریــت آموزشــی تحصیــل می کننــد، معمــوال وارد یکــی از دو شــاخه ی 

ــا سیاســت گذاری می شوند.شــاخه ی  ــی و ی ــی مدیریت ــا سیاســت گذاری می شوند.شــاخه ی فعالیت هــای اجرای ــی و ی ــی مدیریت فعالیت هــای اجرای

ــی  ــت آموزش ــان مدیری ــه متخصص ــت ک ــن معناس ــه ای ــت گذاری ب ــی سیاس ــت آموزش ــان مدیری ــه متخصص ــت ک ــن معناس ــه ای ــت گذاری ب سیاس

بــا مراکــز دولتــی، نهادهــای غیرانتفاعــی و انجمن هــا و گروه هــای بــا مراکــز دولتــی، نهادهــای غیرانتفاعــی و انجمن هــا و گروه هــای 

تصمیم گیــر یــا تصمیم ســاز در حــوزه ی آمــوزش همــکاری می کننــد.تصمیم گیــر یــا تصمیم ســاز در حــوزه ی آمــوزش همــکاری می کننــد.

ــا  ــه ی ــک مدرس ــیس ی ــای تأس ــه معن ــم ب ــی ه ــاخه ی اجرای ــه ش ــا ورود ب ــه ی ــک مدرس ــیس ی ــای تأس ــه معن ــم ب ــی ه ــاخه ی اجرای ــه ش ورود ب

آموزشــگاه و یــا ورود بــه تیــم مدیریتــی یــک مرکــز آموزشــی اســت.آموزشــگاه و یــا ورود بــه تیــم مدیریتــی یــک مرکــز آموزشــی اســت.

کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد روان شناسی گرایش روان شناسی صنعتی و سازمانی

ــی و  ــازمانی،  بررس ــی و س ــی صنعت ــش روانشناس ــاد گرای ــدف از ایج ــی و ه ــازمانی،  بررس ــی و س ــی صنعت ــش روانشناس ــاد گرای ــدف از ایج ه

ــه  ــودن ب ــه من ــه ی کاری و توج ــی در حیط ــات روانشناس ــرش نظری ــه گس ــودن ب ــه من ــه ی کاری و توج ــی در حیط ــات روانشناس ــرش نظری گس

ــر بازدهــی کاری مــی  ــر آن ابعــاد ب ــان و تاثی ــر بازدهــی کاری مــی ابعــاد دیگــر زندگــی کارکن ــر آن ابعــاد ب ــان و تاثی ابعــاد دیگــر زندگــی کارکن

باشــد. همچنیــن افزایــش میــزان بهــره وری محیــط کار و امنیــت  و باشــد. همچنیــن افزایــش میــزان بهــره وری محیــط کار و امنیــت  و 

ــی،  ــغلی تخصص ــه ی ش ــنجش و مصاحب ــق س ــان از طری ــت کارکن ــی، رضای ــغلی تخصص ــه ی ش ــنجش و مصاحب ــق س ــان از طری ــت کارکن رضای

ــوع  ــان و تطبیــق هرچــه بیشــر محیــط و ن ــی آن ــوع بررســی وضعیــت روان ــان و تطبیــق هرچــه بیشــر محیــط و ن ــی آن بررســی وضعیــت روان

کار و خصوصیــات شــغلی و شــخصی کارمنــدان مربــوط بــه ایــن گرایــش کار و خصوصیــات شــغلی و شــخصی کارمنــدان مربــوط بــه ایــن گرایــش 

اســت . بــه طــور کلــی بــه دو حــوزه ی صنعتــی و ســازمانی تقســیم مــی اســت . بــه طــور کلــی بــه دو حــوزه ی صنعتــی و ســازمانی تقســیم مــی 

شــود کــه هــر کــدام از وظایــف روانشناســی صنعتــی و ســازمانی در زیــر شــود کــه هــر کــدام از وظایــف روانشناســی صنعتــی و ســازمانی در زیــر 

مجموعــه ی یکــی از آنهــا قــرار مــی گیــرد. روانشناســانی کــه عالقــه منــد مجموعــه ی یکــی از آنهــا قــرار مــی گیــرد. روانشناســانی کــه عالقــه منــد 

ــدان و کارگــران و فعالیــت در رشکــت هــای  ــران و کارمن ــا مدی ــه کار ب ــدان و کارگــران و فعالیــت در رشکــت هــای ب ــران و کارمن ــا مدی ــه کار ب ب

اداری و تجــاری و کارخانجــات بــرای انتخــاب ایــن گرایــش مناســبند.لبته اداری و تجــاری و کارخانجــات بــرای انتخــاب ایــن گرایــش مناســبند.لبته 

قابــل ذکــر اســت کــه داوطلبیــن ایــن گرایــش بایــد بــه بعضــی از  دروس قابــل ذکــر اســت کــه داوطلبیــن ایــن گرایــش بایــد بــه بعضــی از  دروس 

مربــوط بــه رشــته ی مدیریــت هــم عالقــه داشــته باشــند. مربــوط بــه رشــته ی مدیریــت هــم عالقــه داشــته باشــند. 

گرایــش مذکــور بــه نســبت گرایــش هــای بالینــی و عمومــی از بــازار کار گرایــش مذکــور بــه نســبت گرایــش هــای بالینــی و عمومــی از بــازار کار 

محدودتــر و همچنیــن شــهرت کمــری برخــوردار اســت؛ زیــرا بســیاری از محدودتــر و همچنیــن شــهرت کمــری برخــوردار اســت؛ زیــرا بســیاری از 

مدیــران هنــوز بــه اهمیــت کار روانشناســان ســازمانی پــی نــرده انــد و مدیــران هنــوز بــه اهمیــت کار روانشناســان ســازمانی پــی نــرده انــد و 

یــا روانشناســان گرایــش هــای دیگــر بــه انجــام فعالیــت هــای تخصصــی یــا روانشناســان گرایــش هــای دیگــر بــه انجــام فعالیــت هــای تخصصــی 

آنــان مــی پردازنــد. قابــل ذکــر اســت کــه جایــگاه و درآمــد گرایــش فــوق آنــان مــی پردازنــد. قابــل ذکــر اســت کــه جایــگاه و درآمــد گرایــش فــوق 

ــی برخــوردار اســت.  ــده آل ــه از وضعیــت ای ــی برخــوردار اســت. در کشــورهای توســعه یافت ــده آل ــه از وضعیــت ای در کشــورهای توســعه یافت

ــا  ــون ه ــه آزم ــلط ب ــش مس ــن گرای ــه ای ــدان ب ــه من ــه عالق ــا در صورتیک ــون ه ــه آزم ــلط ب ــش مس ــن گرای ــه ای ــدان ب ــه من ــه عالق در صورتیک

ــزرگ  ــای ب ــت ه ــد در رشک ــند و بتوانن ــه باش ــای مربوط ــه ه ــزرگ و مصاحب ــای ب ــت ه ــد در رشک ــند و بتوانن ــه باش ــای مربوط ــه ه و مصاحب

ــده  ــا ای ــوند و ی ــذب ش ــیمی و ... ج ــت و پروش ــون نف ــرح همچ ــده و مط ــا ای ــوند و ی ــذب ش ــیمی و ... ج ــت و پروش ــون نف ــرح همچ و مط

هــای نابــی در ایــن زمینــه داشــته باشــند، بــه لحــاظ کاری و درآمــدی در هــای نابــی در ایــن زمینــه داشــته باشــند، بــه لحــاظ کاری و درآمــدی در 

جایگاهــی مطلــوب قــرار خواهنــد گرفــت.جایگاهــی مطلــوب قــرار خواهنــد گرفــت.

کارشناسی ارشد علوم اجتامعی گرایش جامعه شناسیکارشناسی ارشد علوم اجتامعی گرایش جامعه شناسی

ــوم اجتامعــی، رشــته جامعــه شناســی  ــن رشــته های عل ــوم اجتامعــی، رشــته جامعــه شناســی یکــی از مهمری ــن رشــته های عل یکــی از مهمری

اســت. جهــان اجتامعــی انســان هــا پیوســته در حــال تغییــر و تکویــن اســت. جهــان اجتامعــی انســان هــا پیوســته در حــال تغییــر و تکویــن 

اســت و انســان بــا انــواع آداب و رســوم هــا و فرهنــگ هــای گوناگــون اســت و انســان بــا انــواع آداب و رســوم هــا و فرهنــگ هــای گوناگــون 

مواجــه مــی شــود. شــناخت ایــن فرهنــگ هــا و ویژگــی هــای جامعــه مواجــه مــی شــود. شــناخت ایــن فرهنــگ هــا و ویژگــی هــای جامعــه 

ــی  ــاط و تعامل ــد ارتب ــا بتوانن ــد ت ــی کن ــک م ــا کم ــه آدم ه ــناختی ب ــی ش ــاط و تعامل ــد ارتب ــا بتوانن ــد ت ــی کن ــک م ــا کم ــه آدم ه ــناختی ب ش

موثــر تــر و بــدون ســوگیری برقــرار کننــد و دانــش جامعــه شناســی بــرای موثــر تــر و بــدون ســوگیری برقــرار کننــد و دانــش جامعــه شناســی بــرای 

ــی  ــی برس ــه شناس ــت. جامع ــده اس ــود آم ــه وج ــر ب ــن ام ــق همی ــی تحق ــی برس ــه شناس ــت. جامع ــده اس ــود آم ــه وج ــر ب ــن ام ــق همی تحق

ــه بررســی  ــن رشــته علمــی ب ــا کالن اســت. ای ــه بررســی جامعــه از ســطح خــرد ت ــن رشــته علمــی ب ــا کالن اســت. ای جامعــه از ســطح خــرد ت

جوامــع بــرشی، برهم کنش هــای آنهــا، و فرایندهایــی کــه جوامــع را جوامــع بــرشی، برهم کنش هــای آنهــا، و فرایندهایــی کــه جوامــع را 

ــردازد. ــد، می پ ــر می ده ــا تغیی ــته ی ــگاه داش ــان ن ــت جاری ش ــردازد.در وضعی ــد، می پ ــر می ده ــا تغیی ــته ی ــگاه داش ــان ن ــت جاری ش در وضعی

ــه  ــه ب ــه شناســی عالق ــته جامع ــرای انتخــاب رش ــی ب ــن ویژگ ــم تری ــه مه ــه ب ــه شناســی عالق ــته جامع ــرای انتخــاب رش ــی ب ــن ویژگ ــم تری مه

جامعــه شناســی و مطالعــه رفتــار مــردم اســت. دانشــجویان رشــته جامعــه شناســی و مطالعــه رفتــار مــردم اســت. دانشــجویان رشــته 

ــی  ــری وارد م ــک و نظ ــای تئوری ــوزه ه ــر در ح ــی بیش ــه شناس ــی جامع ــری وارد م ــک و نظ ــای تئوری ــوزه ه ــر در ح ــی بیش ــه شناس جامع

شــوند، بــه همیــن جهــت داشــن قــدرت تجزیــه و تحلیــل و توان بررســی شــوند، بــه همیــن جهــت داشــن قــدرت تجزیــه و تحلیــل و توان بررســی 

اطالعــات جامعــه شناســی بســیار رضوری اســت. همچنیــن آن هــا بایــد اطالعــات جامعــه شناســی بســیار رضوری اســت. همچنیــن آن هــا بایــد 

بتواننــد قــدرت حــل تعــارض هــای پیچیــده اجتامعــی را داشــته باشــند بتواننــد قــدرت حــل تعــارض هــای پیچیــده اجتامعــی را داشــته باشــند 

کــه نیازمنــد هــوش و خالقیــت اســت. تفکــر انتقــادی و آشــنایی بــا روش کــه نیازمنــد هــوش و خالقیــت اســت. تفکــر انتقــادی و آشــنایی بــا روش 

هــای تحقیــق توانایــی مهــم دیگــری اســت کــه در رشــته جامعه شناســی هــای تحقیــق توانایــی مهــم دیگــری اســت کــه در رشــته جامعه شناســی 

رضوری اســت. تفکــر انتقــادی و آشــنایی بــا روش هــای تحقیــق توانایــی رضوری اســت. تفکــر انتقــادی و آشــنایی بــا روش هــای تحقیــق توانایــی 

مهــم دیگــری اســت کــه در رشــته جامعــه شناســی رضوری اســت. مهــم دیگــری اســت کــه در رشــته جامعــه شناســی رضوری اســت. 

بــا ایــن وجــود در کشــور مــا، بــا توجــه بــه وضــع فعلــی، اشــتغال ایــن بــا ایــن وجــود در کشــور مــا، بــا توجــه بــه وضــع فعلــی، اشــتغال ایــن 

رشــته از بــازار کار خوبــی برخــوردار نیســت و رقابــت در کار بیــن فــارغ رشــته از بــازار کار خوبــی برخــوردار نیســت و رقابــت در کار بیــن فــارغ 

ــن  ــن ای ــاد اســت. همچنی ــن التحصیــالن رشــته جامعــه شناســی بســیار زی ــن ای ــاد اســت. همچنی التحصیــالن رشــته جامعــه شناســی بســیار زی

ــن  ــز رسو کار دارد و در عی ــامع نی ــده اجت ــیب دی ــار آس ــا اقش ــته ب ــن رش ــز رسو کار دارد و در عی ــامع نی ــده اجت ــیب دی ــار آس ــا اقش ــته ب رش

حــال کــه احســاس نــوع دوســتی را در انســان پدیــد مــی آورد، فشــارهای حــال کــه احســاس نــوع دوســتی را در انســان پدیــد مــی آورد، فشــارهای 

روانــی را نیــز بــر جامعــه شــناس وارد مــی کنــد.روانــی را نیــز بــر جامعــه شــناس وارد مــی کنــد.
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نــرم افــزاری بســیار قدرمتنــد و کاربــردی کــه بــه کمــک نــرم افــزاری بســیار قدرمتنــد و کاربــردی کــه بــه کمــک 

آن قــادر خواهیــد بــود بــه راحتــی بــر روی اكــر فرمــت آن قــادر خواهیــد بــود بــه راحتــی بــر روی اكــر فرمــت 

هــای صوتــی و تصویــری احاطــه كامــل داشــته باشــید هــای صوتــی و تصویــری احاطــه كامــل داشــته باشــید 

و بتوانیــد اكــر ایــن فرمــت هــا را بــه یكدیگــر تبدیــل و بتوانیــد اكــر ایــن فرمــت هــا را بــه یكدیگــر تبدیــل 

كنیــد. همچنیــن رسعــت بــاال در تبدیــل فرمــت هــا یكی كنیــد. همچنیــن رسعــت بــاال در تبدیــل فرمــت هــا یكی 

  Xilisoft VideoXilisoft Video از قابلیــت هــای اصلــی نــرم افــزار از قابلیــت هــای اصلــی نــرم افــزار

ConverterConverter اســت . رسعــت و كیفیــت بــاال در تبدیــل و  اســت . رسعــت و كیفیــت بــاال در تبدیــل و 

پشــتیبانی از فرمــت هــای مختلــف، باعــث شــده اســت پشــتیبانی از فرمــت هــای مختلــف، باعــث شــده اســت 

کــه ایــن نــرم افــزار یكــی از بهریــن هــای عرصــه تبدیــل کــه ایــن نــرم افــزار یكــی از بهریــن هــای عرصــه تبدیــل 

فرمــت هــای صوتــی و تصویــری بــه یكدیگــر باشــد.فرمــت هــای صوتــی و تصویــری بــه یكدیگــر باشــد.

  Xilisoft VideoXilisoft Video  قابلیــت هــای کلیــدی نــرم افــزار  قابلیــت هــای کلیــدی نــرم افــزار

::ConverterConverter

- تبدیل فرمت با نهایت کیفیت- تبدیل فرمت با نهایت کیفیت

SDSD و  و HDHD پشتیبانی از فرمت های - پشتیبانی از فرمت های -

  iPod, iPhone,iPod, iPhone, تبدیــل فرمــت و انتقــال فایــل هــا بــه - تبدیــل فرمــت و انتقــال فایــل هــا بــه -

  Xbox, mobile phoneXbox, mobile phone , ,PSP, PS3PSP, PS3

ــای  ــی ه ــت گوش ــه فرم ــا ب ــت ه ــل فرم ــکان تبدی ــای - ام ــی ه ــت گوش ــه فرم ــا ب ــت ه ــل فرم ــکان تبدی - ام

ــل ــلموبای موبای

- رسعت بسیار باال در تبدیل فرمت- رسعت بسیار باال در تبدیل فرمت

- تبدیل فرمت بین ویدیو و صوت- تبدیل فرمت بین ویدیو و صوت

- امــکان ســاخت فیلــم از قطعــات کوچکــر ویدیویــی و - امــکان ســاخت فیلــم از قطعــات کوچکــر ویدیویــی و 

عکــس هــاعکــس هــا

- قرار دادن زیرنویس و واترمارک روی فیلم ها- قرار دادن زیرنویس و واترمارک روی فیلم ها

- جــدا کــردن قطعــات مختلــف فیلــم از یکدیگــر و - جــدا کــردن قطعــات مختلــف فیلــم از یکدیگــر و 

ــل ــد فای ــه چن ــل ب ــک فای ــیم ی ــلتقس ــد فای ــه چن ــل ب ــک فای ــیم ی تقس

- چسباندن چند قطعه صدا یا تصویر به یکدیگر- چسباندن چند قطعه صدا یا تصویر به یکدیگر

- تغییر سایز تصویر و تغییر رزولوشن ویدیوها- تغییر سایز تصویر و تغییر رزولوشن ویدیوها

ــل در  ــم فای ــر و حج ــوت و تصوی ــت ص ــم کیفی ــل در - تنظی ــم فای ــر و حج ــوت و تصوی ــت ص ــم کیفی - تنظی

ــل ــگام تبدی ــلهن ــگام تبدی هن

- امــکان تبدیــل یــک فایــل بــه چنــد فرمــت مختلــف بــه - امــکان تبدیــل یــک فایــل بــه چنــد فرمــت مختلــف بــه 

طــور همزمــانطــور همزمــان

- امکان پیش منایش ویدیوی در حال تبدیل- امکان پیش منایش ویدیوی در حال تبدیل

- تنظیم روشنایی، کنراست و محو بودن تصاویر- تنظیم روشنایی، کنراست و محو بودن تصاویر

- امــکان قــرار دادن افکــت هــای ماننــد: فیلــم قدیمــی، - امــکان قــرار دادن افکــت هــای ماننــد: فیلــم قدیمــی، 

خاکســری شــدن، نقاشــی ماننــد و...خاکســری شــدن، نقاشــی ماننــد و...

- تبدیل ویدیو به فریم فریم- تبدیل ویدیو به فریم فریم

- و ...- و ...
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ســال 1396 ســفری بــه اصفهــان داشــتیم. آنجــا از یــک دوســت عزیــز کــه یکــی از فرماندهــان ســپاه بــود، شــنیدم کــه 

ماجــرای عجیبــی بــرای همکارشــان اتفــاق افتــاده. ایشــان مــی گفــت: همــکار مــا جانبــاز و از مدافعیــن حــرم اســت. 

او در جریــان یــک عمــل جراحــی، بــرای مــدت 3 دقیقــه از دنیــا مــی رود و ســپس بــا شــوک ایجــاد شــده در اتــاق 

عمــل، دوبــاره بــه زندگــی بــر مــی گــردد. امــا در همیــن زمــان کوتــاه، چیــز هایــی دیــده کــه درک آن بــرای افــراد 

عــادی خیلــی ســخت اســت! همــکار مــا بــرای چنــد نفــر از رفقــای صمیمــی، ماجرایــش را تعریــف کــرد، امــا خیلــی 

منــی خواســت ماجرایــش پخــش شــود. در ضمــن، از زمانــی کــه اتفــاق افتــاده و از آن ســوی هســتی برگشــته، اخــالق 

و رفتــار فــوق العــاده خوبــی پیــدا کــرده! )ســه دقیقــه در قیامــت، نــرش ابراهیــم هــادی (

چــه کســی مــی دانــد ذره ای از ایــن اخبــار واقعیــت دارد یــا خیــر؟ و آن 

هــا فقــط تصاویــر پیــروزی هایشــان را نشــان مــان مــی دهنــد، نــه شکســت 

هایشــان. چــه کســی اســت کــه طالــب اخبــار ناگــوار باشــد؟  )رسگذشــت 

ندیمــه، مــارگارت اتــوود، نــرش چشــمه(

عــامل جــای بزرگــی اســت؛ فــوق العــاده بــزرگ تــر از مقیــاس هرآنچــه مــا مــی توانیــم بــه طــور مســتقیم تجربــه 

کنیــم. اگــر راســتش را بخواهیــد، در واقــع مــا بــه درســتی منــی دانیــم کــه چقــدر بــزرگ اســت، امــا بخشــی از عــامل 

کــه بــرای مــا قابــل مشــاهده اســت طولــی تقریبــا برابــر بــا نــود و یــک میلیــارد ســال نــوری دارد. بــا در نظــر گرفــن 

اینکــه یــک ســال نــوری ) فاصلــه ای کــه نــور در یــک ســال طــی مــی کنــد ( تقریبــا برابــر ۹ر۴۶ میلیــون میلیــون 

کیلومــر اســت، ایــن فاصلــه بســیار زیــاد اســت. عــامل دارای میلیاردهــا کهکشــان اســت کــه اغلــب آن هــا میزبــان 

میلیاردهــا ســتاره هســتند، بنابرایــن همگــی پــر از مــاده انــد. بــا ایــن حــال در قــرن بیســتم، در فهــم مــا از ماهیــت 

عــامل دو چالــش اساســی بــه وجــود آمــد کــه نشــان داد چیــزی کــه گــامن مــی بردیــم همــه چیــز اســت در واقــع پنــج 

درصــد از واقعیــت را تشــکیل مــی دهــد. )مــاده تاریــک و انــرژی تاریــک، نــرش چرنــگ، نویســنده: برایــان کلنــگ(

اگــر در جهــان راهــی یافــت مــی شــد کــه آِب رفتــه را بــه جــوی بازگردانــد، ارزش 

داشــت کــه بــه خطاهــای گذشــته خــود بیندیشــیم؛ ولــی بــه راســتی گذشــته را بایــد 

ــده از آِن توســت.  از آِن گذشــتگان دانســت؛ گذشــته از آن گذشــتگان اســت و آین

مــادام کــه از آِن توســت، نگهــش دار و افــکارت را، نــه روی آزاری کــه در گذشــته 

رســانده ای، بلکــه روی کمکــی کــه اکنــون مــی توانــی انجــام دهــی، متمرکــز کــن! 

)اتــل لیلیــام وینــچ ، خرمگــس(

کتــابـــــــــکتــابـــــــــتیکهتیکه
مبین مختاریان نوگلیمبین مختاریان نوگلی
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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رستارس کشور عزیزمان ایران رسشار است از جاذبه های گردشگری که با 
توجه به تاریخ باستانی، ترکیب فرهنگ ها، آب و هوای مختلف و طبیعت 
زیبا توانسته عالقه مندان بسیاری را از هر گوشه جهان مجذوب خود کند. 

جاذبه های بی بدیلی که شاید خیلی از ما حتی یکبار هم نام آنها را نشنیده 
باشیم. شناخت ایران و جاذبه های گردشگری آن بر هر ایرانی واجب است 
علی الخصوص برای ما معلامن که وظیفه تعلیم و تربیت نسل های آینده را 

بر دوش داریم. بهرین راه شناخت ایران سفر کردن است. به رسم شامره های 
پیشین فرثام، در بخش ایران گردی قصد داریم شام را با 3 جاذبه گردشگری 

دیگر از ایران پهناور آشنا سازیم.

1- آبشار مارگون

مارگــون بــه معنــای آبشــار چشــمه ای، نــام بزرگ تریــن و مرتفع تریــن آبشــار 

چشــمه ای جهــان اســت کــه دمــای آب آن حتــی در گرم تریــن ماه هــای ســال 

ــای  ــی از جاذبه ه ــون یک ــار مارگ ــت. آبش ــانتی گراد اس ــه س ــر از ۱۰ درج کم

طبیعــی اســتان فــارس اســت کــه در فاصلــه ۱۵۱ کیلومــری شــیراز قــرار دارد. 

ایــن آبشــار کــه راه وصــول بــه آن بســیار آســان اســت، در فصــل بهــار منظره ای 

فراموش نشــدنی را برایتــان رقــم خواهــد زد. آبشــار مارگــون بــا ۷۰ مــر ارتفــاع 

و عــرض ۱۰۰ مــر یکــی از باشــکوه ترین و بلندتریــن آبشــارهای ایــران اســت. 

ــچ  ــوه هی ــاالی ک ــت و در ب ــه اس ــمه رودخان ــت رسچش ــار در حقیق ــن آبش ای

ــوه  ــه از دل ک ــت ک ــمه ای اس ــزاران چش ــه ه ــدارد؛ بلک ــود ن ــه ای وج رودخان

ــا هســتند.  ــن آبشــار زیب ــع آب ای ــه منب ــر می شــود ک می جوشــد و رسازی

رودخانــه ی حاصــل از چشــمه های مارگــون تــا نزدیکــی ســپیدان )اردکان 

ــر، در فصــول رسد در  ــاالی ۲۲۰۰ م ــاع ب ــا داشــن ارتف ــداد دارد. ب ســابق( امت

ایــن منطقــه شــاهد قندیل هــای یخــی در کنــار آبشــار خواهیــد بــود. باغ هــای 

انبــوه درخت هــا  میــان  در  بوته هــای زرشــک  زالزالــک،  ســیب، درخــت 

ــتای  ــاکنین روس ــد. س ــدان می کن ــار را دو چن ــی آبش ــی طبیع ــی، زیبای جنگل

ــد. ــت می کنن ــری صحب ــای ل ــه  زیب ــه لهج ــد و ب ــر دارن ــت ل ــون قومی مارگ

2- پل معلق مشگین شهر

ــن  ــی تری ــوان طوالن ــه عن ــل، ب ــتان اردبی ــع در اس ــهر واق ــق مشگین ش ــل معل پ

ــه  ــری رودخان ــاع ۸۰ م ــی خاورمیانــه در ارتف ــق کابل ــل معل و مرتفع تریــن پ

ــراز  ــوه رسف ــه ک ــهر و در دامن ــی مشگین ش ــارک جنگل ــر روی پ ــی، ب خیاوچای

ــازه  ــول دارد. س ــر ط ــرض و ۳۶۵ م ــر ع ــه ۲ م ــت ک ــده اس ــداث ش ــبالن اح س

ایــن پــل توســط کارشناســان داخلــی و مهندســان منطقــه اجــرا شــده و دانــش 

ــا  ــار و ب ــه مســاحت ۱۳۰ هکت ــی ب ــل در زمین ــن پ ســاخت آن بومــی اســت. ای

ــت. ــداث شده اس ــال اح ــارد ری ــر ۴۰۰ میلی ــغ ب ــه ای بال هزین

ــران در حــوزه  ــر معــامری ای ــق مشــگین شــهر کــه جــزء ۱۰ ســازه برت ــل معل پ

ــا دارد و  ــی اســت كــه عرشــه آن هــا انحن ــوع پل هاي ــرار دارد، از ن گردشــگری ق

از نــوع تخــت نيســت.

ایران گردی ایران گردی 
))33((

علیرضا محمدزاده کوثریعلیرضا محمدزاده کوثری
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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در ســاخت ایــن پــل از کامپوزیــت طــرح چــوب اســتفاده شــده اســت کــه 

مقاومــت باالیــی در برابــر رضبــه، رطوبــت، حریــق و فشــار صاعقــه دارد. 

همچنیــن مــواد پلیمــری، سنســورهای کنــرل حرکتــی، بادســنج و دمپرهــای خنثــی 

کننــده رزونانــس در ایــن پــل بــه کار بــرده شــده اســت. ایــن پــل ظرفیــت عبــور 

ســه هــزار بازدیدکننــده را دارد. یکــی از جالب تریــن بخش هــای پــل معلــق 

مشــگین شــهر، بخــش شیشــه ای آن اســت کــه در وســط پــل قــرار دارد. در هنــگام 

ــد. ــود و دره را ببینی ــای خ ــر پ ــد زی ــمت می توانی ــن قس ــور از روی ای عب

 بهریــن زمــان بازدیــد از پــل معلــق مشــگین فصــل بهــار و تابســتان اســت. در 

ایــن زمــان مشــگین شــهر شــهر آب  و هــوای خنــک و مطبوعــی دارد کــه بــرای 

گــذران روزهــای گــرم ســال مقصــدی عالــی بــه شــامر مــی رود. البتــه فصل هــای 

پاییــز و زمســتان نیــز زیبایــی هــای خــاص خــودش را دارد ؛ به ویــژه زمانــی کــه 

ایــن منطقــه ســفیدپوش می شــود و می توانیــد منظــره ای متاشــایی را از روی پــل 

متاشــا کنیــد.

3- برج رادکان 

ــری  ــه ۷۴ کیلوم ــه در فاصل ــت ک ــی اس ــای تاریخ ــل و بن ــک می ــرج رادکان ی ب

ــرج  ــع شده اســت. ب ــاران واق ــی چن ــری شــامل غرب شــامل مشــهد و ۲۶ کیلوم

رادکان بــه ارتفــاع ۲۵ مــر، بــا بدنــه اســتوانه ای و گنبــد مخروطــی شــکل، اثــری 

تاریخــی مربــوط بــه قــرن هفتــم هجــری اســت. منــای خارجــی بنــا تــا ارتفــاع ۳ 

مــری بــه صــورت ۱۲ ضلعــی و پــس از آن تــا زیــر گنبــد دارای ۳۶ تــرک یــا نیــم 

اســتوانه بــوده و داخــل آن هشــت ضلعــی اســت.

ــت در  ــا درس ــت. دره ــی نیس ــرج اتفاق ــا در ب ــا، دریچه ه ــکان دره ــاب م انتخ

راســتای طلــوع یلدایــی )آغــاز زمســتان( و غــروب آغــاز تابســتان در پهنــه بــرج 

ــا برجــی  ــرج تنه ــن ب ــه یکــی از پژوهشــگران، ای ــه گفت ســاخته شده اســت و ب

اســت کــه می تــوان از طریــق آن چهــار فصــل، ســال کبیســه و آغــاز نــوروز را 

معیــن کــرد. بــرج رادکان دارای ویژگی هایــی اســت کــه باعــث افتخــار ایرانیــان 

بــوده و تاکنــون علی رغــم پژوهش هــای صــورت گرفتــه تنهــا بخشــی از هویــت 

ــرج بســیار ســاده و دارای آجــر  ــن ب ــه ای ــرج آشــکار شده اســت. بدن نجومــی ب

ــور  ــه منظ ــت. ب ــری اس ــچ ب ــرکاری و گ ــات آج ــی و دارای تزئین ــی معمول چین

اســتحکام بخشــی بیشــر، حــد فاصــل بندهــای آجرهــا بــا فشــار انگشــت دســت 

ــل توجــه می باشــد.  ــه قاب ــرشده شده اســت ک ــه داخــل ف ب

ســاخت و طراحــی ایــن بنــا بــه خواجــه نصیر الدیــن توســی نســبت داده شــده 

اســت و هیــچ منبــع خاصــی وجــود نــدارد کــه آن را به طــور قطــع تاییــد 

ــار  ــی را از آث ــای آرامگاه ــن بن ــاخت ای ــابقه س ــترشقین س ــی از مس ــد. برخ کن

ــی  ــام مطلع الشــمس معرف ــه ن ــی ب ــگاه زن ــد و آن را آرام ــی می دانن دوره دیلم

می کننــد. ایــن نظریــه نیــز چنــدان قابــل قبــول نیســت و در هیچ یــک از منابــع 

تاریخــی ایرانــی اشــاره ای بــه آن نشــده اســت.
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