دوهــفتــهنـامـــه
دانــشآمـــــوزي
فرهنگ يواجتماعي
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سیری بر تحول آموزش و پرورش در ایران

سیستم   بچینیم!
!3-3-6

راهكارهايي براي به چشم آمدن در مدارس

چگونهپررنگشو يم؟

نگاهی به آموزش بدون پرورش

ازاینجاتااونجاراهدرازیاست!
نامهجنبشدانشآموزیخراسانرضویبهدانشآموزانعربستانسعودی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ســام و درود خداوند مهربان بر سرزمین وحی و بر حامالن وحی؛
«ر ِّب
از آدم تــا ابراهیم خلیل که کعبه را بنا نهاد و چنین دعا کردَ :
ي َو بَن َِّي أَ ْن ن َ ْع ُب َد ْالَ ْصنا َم» و تا رســول
اج ُن ْبن 
اج َع ْل َه َذا ال ْ َبلَ َد آمِناً َو ْ
ْ
خاتم صلیاهللعلیهوآل هوســلم که آن را از شرک پالود و توحید را در
آن مستقر کرد.
و ســام و درود بر تو دوســت مســلمانم! بر تویی که در قدمگاه و
مبعث رســول اکرم محمد مصطفی صلیاهللعلیهوآل هوسلم روزگار
میگذرانی؛ فرســتادهای که همه را به صلح و مهربانی فراخواند و از
ما خواست تا با کودکان و مظلومان مهربان باشیم .دوست مسلمان
من! مســلمان خطابت میکنم؛ چراکه از تمام انسانیتهای نمادین
این روزگار ناامید شــدهام ،مسلمان خطابت میکنم؛ تا دلم مطمئن
باشــد که تو هم به تأسی از سیره پیامبرمان از واقع ه اخیر سرزمین
منا داغدار هستی .همان قصه آشنا؛ قصه مسلمانانی که به قصد قرب
الهی به کشور تو ،اُم القرای اسالم ،حرم امنی که خدا خانهاش را در
اس َو أَ ْمناً» قرار داد ،آمده بودند ،اما نفسهاشــان به
آن « َمثاب َ ًة ل ِل َّن ِ
تنگ آمد و سینههاشــان درعطش آب کبود شد .دوست مسلمان
من! از تو میخواهم که خودت را بهجای تمام دانشآموزان مسلمان
جهان بگذاری و از مســئوالن کشورت بخواهی برای صلح و وحدت
تالش کنند و از جنگ و خونریزی در کشــورهای مســلمان دست
بردارند .از تو میخواهم که چشــمان حاکمان کشــورت را بر تمام
خونهایی که در کشورهای اسالمی بهناحق ریخته می شود بگشایی
و گوشهایشان را بر صدای ناله کودکان و مظلومان این کشورها باز
کنی .فاجع ه منا میتوانســت رخ ندهد؛ این جنگها و خونریزیها
میتوانست سر نگیرد ،اگر سردمداران خودکامه جهان اسالم عالوه بر
پول و قدرت ،انصاف و عطوفت را هم از اسالم میگرفتند.
برادر و خواهر مسلمانم! از تو میخواهم آینده کشورت را طور دیگری
رقم بزنی .من منتظر اقدام شجاعانه و مسؤولیتپذیرانه تو هستم.
برادر و خواهر مسلمان تو
در جنبش دانش آموزي خراسان رضوي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ســام اهلل الرئوف الرحیم علی ارض الوحــي وجمیع حامليه إلی
اج َع ْل
«ر ِّب ْ
الناس؛ من آدم وابراهيم الخليل الذي بنی الکعبة ودعاَ :
اجنُ ْبني َو بَنِ َّي أَ ْن ن َ ْعبُ َد ْ َ
نام» إلی الرسول الخاتم
ال ْص َ
َهذَ ا الْبَ َل َد آ ِمن ًا َو ْ
صلیاهللعلیهوآلهوســلم الذي ط ّهره من الشرك و ر َّسخ فیه جذور
التوحيد.
وســام علی صديقي المســلم! عليک أيها المسلم الذي تعيش في
ٌ
الرســول األكرم محمد المصطفی صلیاهللعلیهوآلهوسلم
موطئ قدم َّ
الجميع الي الصلح والرأفة وأمرنا بالرأفة والحنان
ومبعثه .رسول دعا
َ
علی االطفال والمظلومين خاصة.
َ
اناديك مسلم ًا ألنني قد يئست من جميع شعارات
حبيبي المســلم!
اإلنسانية المزيفة في هذا العصر!
َ
اناديك مســلم ًا لیطمئن قلبي بأنّك تألَّمت وتأث َّرت ـ تأسي ًا بالسيرة
النبوية ـ بما جری في المنــی من كارثة عظمی! تلك الكارثة التي
حاج ًا الی بل ِد َك ،أمالقری
سقط فیها المسلمون ضحایا بعد أن جاءوا ّ
«مثاب َ ًة لِلنَّ ِ
اس َو أَ ْمن ًا» ســقطوا ضحایا
الــذي جعل اهلل فیه البيــت َ
وضاقت صدورهم نفس ًا و التهبت اکباد ُهم عطشا!ً
حبيبي المســلم! أريد منك أن تجعل نفسك مكان جميع التالميذ
المســلمين في العالم فتطلــب من حكام بلدك أن يَ ْهتَ ّموا للســلم
والوحدة وأن ينتهوا عــن الحرب واراقة الدماء .أريد منك أن تفتح
عينَي حكامك علی إراقة الدماء ظلم ًا في البلدان االســاميه وأن
قول ل َ َ
ريد ان ا َ َ
ك
تُس ِم َعهم
َ
صوت ضجيج االطفال والمظلومين فيها .ا ُ ُ
َ
ً
إنه كان ممكنا ا ْن ال تَ َق ْع تلك الكارثة وال تشــتعل الحرب وال تراق
الدماء لو إستلهم الملوك في الممالك اإلسالمية العدالة والعطوفة من
االسالم کما أخذوا به السلطة والمال!
حبيبي المســلم! أريد منك ان تكتب مســتقبل بلدك بشكل آخر
وأنتظر ِلجراءاتك الباسلة والمسئولة.
إخوتک المخلصين
في الحركة التالميذية
في محافظة الخراسان للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

H

i and Peace of on the land of revelation and the revelation
of God the Merciful. From Adam to Abraham who
built the Kaaba and the greatest prophet that it is clear from
polytheism and monotheism is established. Greetings to
you, my Muslim friends who live in prophet step and land.
Messenger of peace and kindness that everyone called and
ask us to be gentle with children and oppressed people.
My Muslim friend! I told you Muslim because I'm
disappointed of some symbolic humanities that happen these
days, I will address you as Muslim to know that, you are
mournful of recent disaster in Mina Land with conformity the
path of Prophet. That familiar story which all Muslims had
came to your country and a land which is God put it in a safe
sanctuary home for gain a divine esteem. but their breathes
become less and less and their hearts become bruised,
because of thirst.
My Muslim friend
I ask you to put yourself instead of all Muslim students
around the world and ask your authorities to effort for peace
and unity to stop war and bleeding in Muslims countries. I
want you to open your king's eyes on all unjustly bleeding in
Muslims land and open his ears on children's groans. Mina
disaster could not happen. Wars and bloodshed couldn’t start
if Authoritarian leaders had learnt fairness and compassion of
Islam, in addition to money and power.
I ask you to make your country's future in another way and
we will wait for your courageous and responsible actions in
future.
Your Muslim Brothers & Sisters
In Khorasan Students Movement
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محضاطالع
امیرمومنان علی علیه السالم:
« ِ ّل َد ُّر الْ َح َس ِد َما اَ ْع َدلَ ُه بَ َد َء بِ َص ِ
اح ِب ِه َف َق َت َل ُه»
آفرین بر حسد! چقدر عدالت پیشه است ،نخست به
سراغ صاحبش مى رود و او را مى کشد.

پیچتاریخیبرایاتحادیه

سید قاسم حوائجیHavaejy@jonbesh.ir -

سخن نخست
نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

ســالهای ســال اســت که انجمنهای اسالمی
در مدارس متوســطه دوم ،یعنی دبیرســتانها
و هنرســتانهای کشــور ،بــا هــدف زبدهیابی و
زبدهپــروری مشــغول به فعالیتهــای مختلف
فرهنگــی ،اجتماعی ،سیاســی و دینــی بوده و
با اســتفاده از یک مزیت رقابتی مهم نســبت به
سایر نهادهای فعال در حوزه دانش آموزی ،یعنی
تمرکز واقعی بر گروه همسال که مهمترین مرجع
اثرگذار در ســنین نوجوانی محسوب میشود ،در
مســیر احیا و تقویت جنبــش دانشآموزی قدم
برداشتهاند.
لیکن با گذشــت زمان ،افزایش سرعت تحوالت
فرهنگی ،گســترش امکانــات ارتباطی و از همه
مهمتر:کاهش میانگین ســن ابتال به آســیبهای
اجتماعــی ،ضــرورت ورود این تشــکل تربیتی
به ســنین و مقاطع پایینتر ،روز به روز بیشــتر
احساس میشود.
تغییر نظــام تحصیلی از مــدل  5-3-4به مدل
 6-3-3فرصتی بــرای مجموعه فراهم کرد تا در
عالیترین ســطوح تصمیمگیری و سیاستگذاری
اتحادیه و طی دوســال زمان و استفاده از نظرات
متخصصیــن و کارشناســان فرهنگــی -تربیتی
استان و کشــور ،با یک بازنگری اصولی در روند
حرکتی تشــکیالت ،به نیاز مهمی که درخصوص
تأسیس انجمن اسالمی در مقطع متوسطه اول (
یا همان دوره راهنمایی) وجود داشت ،جامه عمل
پوشانده شود.
البته پرواضح اســت که مدل تشــکیل ،ســبک
فعالیتها و نوع ســازماندهی تشــکیالتی در این
مقطع تحصیلــی باید با درنظرگرفتن ویژگیهای
دانشــآموزان راهنمایی طراحی گردد و باتوجه به
تفاوتهــای روحی و شــخصیتی نوجوان در این
سن با سنین دبیرستان ،شاهد قالب و ساختاری
بســیار متمایــز از انجمنهای اســامی فعلی در
مدارس متوسطه دوم باشیم.
حال با آغاز سال تحصیلی جدید و درپی برگزاری
دورههای مقدماتی چمران 94و ترنج که با هدف
زمینهســازی جهــت انجام این مهم اجرا شــد،
خورســندم که از همین فرصت برای اعالم خبر
شروع دورانی جدید از فعالیتهای دانش آموزی،
که با ایجاد تشــکل انجمن اســامی در مدارس
مقطع متوســطه اول همراه خواهد بود اســتفاده
کنم.
ان شاءاهلل که تالش همه طراحان ،دست اندرکاران
اجرایی ،شــبکه مربیان و همــکاران عزیزمان در
آموزش و پرورش و اتحادیه ،در ابتدای این عملیات
جدید که حقیقتا پس از  37ســال بهعنوان یک
پیچ تاریخی برای تشــکیالت محسوب میگردد،
ذیل توجهات خاصه حضرت صاحب االمر والزمان
(عجل ا ...تعالی فرجهالشــریف) قرارگرفته و برای
دستگاه تربیتی کشور نیز مبارک باشد.

تـــب

شرح نهج البالغه ج  ، 1ص 316

اینقسمت :تباینستاگرام

اینستا      400میلیونی
گرانپایه

geranpaie@jonbesh.ir -

همین اوایل مهر ماه بود که خبری از ســوی
شرکت سازنده نرم افزار اینستاگرام بار دیگر نام
این شبکه اجتماعی را بر سر زبانها انداخت.
ایســنتاگرام  400میلیونی شــد و این یعنی
حاال رقیبی بسیار جدی و پرنفس برای دیگر
شبکههای اجتماعی پرطرفدار مثل فیسبوک
و توتیر پیدا شده است .اینستاگرام چنان تبی
در دنیــای امروز ایجاد کرده که حاال میتوان
این شبکه را منشا و شروع کننده بسیاری از
جنجالها و جریانهای خبری روز بدانیم .اما
یک سوال مهم این روزها مطرح میشود :چرا
اینســتاگرام به این سرعت محبوبیت خود را
افزایش داد؟
نمیدانم برای رســیدن به پاسخ منطقی این
سوال باید سراغ روانشناسان و جامعه شناسان
برویم؟ یا متخصصــان تکنولوژی؟ ولی این را
خوب میدانم که برای رسیدن به بخش اصلی
جواب این سوال باید به عادات و رفتار روزانه
خودمان دقت کنیم.
یکــی از گروههای فضای مجــازی خود را
بــاز میکنید و با انبوه پیــام در آن روبهرو
میشــوید ولی جالب اینجاست که در بین
همین پیامهای داخل گروه که از محدودیت
کلمه نیز برخوردار است باز هم به سراغ
کوتاهتریــن متنهــا میروید یا
حتــی ترجیــح میدهید که
ابتدا عکسهایی که اغلب با
توضیح یــک خطی در گروه
به اشــتراک گذاشته است را

کهـننامهمه

نگاهی بیاندازید .ورود تکنولوژی و تغییرات
ســبک زندگی انسانها ،ما را کم صبر و کم
حوصلهتر کرده است .شما به جای متنهای
نصیحــت گونه طوالنی یک عکــس زیبا و
نهایتــا یک خط توضیــح پیرامون عکس را
میخواهیــد ،همین .انســانها کم حوصله
شدهاند و اگر این تغییر سبک زندگی باعث
شــود تا با کوچ در عالــم تکنولوزی همراه
شــوند ،هیچ مقاومتی در برابر این کوچ به
خرج نمیدهند چون بــا هیچ کدام از ابزار
آالت تکنولوژی رو دربایستی ندارند.
روزگاری وایبر در بین مردم کشورمان بیشترین
محبوبیت را داشت ولی اخالل و کندی سرعت
باعث کوچ به سمت تلگرام دیگر نرم افزار شبکه
اجتماعی شد ،اتفاقی که احساس میشود کم
کم در بین شبکههای دیگر اجتماعی نیز رخ
خواهد داد .مردم دنیا خواستشــان تبدیل به
دیدن عکس و گرافیک شدهاست و به همین
دلیل است که دیگر کمتر روزنامهای یا سایت
خبری جرأت دارد تنها مبتنی بر متن و کلمات
پیام خودش را برساند.
دنیــا در حال دگرگونی اســت چــون مردم
نیز تغییر میکنند ،بــه همین دلیل دنیا را
براســاس ســایق خود تغییر
میدهند یا شــاید هم
این دگرگونی در دنیا
است که سالیق مردم
را دست خوش تغییر
میکند؟

اندراحواالتنگاره

اینقسمت:طالیسیاه
عمرانی omrani@jonbesh.ir -

دی در اطاقی که دفتر نگاره نامش نهادهاند ،به تفحص و
جستجو مشغول بودمی .در ماضی ،نقلهایی از عجایب
و غرایب موجود اندرون این اطاق شنیده بودمی لکن به
جد نمیگرفتم .اما قضای روزگار و تقدیر بر این بودی که
به گوشهای از این عجایب آگاه گردم .و آن ،کشف نفت
بودی در اتحادیه .بلی .هیچ جای تعجب و حیرت نیست.
که مرز در قاموس اتحادیه ،تعریف ناشــده است و جوان
انجمنی را مرزشکن میخوانند!
و اینک بدانید و بخوانید آنچه را من در اطاق نگاره و در
یکی از نگارههای کهن ،یافتمی و خواندمی.
اندر احواالت اتحادیه در سنهی  76آمده است:
عملیــات اجرایی احداث و ســاخت اردومکانی برای
اتحادیه آغاز گشــت .دســت بر قضا ،بر طبق آنچه
اخبــار ناموثق و غیر رســمی حکایــت میکنند ،در
دومین برخورد تیغهی کلنگا بر زمین ،برقی شــگفت
میدرخشــد و چشــم حضار به طالی ســیاه ،منور
میشــود .از آن پس ،کار و بار اتحادیه رونق گرفتی و

کار و بار انجمنها سکه گشته است .چنان که رئیس
اتحادیــه ،بنزی آخرین سیســتم و دفتــری در پنت
هاوس را به نام خود ســند زده است و مسابقاتی که
برگزار میگشــته است ،با هدایای فراوان و تحفههای
گران قیمت همراه بوده است.
جهت مثــال ،در یک اطالعیه در همان نگارهی مزبور و
مذکور ،آمده است که به مناسبت هفته معلم ،مسابقهی
کتابخوانی برگزار میگردد .و در قســمت جوایز ،آورده
اســت :نفر اول ،مبلــغ  50000ریــال .و جایزه ویژه به
انجمن اســامی نمونه از نظر تعداد شــرکت کننده در
مسابقه :مبلغ  100000ریال .حتی آگاهان امر و ظریفان
در کالمی غیر مستقیم بیان داشتهاند که اردوی آنتالیا
ویژهی مســئول انجمنها ،نیز ،در دســتور کار رئیس
الرؤسای اتحادیه قرار داشته است .لکن در اثر بهرهوری
ناصواب و مصرف زیــاده از نفت ،ذخایر نفت اتحادیه به
چشــم بهم زدنی تمام میشود و حادث میشود آنچه
نباید میشد!

محضاطالع
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مــاووشما
شما

سالمرفیقنگارهایعزیز!
چطوری؟چهخبردیگه؟
شاید باورتون نشه! ولی داریم یه تغییرات عجیب غریبی تو نشریهمون ایجاد میکنیم!
واز اونجایی که نشریه واس ماس! هم ه میتونیم توش فعال باشیم و کلی کار انجام بدیم!
از شماره بعد منتظر مطالبتون برای ستون ویژه دانشآموزی هستیم! درست شنیدین یه
ستون که هر شماره مطالب یکی از اعضای باشگاه مخاطبین نگاره در اون جای می گیره!
پس از همین امروز بشتابید! اینم ایمیل نگاره!

Negare.mag@gmail.com
Negare@jonbesh.ir

این بخشهم جای حرفای یواشکی ما وشماست! پس هم حرفای ما گفته میشه و هم
حرفای شما!
نگاره منتظر پیامکها و مطالبتون برای چاپ در قســمتهای مختلف نگاره
هست! کلی و جایزه و ...اینام داریم!(اینم حرف یواشکی اول!!)

راه های ارتباط با ما :

شماره پیامک 3000186263
وتلفن 051-32226263 :داخلی 231
 :0915***0834نگارتــون بــی
نظیر!ازتالشتونممنون!
نگاره :نــه واقعا با خودت چی انتظار
داشــتی! دمت گــرم! در جریــان باش
انجمنیهابینظیرن!ختمکلوم!

بزرگ زاده :جــواب معما رو پیــدا نکردم ولی
میخواستم بگم معما هاتون خیلی خوب آدم رو
به فکر میندازه...
نگاره :اساسا کاربرد معما همونیه که گفتی! ولی
یه کم بیشتر فک کرده بودی جواب میداد ها!

 :0939***6989لطفا مطالب سیاسی بیشتر
بزارین! ما هم مملکتمون خبر داشته باشیم.
نگاره :چی؟ سیاسی؟ نه بابا! ما نمی شناسیمش!
اصال ایشــون با نگاره هیچ نسبتی ندارن! ما تا
تدبیریاندیشیدهنشده،بریم!

سعادت :لطفا نام جایزه ها رو هم بنویسید که بچه
ها فکر نکنن سر کارن!
نگاره :چون خیلی انتقاد پذیریــم و به عالوه
شما هم خیلی به ما اعتماد داری تا اطالع ثانوی
حضرت عالی از جوایز محرومید!!!

 :0915***9623بــا خوندن نگاره خیلی چیز
ها یاد گرفتم از جمله راههای کاهش اســترس
ممنوناززحماتتون
نگاره :نگاره رو داشتی و استرس هم داشتی!؟
ببین اگر نگاره رو داشته باشی که نباید غم داشته
باشی! غمت کم...

 :0930**4269سالم نگاره جون مطالبتون عالی
هست به خصوص کمیک من عاشق نگاره ام
نگاره:خواهش میشه!خجالتمون نده حاال! ولی
جون من مطلبای دیگه نگاره رو هم بخون اوناهم
خوبن!

حسینی hoseini@jonbesh.ir -

توجهتوجه

نيازمنديم

به يك توده
هواي سرد براي
غافلگير كردن پاييز
نيازمنديم.

خريداريم

يك دستگاه تنظيم
كننده ي زمان براي
افزايش زمان ساعات
تفريح و كاهش زمان
كالس ها خريداريم.

نيازمنديم

به يك نرم افزار
براي نوشتن تكاليف
به خط خودمان
نيازمنديم.

تقويم آموزشي خود
را به ما بسپاريد.
تعطيلي بيشتر در
روزهاي كاري فقط
با يك تماس!

فروشفوري
صندلي راحتي
ويژه مدارس به
فروش مي رسد.
(داراي ابر اضافه
براي جلوگيري از
شاقلوس)

شـمـــاره
1 8 2
نــیـمه دوم
مــــهرماه
1 3 9 4
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تابلواعالنات

یورش روسها به سوسک ها

فرشته پور fereshtepoor@jonbesh.ir -

خبر
بیشترازازخبر
نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

نتيجهاينفرايند12ساله،نااميدشدندشمناز
براندازيسختونرمنظامجمهورياسالميو
تحميلساختارهايحاکميتيانقالباسالميبرنظام
سلطهبود

چند سالی اســت که مردم مظلوم و بیدفاع سوری از
حضور گروهکهای تروریســتی مختلف و از جملهی
آنها گروه تروریســتی موسوم به دولت اسالمی عراق
و شــام (داعش)در ســرزمینهای خود رنج میبرند.
آمریــکا و متحدانش در منطقــه ،از جمله ترکیه ،به
دنبال آن هســتند که یکی دیگر از هم پیمانان ایران
در منطقه را از پای دربیاورند .در ماههای گذشــته این
نطفهی نحس در منطقه حلقهی محاصره را بسیار تنگ
کردهاست و بســیاری از نواحی این کشور را به اشغال
خود درآوردهاســت .این درحالی اســت که دمشق در
ت امن جهان
ســال  2010به عنوان یکی از  5پایتخ 
انتخاب شدهبود .در پی بحرانیتر شدن اوضاع ،چندی
قبل ،فرمانده سپاه قدس ایران ،سردار قاسم سلیمانی،
سفرهایی به روســیه داشتهاست .عدهای معتقدند که
اصلیترین عامل حضور امروز روســیه در درگیریها
همان سفرهای سردار سلیمانیاست .به باور غربیها،
سردار سلیمانی فرماندهی کمکهای نظامی ایران به
دولت سوریه ،نظامیان شیعه در عراق و حزب انصاراهلل
در یمن را به عهده دارد .اما تاکنون دولت روسی رسما
این خبر را تایید نکردهاست .با تار و مار شدن تکفیریها
توســط جنگندهها و ناوهای روسی که در دریای خزر
مستقر هستند ،تروریستها به سمت مرزهای عراق و
ترکیه متواری شدهاند .دولت ترکیه به شدت به دنبال
ایجاد منطقه امن و پرواز ممنوع در مرزهای مشترک
خود اســت .واشنگتن با رد خبر تصمیم قطعی درباره
ایجاد منطقهی پروازممنوع در شــمال سوریه تاکید
کــرد که علیرغم اهمیت دادن به دغدغههای امنیتی
آنکارا فعال قصد پرداختن به این مســئله را ندارد .این
روزها بزرگترین چالش فکری اردوغان ،دور نگهداشتن
تروریســتهای داعش و شبه نظامیان کرد از مرزهای
کشور ترکیه است.
روســیه حدود  ۲هزار نفر از نظامیان خود را در خاک
سوریه پیاده کرده و انتظار میرود این تعداد بیشتر هم
بشود .در روزهای گذشته جنگندههای روسی بیش از
 50بار بر مواضع داعش یورش بردهاند .ترکیه اعتراض
شدیدش را از آنچه که نقض حریم هوایی خود به دست
جنگندههای روسیه میداند ،به اطالع سفارت روسیه
در آنکارا رساندهاســت .دولت ترکیه همچنین تهدید
کرد روسیه مســئول عواقب تکرار نقض حریم هوایی
کشــورش خواهد بود .ولی همچنان به علل متعددی
دولت ترکیه نمیخواهد در روابطش با مسکو خدشهای
ایجاد شــود .از جملهی این علل میتوان به نکات زیر
اشــاره کرد .آنکارا بخش عظیمی از انــرژی خود را از
جمله ۶۰درصد از گاز و ۳۵درصد از نفت مصرفیاس را
از روسیه وارد میکند .روسها یکی از مشتریان پر و پا
قرص صنعت توریسم ترکیه هستند که نقش بسزایی را
در کاهش کسر بودجه فعلی دولت آنکارا دارد .سازمان
انرژی اتمی روسیه قرار است پروژه ۲۰میلیارد دالری
ســاخت اولین نیروگاه هستهای ترکیه را کلید بزند و
در عین حال دو کشــور بر سر ساخت خط لوله انتقال
گاز «ترک استریم» با یکدیگر مشارکت دارند .انشاءاهلل
زودتر شاهد پیروزی ائتالف ایران ،روسیه ،عراق ،لبنان
و سوریه خواهیم بود.

یادداشتاختصاصیدکتر احدیان-
مسئولاسبقاتحادیهانجمنهایاسالمیدانشآموزانخراسان

خطردشمنیزداییازآمریکا

تاکیدات رهبرانقالب درباره نفوذ ،درست از زمانی که مذاکرات به جمعبندی رسید ،شروع شد .سوال
مهم این است که چه شرایط جدیدی ایجاد شده که رهبری ترجیعبند سخنانشان مساله نفوذ است؟
اولین پاسخ میتواند به کانالهای نفوذی که متن برجام امکانش را مهیا میکند ،بازگردد .باتوجه به اینکه
این متن بر سه محور ،صنعت هستهای ،تحریمهای اقتصادی و مسائل امنیتی تمرکز دارد ،پس کانالهای
نفوذ احتمالی مرتبط با متن برجام با دو حوزه اقتصادی و امنیتی ارتباط پیدامیکند که باید شناسایی و
در اجرای برجام مسدود شود .اما باتوجه به اینکه رهبر انقالب درجمع فرماندهان سپاه تصریح کردند
نفوذ سیاسی وفرهنگی مهمتر از نفوذ اقتصادی و امنیتیاست ،بهنظر میرسد باید دغدغه مهمتر را جای
دیگری جستجوکرد و درنتیجه سوال را دوباره اینگونه مطرح کرد که:
شرایط جدید «پس از برجام» چیست که خطر نفوذ سیاسی و فرهنگی جدی شدهاست؟

تغییر نقشه دشمن
اظهارات مقامهای آمریکایی و اسرائیلی مبنی
بر تغییر ایران طی ده سال آینده بهخوبی
ازتغییر نقشه دشمن درمواجهه باایران خبر
میدهد .آنها بعد از اینکه در جنگ نیابتی
 33روزه از برتری نظامی بر جمهوری اسالمی
ناامید شدند ،همچنان به براندازی نظام ازطریق
ایجاد شکافهای سیاسی و اجتماعی داخلی
امید داشتند اما گذر انقالب اسالمی از بحران
فتنه  88قویتر از گذشته و استقامت مردم
ایران دربرابر فشار تحریمها باعث شد آخرین
امیدهایشان برای براندازی نیز از بین برود.
عالوه بر آن با توجه به پیشرفتهای هستهای و
افزایش قدرت منطقهای ما ،آمریکا مجبور شد به
هستهای بودن ایران رسمیت بخشد و همانطور
که رهبری حکیم در خطبههای نمازعید فطر
تصریح کردند ،به دلیل اقتدار مردم ایران،
پای حفظ صنعت هستهای و تحقیق و توسعه
هستهای ایران را امضا کنند.
نتیجه این فرایند 12ساله ،ناامید شدن دشمن
از براندازی سخت و نرم نظام جمهوری اسالمی
و تحمیل ساختارهای حاکمیتی انقالب
اسالمی بر نظام سلطه بود اما ادبیات مقامات
آمریکایی به روشنی گواه این مساله است که
دشمن ،سیاست براندازی جمهوری اسالمی را
به سیاست استحاله انقالب تبدیل کردهاست.
با این وصف میتوان اولین تفاوت شرایط فعلی
با گذشته را تغییر استراتژی درمواجهه با ایران
دانست به این شکل که دشمن به دلیل شکست
در استراتژی براندازی نظام و در پیش گرفتن
استراتژی استحاله انقالب ،متناسب با دکترین
جدید خود نقشه ویژهای برای نفوذ طراحی
کرده که باید دربرابر آن هوشیار بود و ابعاد
آنرا مخصوصا در عرصههای فکری ،فرهنگی و
سیاسی شناخت.
زمینهها و کانالها
اما شرایط پس از برجام دارای ویژگی خاص
دیگری هم هست که باعث میشود امکان
موفقیت این نقشه درصورت عدم هوشیاری ما
وجود داشتهباشد که آن هم زمینه برای پذیرش
اجتماعی «دشمنی زدایی از آمریکا» است.
واقعیت این است که نه متن برجام! بلکه برخی
مسائل فرابرجامی ،این زمینه را برای پذیرش
اینکه آمریکا از این پس میتواند دشمن نباشد
و با آن از سرتعامل و نه دشمنی درآمد ،مهیاکرده
است .بدلیل دوساله مذاکره علنی طوالنی ،امروز
مذاکره مستقیم با آمریکا قبح گذشته را ندارد،
عالوه بر آن ما برسر یک موضوع باآمریکا مذاکره
کردیم و در نهایت به جمعبندی روشنی نیز
دست پیداکردیم و احتماال نتیجه این تفاهم
رفعشدن تحریمها و دیده شدن نتایج آن در

زندگی اقتصادی مردم خواهدبود.
همه این موارد باعث میشود که زمینه پذیرش
اجتماعی این مساله که آمریکا میتواند دشمن
تلقی نشود ،مهیا شود این خطر آن زمان دارای
اهمیت است که بهیاد بیاوری م که از ابتدای
انقالب همیشه دو جریان در مواجهه با آمریکا
وجود داشتهاست :اول دیدگاه حضرت امام و
بعد رهبری مبنی بر اینکه آمریکا دشمن اصلی
ما است و باید با آن مقابله کرد و دومی این
که آمریکا میتواند دشمن نباشد یا حداقل
اگر آمریکا دشمن است ما باید در مواجهه با
او سیاست تعامل و نه تقابل در پیش گیریم
که جلوداری این تفکر هم در ابتدای انقالب
با گروهک نهضت آزادی بود .روشن است که
هر دو مشی تقابل و تعامل با آمریکا درون
جامعه دارای بدنه اجتماعی هستند اما نکته
مهم این است که جریان معتقد به «دشمنی
زدایی از آمریکا» امروز توانسته در میان برخی
از مسئولین پایگاه داشتهباشد .البته این اتفاق در
دولتهای قبلی هم افتاد لیکن آن زمان «زمینه
پذیرش اجتماعی دشمنی زدایی از آمریکا»
وجود نداشت اما در شرایط فعلی بهدلیل مسائل
فرابرجامی زمینه برای پذیرش اجتماعی این
تفکر در جامعه فراهم شده است.
این مسائل میتواند خواسته یا ناخواسته
کانالهای نفوذی برای پیادهسازی نقشه دشمن
ایجادکند که میتوان موارد زیر را بهعنوان
مثالهایی ذکر کرد:
* تالش برای امکان حضور سیاسی آمریکا مانند
ایجاد دفترحفاظت منافع
* تقویت غربگرایی و جریان غربگرا در
عرصههای مختلف مثال در عرصه اجتماعی با
ترویج سبک زندگی غربی
* در عرصه سیاسی با نفوذ غربگرایان در
انتخابات
* در عرصه علمی با تقویت اساتید و
پژوهشکدههای سکوالر و.....
لیکن نکته اصلی اینجاست که شرایط پس
از برجام میتواند آغاز تالش دشمنیزدایی از
آمریکا باشد و این تالش به این دلیل میتواند
مایه نگرانی شود که اوال طراحی جدید دشمن
نیز با این مساله همافزایی پیدا میکند و دشمن
ممکن است از کانالهای نفوذ ایجادشده
فرصتطلبی کند و ثانیا احتمال پذیرش
اجتماعی این مسیر انحرافی که باعث غفلت
دشمنی دشمن میشود ،جدی است.
مردم از
ِ
بنظر میرسد میتوان بحث را اینگونه خالصه
کرد که دلیل اصلی طرح مکرر نفوذ توسط
رهبرانقالب در شرایط جدید ،طراحی جدید
دشمن در مواجهه با انقالب اسالمی و مهیاشدن
زمینه پذیرش اجتماعی دشمنی زدایی از
آمریکاست.

خـــبردار
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گردهمایی ساالنه اتحادیه انجمنهای اسالمی مدارس خراسان رضوي
این گردهمایی با حضور بيش از  ۴۰۰نفر از مسئولين
انجمنهاي اسالمي خواهر و برادر استان و جمعي از
مسئولين استاني و شهري در روز جمعه  ۶شهريور
ماه  ۱۳۹۴در سالن سينما آفريقا مشهد برگزار گرديد.
در ابتداي اين مراسم مهندس حوائجي (مسئول
اتحاديه استان) ضمن عرض خوش آمدگويي به شركت
كنندگان ،نكاتي را درخصوص اهداف برگزاري اردوي
آموزشي -تشكيالتي طاليه داران فردا و نيز مراسم
تحليف مسئولين انجمنهاي اسالمي استان بيان نمود.
در ادامه اين همايش ،دكتر سيد عباس صالحي (معاون
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) به عنوان
سخنران اصلي اين برنامه در جايگاه حضور يافت و به
ايراد سخنراني پرداخت.
درحاشيه اين مراسم ،از خانواده معظم شهيد علي

مهدوي عادلي (از شهداي اتحاديه خراسان رضوي) با
اهداء لوح تقدير به پدر اين شهيد بزرگوار ،تقدير گرديد.
از ديگر برنامههاي انجام شده در اين همايش ميتوان
به قرائت متن تحليف مسئولين انجمنهاي اسالمي
مدارس استان اشاره نمود.
شايان ذكر است در اين همايش ،رئيس اداره اطالعات
مشهد ،مديرعامل بنياد فرهنگي رضوي ،فرمانده بسيج
دانشآموزي استان ،جمعي از مسئولين آموزش و
پرورش استان ،مسئوالن فرهنگي شهر مشهد مقدس،
فارغ التحصيالن و پيشكسوتان اتحاديه انجمنهاي
اسالمي دانشآموزان و نيز اصحاب رسانه حضور
داشتند.
شايان ذكر است ،اتحاديه انجمنهاي اسالمي
دانشآموزان خراسان رضوي همه ساله در ادامه

فعالیتهای هدفمند خود ،اقدام به برگزاري دو اردوي
آموزشي -تشكيالتي مستقل ويژه مسئولين برادر و
خواهر انجمنهاي اسالمي دانشآموزان استان با مدلي
نوين در تابستان با عنوان « طاليه داران فردا» مينمايد؛
كه در ادامه آن ،به جهت انجام مراسم تحليف اعضاي
اصلي قرارگاههاي استان و تجديد بيعت با آرمانهاي
اسالمي و انقالبي« ،گردهمایی ساالنه و مراسم تحليف
مسئولین انجمنهای اسالمی مدارس خراسان رضوي»
را در جوار مضجع نورانی و ملکوتی حضرت علی ابن
موسی الرضا (علیه آالف التحیه و الثناء) برگزار نموده تا
اين دانشآموزان آگاه و دغدغهمند ،برای سال تحصیلی
جدید پرچمدار جنبش دانشآموزی در مدارس استان
باشند.

دستچین
دستچین

آموزش و نشاط
از جنس ترنج

برگزاری پاتوق راهنمایی خواهران
در گلزار شهدای گمنام پیشکوه تربت حیدریه

مهندس صادق حسين زاده ملکی
(مسئول سابق اتحادیه استان) ،به عنوان رئيس
شورای مرکزی اتحادیه کشورانتخاب شد

از سادات انجمني در جشن عيد غدير
خمخواهرانعضوانجمنهاياسالمي
دانشآموزانشهرستاننيشابورتكريمشد.

دوره تابستانه «ترنج» که ويژه دانش آموزان
دختر پايه هشتم شهر مشهد در تابستان ۹۴
توســط اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانش
آموزان خراسان رضوي برگزار شد با اردوی
اختتامیه خود در اردوگاه اردوبهشــت پایان
یافت.
دانش آموزان در ابتدای ورود خود ،به بازی
لیگ وســطی(یه به قول خودمون وســطنا)
مشــغول شدند و بعد از استراحت و پذیرایی
و نماز مراسم اختتامیه طرح ترنج برگزار شد
که در آن کلی جایزه به اعضای طرح دادهشد.
هر گروه از دانشآموزان پس از صرف شام و
برگزاری هیئت انصارالمهدي(عج) ،به همراه
سرگروهها و مربیانشان گعده برگزار کرده و
گفتگو انجام دادند.
ایــن دوره با برگزاری 5کارگاه آموزشــي با
محوریــت موضوعات «خــود»« ،خانواده»،
«اجتماع»« ،اقتصــاد»« ،فرهنگ» و برپایی
تعدادی غرفه با قالبهای کمیسیون ،کارگاه،
بازی ،و عکس یــادگاری و  ...در نظر گرفته
شدهبود.

شـمـــاره
1 8 2
نــیـمه دوم
مــــهرماه
1 3 9 4
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محرمانه مستقیم

عـاشقشعرپـارسی
هســتــم
در جستجوی باده شبگیر

برومند

boroomand@jonbesh.ir -

سالهاست که برنامه مشاعره از شبکه آموزش پخش میشود ،مجری و کارشناس این
نوجوانــی دکتر آذر
برنامه دکتر اسماعیل آذر است که لحن آرامش بخش شعرخوانی و لهجه شیرین
چگونه گذشت؟
اصفهانیشان لذت خاصی را برای بینندگان و شنوندگان این برنامه به ارمغان
من متولــد اصفهانم و چهار
می آورد.
این شد که سراغ استاد ادبیات فارسی و مدیر گروه زبان و ادبیات
خواهــر و برادر بودیــم ،خانه
فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
پدریمــان در خیابــان مدرس
دلیل تســلط شما روی اشعار و
رفتیم تا دقایقی را با ایشان باشیم و از تجربیات
اصفهــان بــود .پــدر مــا کارمند
آرامشی که حین خواندن آنها دارید،
شان بهرهمند شدیم.
دولت بــود و مادرمان معلم مدرســه،
عالقه فراوان به شعر اســت؟ یا تمرین و
مادر زبان فرانســه را خوب میدانســت و
تکرار زیاد؟
حکایتها و داســتانهای فرانســه را برای ما

سومین کار :هنر است که
در هر ســه با تالش خودم
و لطف خداوند به جایی که
خواستهام رسیدهام.

ترجمــه میکرد ،خانه گــرم و صمیمی و پر از
مهر و خرمی داشــتیم؛ از همان کودکی عاشق
هنر بودم و حضور مادرم که شــبها برایمان
شاهنامه میخواند و تعریف میکرد و همچنین
حکایتهای ســنت اگزوپری را برای ما ترجمه
و حکایات گلستان ســعدی و کلیله و دمنه را
معنی میکرد ،اشتغال ذهنی ما را به طرف این
آثار بسیار اخالقی میرویاند .بعدا بزرگ شدیم
و من در یکی از دبســتانها و دبیرســتانهای
اصفهان تحصیلم را گذراندم و سپس وارد یکی
از رشتههای پزشکی در دانشگاه شدم ،بعد از دو
سال دیدم که این رشته با روحیات من سازگار
نیست و نمیتوانســتم روی زرد بیماران را در
بیمارســتانها ببینم ،بیگانه بــود روح و حس
من با چنین صحنههایی؛ یکی از این شــبها
در دوران جوانی تصمیم گرفتم ترک دانشــگاه
بکنم و به سمت و سویی که دوست دارم بروم،
تا این که روزی به این غزل از حافظ رســیدم
که میگوید:
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست/
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگســش عربده جوی و لبش افســوس کنان/
نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست
ســر فرا گوش من آورد و به آوای حزین /گفت
ای عاشق دیرینه من خوابت هست
عاشــقی را که چنین باده شــبگیر دهند /کافر
عشق بود گر نشود باده پرست
این باده شب گیر ذهن من رو به خودش مشغول
کرد ،که صبح و ســحر وقت دعــا و مناجات با
خداست ،باده در این میان چه میکند؟!«سحر
با باد میگفتــم حدیث آرزومندی /خطاب آمد
که واثق شو به الطاف خداوندی» سحر زمان
لطف خداســت به انســان ،نقش باده در
این زمان چیســت؟! به جستجوی این
باده شــب خیز رفتم و رسیدم به جایی
که امروز در خدمت شما هستم.

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

ایران را چقدر دوست دارید؟

ای کاش کــه بچههای جوانتر
این چند جمله را بخوانند ،من
به کشوری دور دست رفتهبودم
تا دربــارهی فرهنگم در جمع

من عاشق شــعر پارسی هســتم .شعر پارسی
حامل حکمت و معنویت ،عشق ،شور ،شیفتگی،
ادب ،تربیت و احترام اســت؛ هرچه میخواهید
در این شعر هست .من هر شعری که میخوانم
از طریــق لفظ به عمق معنا میرســم .من در
خواندن آیات قــرآن مجید هم نیز همین طور
هســتم ،اول از لحاظ لفظی پــی به ارتباطات
واژگان میبرم و ســپس با درک هنری که در
آن بــه کار برده شدهاســت ،مفهوم آن متن را
دریافت میکنم.
برای به خاطر سپردن اشعار،آقای دکتر چه
نسخهای میپیچند؟

تکرار و به یادآوری شــعرها .اگر شــعری را به
خاطر بســپاریم و از آن بهره نبریم ،شــعر در
عالمان ادبیات جهان سخن بگویم ،سخنرانیام
ناخــودآگاه ذهن میرود و بــرای به خودآگاه
که به زبان انگلیســی بود در این جمع گل کرد
آوردن بایــد تمرین و تکرار کرد و شــعرها را
و این باعث شــد به من پیشــنهادی بدهند تا
در زندگــی به کار برد .به قــول قدیمیها باید
بــه عنــوان مدیــر شهرشناســی
موضوع ملکه ذهنتان بشود ،برای
دانشــگاهی در آن کشــور بمانم و
ملکه شــدن شعر ،شما باید که آن
به نظر بنده این بیت
با حقوق و مزایای باال به استخدام
بیت و موضوع را قشنگ در زبان و
از حافظ ،بامفهومترین
آن جــا دربیایم ،امــا قبول نکردم
رفتار بــه کار ببرید و تالش کنید
و زیباترین شعری
و شــاید باورتان نشــود که سیصد
که شــعر و ادب در زندگی جاری
است که تا به حال
دالر جریمه پرداخت کردم تا ســه
و روان باشــد و در ذهن ،یخ زده و
خواندهام؛
روز زودتر به وطنــم بازگردم .زیرا
منجمد نشود.
« بر لب بحر فنا
کــه مــن در این خاک احســاس
منتظریم ای ساقی/
از رهبــر انقــاب برایمــان
خوشبختی میکنــم و هیچ جای
فرصتی دان که ز لب
بگویید،از ایشان خاطرهای دارید؟
دیگــری به جر این جــا نمیتوانم
تا به دهان این همه
زمانی که شــرف حضور در محضر
نشاط داشته باشم .به قول سعدی:
نیست»
این رهبر عزیز را داشتم ،فرمودند:
«پای در زنجیر و پیش دوستان ،به
هرچه میتوانید امید و شــادی را
که با بیگانگان در بوستان» نظام و
در مردم القا بکنیــد و برای مردم
کشورم را دوست دارم و جانم را
به ارمغان بیاورید؛ مقصود ســخن
برای وطنم می دهم.
ایشان این است که مردم را باید امیدوار کرد.
جناب دکتر برنامه ریزی زندگیتان
به عنوان حسن ختام یک بیت را که به نظرتان
چگونه است؟
زیباترین شعر است برای نگاره ای ها بخوانید:
ســه کار را در زندگی همیشه داشتهام:
بــه نظر بنده این بیت از حافظ ،بامفهومترین و
یــک :ورزش را از ده ســالگی
زیباترین شعری است که تا به حال خواندهام؛
شــروع کــردهام و تاکنون
« بــر لــب بحــر فنــا منتظریم ای ســاقی/
روز و شــبی نیســت که از
فرصتــی دان کــه ز لــب تــا به دهــان این
ورزش دور بودهباشــم.
همه نیست»
دو :کتــاب و مطالعه و

حوضنقاشی
داستان کوتاه ،زیاد بخوانید.

خواندن برای هر کسی که میخواهد بنویسد ،ضروری
اســت .برای نوشتن یک داســتان خوب ،باید در ابتدا
داستانهای کوتاه نویسندگان دیگر را بخوانید .خواندن
داســتانهای دیگران نه تنها باعث میشــود ،با نحوه
نوشتن نویسندگان دیگر آشنا شوید .بلکه به شما کمک
میکند ،سبک نوشتن مورد عالقه خود را بیابید.
داستانتان را در ذهن مجسم کنید.

به چیزی فکر کنید که میخواهید آن را با خوانندگانتان
در میــان بگذاریــد .به این فکر کنید کــه چرا چنین
موضوعی را انتخــاب کردهاید؟ آیا ایــن موضوع برای
خوانندگانتان جذاب اســت؟ از چه دیــدی باید آنرا
بنویسید تا خوانندگانتان بتوانند به راحتی با آن ارتباط
برقرار کنند؟ پاسخ به این سواالت ،باعث میشود شما
به خوبی و با هدف مشخص ،داستانتان را آغاز و تا انتها
پیش ببرید.
شخصیتها و صحنهها را بچینید.

برای آنکه نوشــتههایتان با وقایعی که قرار اســت در
داســتان اتفاق بیفتد هماهنگ باشــد ،نیــاز دارید در
برگهای جدا شخصیتهای احتمالی و رویدادهای اصلی
داستانتان را یادداشت کرده و در طول داستان حواستان
به شخصیتها و خصوصیات فکری و رفتاری آنها باشد،
تا خوانندگان به خوبی با شخصیتها ارتباط برقرار کنند
و دچار دوگانگی نشوند.
زاویه دید مناسب پیدا کنید.

اینکه داستان از زبان چه کسی و چگونه تعریف میشود،
برای یک داســتان کوتاه بسیار مهم است .باید حس و
حال داستان خود را به خوبی دریابید و متناسب با آن،
زاویه دید مناسب را پیدا کنید .هر زاویه ی دیدی را که
در این مرحله انتخاب میکنید ،تا پایان داستان باید به
آن پایبند باشید و تغییرش ندهید.

چندراهکوتاهبراینوشتنداستان

آمـــوزش
داستاننویسی
در300ثـانیه
صادق زاده

sadeghzade@jonbesh.ir -

همیشه دوست داشــتید که یک نویسنده موفق
شوید؟ اســتعداد داستان نویســی را در خود
میبینید؟ نمیدانید از کجا شروع کنید؟ با اصول
داستان نویســی آشنایی ندارید؟ پس با ما همراه
شوید...
در این مطلب قرار اســت ،به طور مختصر و مفید
اصول کلی برای نوشــتن یک داستان کوتاه را به
شــما آموزش دهیم .البته واضح است که در این
چند کلمه نمیشود تمام مطالب مرتبط را آموزش
داد اما خواندنش خالی از فایده نیست و میتواند
پایهای اساســی برای شروع داســتان نویسی
شما باشد.
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مقدمه جذاب تهیه کنید.

وقتی همه چیز طراحی و برنامهریزی شد ،پاراگراف اول
را به سرعت بنویسید .صحنه را بچینید و شخصیتهای
اصلیتان را معرفی کنید .باید پاراگرف اول چنان جالب
باشــد که خواننده توجهاش جلب شده و تشویق شود
داستان را تا انتها بخواند .نکته مهم این است که در این
پاراگراف ،جزئیات مهم داستان را پشت پرده نگهدارید تا
معمای داستان فاش نشود.
یک نقشه خوب طرح کنید.

ابتدا یک نقشه بدون نقص برای داستانتان طراحی کنید
و چالشها و حوادثی که قرار اســت در طول داستان،
مخاطب درگیر آنها شــود را به درســتی در نقشــه
بگنجانید .تا جایی که ممکن است ،چالشهای مطرح
شده در داســتانتان را پیچیدهتر کنید تا خواننده روی
داســتان متمرکز شود و راغب به خواندن ادامه داستان
باشد.
از فعلهای معلوم استفاده کنید.

نگارش داستانتان باید به گونهای باشد که خواننده خود
را داخل داستان تصور کند .به عنوان مثال به جای اینکه
از افعال مجهول اســتفاده کنید ،از افعال بسیار ساده و
معلوم بهره ببرید .مثال به جای گفتن «گل به وسیلهی
علی برداشته شد» بگویید «علی گل را برداشت».
گفتگو را فراموش نکنید.

اســتفاده از دیالوگ باعث میشــود ،داستانتان زندهتر
و پویاتر به نظر برســد .همچنین میتوانید با گفتگو و
دیالوگ نویســی ،هویت شخصیتهایتان را به خواننده
منتقل کنید.
پایان داستان مدبرانه باشد.

پایان داستان باید رضایتبخش باشد و بهتر است برای
اینکه پایان داستانتان غیر قابل پیشبینی شود ،با کمی
تدبیر و پیچش همراه باشــد .هیچ نقطه مجهولی نباید
در داستان وجود داشته باشد و همه آنها باید در پایان
داستان برای خواننده مشخص شود.

شخصیت ها را خلق کنید.

حداکثر  3شــخصیت اصلی برای داســتانتان در نظر
بگیرید  .شــخصیت های اضافی باعث آشفتگی ذهن
مخاطب میشــود .حواستان باشــد که هر شخصیت،
خصوصیات خودش را دارد که تا آخر داستان باید تمام
حرکات و صحبتهایش متناسب با خصوصیاتی که در
ابتدا داستان بیان شده ،ذکر شود.

کتابشینا

رحمتی rahmati@jonbesh.ir -

قسمت شیرین کتابخواندن!
شــما میتوانید با مطالعه و پاسخ به سؤاالت کتاب
«دختر شــینا» ،با کســب  ۹۰امتیاز از  ۱۰۰امتیا ِز

ازدستندهید

اگر این روزها کمی به دور و برتان نگاه کردهباشید .از
زیرنویس تلویزیونی تا بنرهای سطح شهر از مسابقهی
کتابخوانی ســخن می گویند .کتاب داستانی که
روایتگر خاطرات همسر شهید است .داستان به نحوی
درست و شایسته نوشته شده که مورد توجه رهبری
عزیز قرار گرفته است.
نویسنده این کتاب که با قیمت  8300تومان آمادهی
عرضه به دوستداران کتاب و کتابخوانی میباشد،
قصد داشــته تا از جذابیتهای زندگی همسر شهید
و فداکاریهای عاشقانهاش تصویری زیبا به مخاطب
عرضه کند.

کشــی مســابقه «کتاب وزندگی»
ممکن ،در قرعه
ِ
شــرکت کنید.با مراجعه به سایت ketabzendegi.ir
از جوایز مسابقه بهرهمند شوید.
جوایز این مسابقه شامل ســفر به عتبات عالیات تا
سکه بهار آزادی و هزاران جوایز دیگرمیباشد.

شـمـــاره
1 8 2
نــیـمه دوم
مــــهرماه
1 3 9 4
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پـــرونده

معلمهم،معلمهایقدیم؟!
جاویدی

javidi@jonbesh.ir -

مـدرســــ ه
نگاهی به آموزش بدون پرورش

انگار معلمهای قدیم کارشــان ســادهتر بود و کار
معلمهــای امروزی کمی ســختتر .بعضی وقتها
بزرگترهــا حرفهایی میزنند مثل همین که معلم
هم معلمهای قدیــم ،گفتیم ببینیم واقعا معلم هم
معلمهای قدیم یا نه .خب دالیلی هم بر آسانی کار
معلمهای قدیم هست اول اینکه اگر دانشآموز به
حرفش گوش نمیکرد ،راه چارهاش مدادی بود که
بین انگشتها فشرده میشد ،حاال امروز معلمها به
لطایفالحیل بایــد خانواده دانشآموز را قانع کنند
که حق با خودشــان است و اینجا دانشآموز است
که اشتباه کرده است ،در حالیکه قبلترها مالهای
مکتبخانه بالهای بدتر هم برسر بچهها میآوردند
و خانوادههــا اتفاقا همراهی هم میکردند ،شــاید
این روزها آن اعتمــاد بین ولی دانش آموز و معلم
دیگر وجود ندارد ،البته اصال کتک زدن مورد تایید
نیست.
دومیــن دلیل در ســادگی کار معلمهــای قدیم،
محدودیت اطالعــات دانشآموزان بــود .معلم در
نسلهای گذشته بهترین منبع اطالعاتی دانشآموز
بود ولی امروزه کار معلم از جهاتی ســختتر است
چرا که دانش آمــوز در دنیایی از اطالعات زندگی
میکند و این یعنی معلم برای هر سوالی باید آماده
باشــد و در جریان کلی اتفاقات و اطالعات باشد و
دیدهایم که معلمهایی که پاســخی برای سوالهای
بچهها دارند بهتر در دل دانشآموز جای میگیرند.
در ظاهر شــاید به نظرمان برســد اثــر زیاد حرف
معلمهــای قدیم صرفا بــه خاطر ابهتــی بود که
بهواســطه فشارهای ناشی از تنبیهها ایجاد میشد،
اینکه دانش آموز میترســید که به خاطر ننوشتن
تکالیفش کتــک بخورد ولــی خودمانیم بچههای
ایرانــی با همه چیز کنار آمدهاند ،کتک هم بخورند
« هه هه اصنم درد نداشت!»...
ابهت معلم عشق دانش آموز به لبخند وناراحتیاش
از اخــم اوســت ،معلمی که به این جایگاه رســید
حرفش به دل دانش آموز مینشیند و این میشود
آن معلمی که شــغلش شغل انبیاســت وگرنه که
معلمهای قدیم و جدید هر کدامشــان برای همان
دانشآموز قدیم و جدید بهترینها هستند.

نویدی

بررسی کتاب های درسی از دیروز تا امروز

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

از اینجا تا اونجا
راه درا زیست...

navidi@jonbesh.ir -

یادم می آید در کودکیهایم بازی با شــعرها خیلی
باب بود ،یکی از آن شعرها اینگونه شروع میشد:
« از این جا تا اون جا راه درازیست! »
االن کــه دارم فکــر میکنــم میبینم این شــاعر
گرانقدر حرفهای زیادی در پس همین یک مصرع
داشــته و به قول دبیران گرانقدر ادبیات فارســی،
شاعر میخواسته به مقوله تفاوت نسلها بپردازد.
(از آنجــا کــه هیچ وقت حرف شــاعر با حرفی که
معلممان میگفت یکی نبود ،یادش افتادم!)
من به طور مســتقیم وارد یکی از این شــاخههای
تفاوت میشوم :کتابهای درسی!
بحثــی که همــه دانشآموزان از گذشــته تاکنون
درگیر آن بودهانــد .البته چیزی که توجه من را به
خود بســیار جلب میکند عالقه وافر دانشآموزان
امروزی به این کتابهاســت ،چرا که یک یا دو ماه
زودتر برای خرید این کتابهــا ثبت نام میکنند!

انگار دولت آمارشــان را ندارد که دانشآموزند و یا
نمیدانــد چند دانش آموز در ایــن مملکت دارد...
چه میدانم!
وقتی میگویم تفاوت نســلها ،ایــن تفاوت معانی
بسیاری در خود جای دادهاست!
مثال همان اول دبستان...
ما کال غصه میخوردیم که تمام الفبا را یاد بگیریم
تــا ببینیم باالخره آن مردی کــه در باران در حال
آمدن اســت از کجا میآید و چــرا در هوای بارانی
میآید؟ خب در هتلی ،مســافرخانهای اســتراحت
میکرد تا باران بند بیاید!
اما اولیهای این روزها این چیزها سرشان نمیشود!
از همــان اول میخواننــد! بدون آنکــه بدانند این
حرفها چیســت و مثل ما یک صفحــه از رویش
بنویسند:

ههاینگـران
جاویدی

javidi@jonbesh.ir -

قدیما تاریک خونه بود و پایین و
باال ،االن میگن یهویی همین حاال،
قدیم بقچه بود و کِش که می بســتن دور کتابا ،االن کوله دارن
از اون گرون گرونا،
قدیم گچ بود و از اون تخته ســیاها ،االن وایت بــرد که خوبه تخته
هوشمند دارن از اون باکالسا!
توی ذهن خودتان این مقایسه ها همینطور فوران میکند ،تا اینجا البد
کلی از این تغییرهای مدرسههای دیروز و امروز را مرور کردهاید ،تغییراتی
که همهاش باعث راحتتر شدن درس خواندن برای دانش آموزها شده است.
پیشرفت فناوری و رسیدن وســایل جدید به مدرسهها اثر خود را گذاشته و
مدرســهها را مثل همه جاهای دیگر متفاوت کردهاست .مثل همین لپ تاپها و
دیتــا پروژکتورهایی که جای تخته و کتاب را دارند میگیرند .نگران اینم که این
بچههای نســل بعد چه خط خرچنگ قورباغهای خواهند داشت ،اصال بلد هستند
که بنویسند یا فقط تایپ میکنند؟!
قدیم مشــق شب کابوس بچهها بود ،اما االن خبری از ترس نیست ،بازی میکنند و
مشق مینویسند ،انگار نه انگار ما از بس مینوشتیم انگشتهایمان به حالت چنگول
باقی میماند.تازه از مشق که بگذریم ،امتحانها هم دگرگون شدهاند ،به خاطریک
عدد که همان نمره باشد گریه میکردیم و اشــکها میریخیتم حاال چی؟ خوب و
خیلی خوب و نیاز به تالش بیشــتر دارد!!!و اینها آمده است.اصال این بچهها نگرانی از
نمره را هم میفهمند یعنی چه؟!
کال خوش به حالشان شدهاســت و دیگر حتی خبری از نگرانی مامانها برای دیر رسیدن بچهها
از مدرسه نیست چرا که سرویسها سر ســاعت کار خودشان را انجام میدهند و انگار اصال دیگر
نگران مدرسهها نیستیم.
ولی یک نگرانی شــاید باقی بماند که فراموش شده اســت .نگرانی از اینکه مدرسه رفتنها و
درس خواندنها ،آخرش چه میشــود؟ آخرش اینکه برویم کنکور بدهیم ویک رشــته خوب
قبول شویم و پولدار شویم!؟ مدرســه به جز ریاضی و شیمی و ادبیات درس زندگی هم باید
به ما بدهد دیگر ،اگر اینطور نباشــد آخرش یک عالمه مهندس و پزشک داریم که زندگی
بلد نیســتند آدمهایی که به اندازه یک اقیانوس اطالعات دارند ولی نمیتوانند توی این
اقیانوس شنا کنند و روی یک جزیره زندانی شدهاند.
میشود نگران این بود که اگر اینقدر درسهای مدرسه قشنگ و خوش مزه
شدهاند ،هنوز زنگ پرورشی میخواهد با سخنرانی درس زندگی
به بچه ها بدهد؟

«کـ  -ک » (خوانده شود « :ک» اول « -ک» آخر)
نقاشی کتابها که دیگر هیچ...
آدمهای زمان ما بیرنگ و رو بودند و کال یک دست
لباس بیشتر نداشــتند ولی حاال درهر صفحه یک
لباس جدید پوشیدهاند..
دلم به حــال امین و اکرم کتاب فارســی اول
دبستانم میسوزد ...طفلکیها...
یا مثال داستانهای درسی مان...
تمــام دوران ماجراجویــی مــا ســال
ســوم دبســتان بود که با خانواده آقای
هاشــمی مســافرت میکردیم و کنجکاو
بودیم تا ببینیم جلســه بعد به کدام شــهر
میرونــد! تازه خیلی هم خوشــحال بودیم
که مقصدآخرش اســتان خودمان است و به
مشهد میآید و بعدش هم در نیشابور ساکن

میشــود! بگذریــم کــه امروزیهــا حتی اســم
کتابهایشــان هم عوض شــده و گویا خانواده آقای
هاشمی منقرض شدهاند...
ما درس دینی میخواندیم با کلی صفحه پر و بدون
عکس! بعد از ماهم هدیههای آســمانی میخواندند
که فقط قصه بود و امروز؟!
البتــه بــا ایــن تغییــر نظام
آموزشــی ،ما جزو فسیلها به
حساب میآییم با همان روش
مدرسه رفتنمان! دیگر
کتابهای ششمیها،
هفتمیها ،هشتمیها،
نهمیهــا ...،و احتماال تا
آینــدهای نه چنــدان دور
بیستمیها را ندیدهام.
وگرنه هنوز حرف داشتم...
از اینجا تا اونجا راه درازیست...

پـــرونده
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بررسی تفاوتهای دانش آموزان دیروز و امروز

خوبها ...بدها ...
نویدی

navidi@jonbesh.ir -

دنیا متفاوت شده اســت....زندگیها هم فرق کرده
اســت...انگار روی دنیا رنگ پاشــیدهاند و جالیی
دادهاند ...گاهی فکر میکنــم زندگیمان مثل این
فیلمهای تلویزیونی اســت که قدیمیهایش پر از
خط اســت و رنگ و رو رفته و امروزیهایش براق
براق است...فکر میکنم قدیمیها چه طور زندگی
میکردند و چــه طــور درس میخواندند؟ اصال
میدانستند درس چیست؟ یا تماما به فکر دویدن
در حیاطهای بزرگ خانهشان بودند و عروسک بازی
با دختر همسایه...؟
نمیتوانم درکشــان کنم چون نــه خانهمان حیاط
داشت و نه بچههای همسایهمان را میشناختم...
من یک بچه آپارتمانی اتو کشیدهام...

مدرسه من کجاست؟
دیروز دانشآموزان داشتند درسشان را میخواندند
درســت مثل ما...امــا ناگهان تشــخیص دادند که
کشورشــان به مدرســه دیگری نیاز دارد ...فهمیدند
االن به جــای قلم باید تفنگ در دســت و به جای
معدل خــوب ،نمره شــهادت بگیرند ...مدرســه را
شــناختند ،درس را فهمیدند و خیلیهاشــان قبول
شدند ...با معدل !20
دانش آموز هم بود...
اگر در خانه نــان نبود به غیرتش برمیخورد پدرش
برود نانوایی...خودش زنبیل را برمیداشت و میرفت
تا نان بخرد...اگر مادرش خســته بود ،ناهار آن روز را
با همه بند و بساط دور و برش قبول میکرد؛ هرچند
فردایش امتحان داشــت...گاهی نگه داشــتن بچه و
بازی با بچه کوچک خانواده با او بود...
همه اینها بود و دانش آموز هم بود ...امروز هم یک
خانواده دارد و چند بچه ...هنوز هم موفق است...
رفیق با معرفت!
اتاق شــخصی نداشــت ،از تخت هم خبری نبود؛ با
خواهــر و برادران کوچکش همه در یک اتاق بودند...
تــازه گاهی لباسهــای برادر بزرگتر تا چند نســل
ماندگار میشــد! اما معرفت زیادی داشتند...شــاید
درظاهر اخالقشان کمی تند بود اما قلبهایشان نرم
نرم بود...
و اما ما...
خانههایمان با آنها فرق دارد حتی مدل زندگیمان
اما میدانیم آینده جامعه به ما بستگی دارد و ما ادامه
دیروزیها هستیم ...خیلی درس میخوانیم و از اکثر
تفریحاتمان زدهایم ...برای یک کنکور یکسال تالش
میکنیم تا از بهترین دانشگاه درسهای بیشتری را
فراگیریم چون اگر دیروزیها جان دادند ما فکرمان
را میدهیم...
ما امکانات زیادی داریــم و با همه دنیا در ارتباطیم
و اینگونــه اســت که داریــم ایرانمــان را به همه
معرفی میکنیم .ایرانی که هســت نه آنچه که آنها
میخواهند و معرفی میکنند...
ما نسل امروزیم...
خوب خوبیم ...بدها نداریم...

شـمـــاره
1 8 2
نــیـمه دوم
مــــهرماه
1 3 9 4
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استادیوم
بهوندی

behvandi@jonbesh.ir -

مظلومیتایندرس 90ساله!

یکتوپ
ویکمدرسه

..

مهر ماه بهانهای اســت تا کمی با واژه" صبح
زود" بیشــتر آشنا بشویم و در خوابیدن هم
کمی به خودمان اســتراحت بدهیم .و البته
فراموش نکنید که بزرگترین برنامه تعلیمی
و تربیتی کشــور در این ماه آغاز میشود و
حدود سیزده میلیون دانش آموز را به طور
متوســط روزانه هفت ساعت درگیر خودش
می کند .
برنامهای که بیشــتر به گسترش آموزههای
علمی دانش آمــوزان تاکید میکند و خیلی
کمتر به فعالیتهای ورزشــی و ســامتی
جســمانی آنها میپردازد .حاال باز شدن
مدرســهها ،بهانهای شــد تا کمی به درس
فراموش شدهی ورزش بپردازیم.

«فقط یه توپ داشتیم زنگ ورزش همه
دنبالش میدویدیم!» جملهای که شــاید
بیشتر شــما از بزرگترها شنیده باشید .کمبود
امکانات ورزشــی در مقایسه با جمعیت زیاد دانش
آموزان ،محدود شــدن به یک رشتهی ورزشی و نبود
فضا و زمان کافی ســه راس مثلث مشکالت مدارس
بود و همهی اینهــا در کنار نبود مربی
متخصص تربیت بدنی دست به دست
هم میداد تا هرچه بیشتر زنگهای
ورزش در مــدارس کمرنــگ و
کمرنگتر بشود.

اینجاجاشنیست!

در ســالهای نه چندان دور که شعلههای جنگ تازه
هر هفته حدود  35ساعت از وقت
فروکش کرده و ســازندگی کشــور از سر گرفته شدهبود،
دانشآمــوزان به حضور در مدرســه
تالش برای گســترش امکانات و افزایش سطح علمی مدارس
میگذرد و به طور میانگین تنها 3
آغاز شــد اما نبود برنامهای مشخص برای سالمتی جسمانی و قرار
ســاعت از این زمان صرف فعالیت
نگرفتن مسئلهی فعالیتهای ورزشی دانشآموزان در اولویت مسئولین
جســمی و ورزشــی دانش آموزان
باعث به حاشیه راندن این درس شد.
میشــود .بیتوجهی اولیــای بعضی
ایــن بیتوجهی ،توجه کمتر مــدارس به ورزش را به همراه داشــت .زمان
از مــدارس به زمانهای اســتراحت بین
محدودی که باید صرف شناسایی و افزایش تواناییهای جسمی دانشآموزان
کالسهــا و جلوگیری از فعالیتهای بدنی
میشد در کنار نبود امکانات و عدم توجه مسئولین کالن و خرد سیستم
باعث محدود شدن ورزش دانش آموزان
آموزشــی ،تبدیل به موقعیتی برای اســتراحت مربیان و صرفا تخلیه
به ساعات ورزش شدهاست.
انرژی دانش آموزان شد و به مرور زمان از چرخه توجه مسئولین
مدرسهای به طعم ورزش
یکی دیگر از مســایلی که در بیشتر
مدارس و خانوادهها خارج گردید.
مدارس سطح کشــور دیده شده،
درسی که باید شادابی را در دستور کار خود قرار میداد
در چندســال اخیر بــه خصوص بعد از تولید ســند
محدودســازی فضای مدارس به
به زنــگ تفریحی برای فــرار از درس خواندن بدل
ارزشمند تحول بنیادین آموزش و پرورش وضعیت ورزش
مســایل علمی و درسی و قرار
گشت.
مدارس نیز تغییرات اساســی به خود دید ،رشــد و گســترش
دادن ورزش به عنوان نقطه
رشــتههای ورزشــی موجود ،و به صورت همزمان گسترش امکانات
مقابل تحصیل میباشد.
متناســب با آن در مــدارس و همچنین آموزش کادر مجرب و آشــنا با
تدریــس اصولی ورزش از پیامدهای ایجاد این ســند بودهاســت .یکی دیگر
از موضوعاتی که در ســالهای اخیر بیشــتر به آن اهمیت دادهشد ،ایجاد
مدارس تخصصی در حوزه ورزش ،پیگیری رشــتههای ورزشی خاص
و اســتعدادیابی نوجوانان این مدراس بودهاســت؛ به عنوان نمونه
رشــتههای فوتبال ،کاراته ،بسکتبال ،شــنا ،فوتسال ،والیبال،
ژیمناســتیک ،شطرنج ،اســکیت ،دومیدانی ،تنیس روی
میز ،هندبال ،بدمینتون ،آمادگی جســمانی و کشتی
عناوین رشــتههایی هســتند کــه در مدارس
تخصصی ورزشی آموزش دادهمیشود.

از چاله به چاه

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

درگذشــته یکی از مشکالت سیســتم آموزشی کشور در مسئله ورزش ،نبود امکانات و دانش کافی برای تدریس درس
ورزش بود اما در ســالهای اخیر و همزمان با تغییر سیســتم آموزشــی کشــور و برنامهی حذف کنکور ،خانواده
آموزشــی کشور در حال آماده سازی و گذر از شیوههای گذشته است .بنابراین در این بازهی زمانی اهمیت رشد
علمــی و افزایش بازدهی علمی دانشآموزان دوباره در اولویت قرار گرفته و نه تنها مدارس ،بلکه دانش آموزان و
خانوادههای آنها نیز به این امر اهمیت بیشــتری داده و کمتر خود را درگیر فعالیتهای غیر درســی میکنند .در
ســال گذشته تنها حدود 40درصد دانشآموزان به صورت مداوم در فعالیتهای ورزشی مدرسه شرکت میکردند .بیشتر
دانش آموزان تمایل داشــته فعالیتهای ورزشی خارج از مدرسه را دنبال کنند .تغییرات سیستم آموزشی و نگرانی دانش
آموزان ازآینده تحصیلی خود باعث به حاشیه رانده شدن دوباره فعالیتهای تربیت بدنی شده ،گویا کشتی کهن سال ورزش
هنوز به ساحل آرامش نرسیدهاست .

به هر حال قدم نو رسیده مبارک .باید ببینیم عمر این مدل درس خواندن به کجا قد می دهد؟ اما نکتهی
قابل توجه آن است که در این 2500سال آموزش تقریبا شاهد یک برنامه درست و حسابی پرورشی و
تربیتی نبودهایم .ان شاءاهلل این معضل نیز به زودی مرتفع گردد!

ذره بیـــن
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سـیسـتم  بچــینـیم!
!3-3-6
سیری بر تحول آموزش و پرورش در ایران

فرشته پور fereshtepoor@jonbesh.ir -

یکی از بزرگترین اکتشــافات بشر  ،بعد از کشف چرخ ،خواندن و نوشتن بود که
با زحمت بســیار بسیار زیاد پســران پدرمان حضرت آدم (ع) بر روی سنگ به
وقوع پیوست .انصاف ًا وقتی نسل امروزی را به جای انسانهای اولیه تصور میکنم،
شــاید اص ً
ال خطی اختراع نمیشد .از همان روزهای آغازین زندگی بشر روی این

بریدن زبان مدارس در ایران
نیاز به تعلیم و تربیت از بدو تولد در انســان وجود دارد
که از راههای مختلف به او منتقل میشــود .این نیاز و
همچنین راهکارهای پاســخ به آن مورد توجه صاحبان
حکومت بودهاســت.نیاز به تعلیم و تربیــت در دوران
هخامنشــیان تا حدود چشمگیری پیشرفت داشت .از
اســنادی که در اختیار ما قرار دارد ،آموزش و پرورش
دوره هخامنشــی به سه بخش تقســیم میشد  :اول
تربیت اجتماعی ،دوم تربیت شــخصی ،ســوم تربیت
شــغلی و حرفهای .در ایران باستان هرکس برای کاری
معین تربیت میشد و آموزشهای الزم را در آن زمینه
فرا میگرفت که این امر به ایجاد تخصصها و پیدایش
متخصــص کمک میکرد .اولین پایگاههای آموزشــی
منازل و اولین معلمین والدین بودهاند که با گذشــت
زمان و بروز اجتماعی این مقوله موجب ایجاد «مکتب
خانه»ها شد .این اولین گام برای تشکیل مدارس رسمی
بود .هرگاه الزم میشد ،معلم میتوانست شاگرد را تنبیه
کند ،اما سعی میشد که تنبیه متناسب با خطایی باشد
که از شاگرد سر زده بود و شاگرد نیز باید معترف به گناه
خود می شد و علت تنبیه خود را میدانست تا بار دیگر
مرتکب آن نشود .محض اطالع!!!
آقا اجازه
در ادوار مختلف و همچنین دوران حکومت شاهزادههای
قاجاری بر کشــور سیستم آموزش و پرورش همچنان
همان سیســتم مکتبخانهای بود .در مکتبخانهها به
شــاگردان مفاهیم قرآنی و خواندن و نوشتن تدریس
میشدهاســت .رویکرد دولت مــردان قاجار به آموزش
جدید ،اصــوالً نخبهگرایانه بود و از حد اعزام گروههای

کره خاکی ،انســان همواره دنبال راهها و شیوههایی برای تعلیم و آموزش علم به
دیگران بوده اســت .ایران به عنوان صاحب قدیمیترین تمدن تاریخ شیوههای
متعدد آموزشــی را در ادوار مختلف به خود دیده اســت که به اختصار آنها را
بررسی میکنیم.

برگزیدهای از دانشــجویان به اروپا و یا جذب گروههای
برگزیــدهای از جوانان برای تحصیــل در دارالفنون ،و
برخی دیگر از مدارس تخصصی فراتر نرفت .نخستین
مــدارس جدید غیر دولتــی در ایران در اوایل ســده
سیزدهم شمسی ،توسط هیأتهای اروپایی و امریکایی
تأسیس شــدند .رویکرد این مدارس بیشتر تبلیغ دین
مسیحیت بودهاست .تالش خود ایرانیان (البته گروههای
غیر وابسته به حکومت ) برای تأسیس مدارس ابتدایی
جدید بســیار دیر آغاز شد .نخســتین مدرسه ابتدایی
جدید ایرانی ،در ســال  1267یعنی حدود  60ســال
پس از تأسیس اولین مدرســه هیأت های خارجی ،با
همت یک ایرانی به نام « میرزا حسن رشدیه» در تبریز
تأسیس شد .و از همان موقع بچههای ایرانی با واژهی «
آقا اجازه » ....انس گرفتند.

سالم مدارس به دختران
در دوران حکومت پهلوی سیســتم آموزشی ساختار
مشــخصی به خود گرفت و برای چند ســال متوالی
برای بچهها دورهی آموزشــی معینی وجود داشــت.
از حــول و حوش ســال  1300دوره ششســالهی
ابتدایی ،پذیرای کودکان  6ســال بــه باال بود؛ و در
ضمــن حکومت ایــن دورهی آموزشــی را رایگان و
اجباری اعالم کرده بود .مقطع متوســطه شــامل دو
دوره 3ســاله بود که دوره دوم به سه رشتهی ادبی،
ریاضی و طبیعی تقسیم میشد .در این دوران عالو ه
بر پسران ،دختران گرامی نیز میتوانستند از آن پس
به مدرسه بروند.

سیستمی که به موزه پیوست
به دالیل مختلف این سیستم آموزشی هم عمر طوالنی
در ایران نداشت .از سال  1346سیستم آموزشی کشور
شامل  5سال تحصیل در مقطع ابتدایی 3 ،سال تحصیل
در مقطع راهنمایی و  4سال تحصیل در مقطع دبیرستان
بود .سیستمی که اکثر ما نوجوانها و جوانهای برومند
کشــور در آن تحصیل کرده و بزرگ شدیم .با همهی
خوبیها و بدیها و تلخیها و شیرینیهایش .البته این
سیستم آموزشی هم در اوایل دهه  70تغییرات جزیی
از سه ثلث به سالی-ترمی پیدا کرد  .اما از قدیم گفتن
هر آمدنی یک رفتنی هم دارد .با این رویکرد این روش
تحصیل پر خاطره هم به موزههای تاریخ پیوست.
قدم نورسیده مبارک!

قدم نو رسیده
از سال  1389یک بازنگری کلی در سیستم آموزش
و پرورش کشور صورت گرفت .تحولی که حتی هضم
آن برای خیلی از بزرگان هنوز ســخت اســت .طبق
این نظام جدید دوبــاره دانشآموزان باید به صورت
 3 ، 3 ، 6درس بخوانند .هم اکنون ما در پاســخ این
ســوال که «کالس چندی عمو جــان؟؟؟ » با تعابیر
غیر قابل درکی مانند «نهم!!!» مواجه میشــویم .به
هر حال قدم نو رســیده مبارک .باید ببینیم عمر این
مــدل درس خواندن به کجا قد می دهد؟ اما نکتهی
قابل توجه آن اســت که در این  2500سال آموزش
تقریبا شــاهد یک برنامه درست و حسابی پرورشی و
تربیتی نبودهایم .ان شــاءاهلل این معضل نیز به زودی
مرتفع گردد!
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دو دو تا

جــادوی  رنــگها
بررسیاثراترنگهاازنظرروانشناسی

صادق زاده

sadeghzade@jonbesh.ir -

آیا تــا بهحال دقت کردهاید ،چرا شــرکتهای تبلیغاتی در تبلیغات خود ،یا طراحان در پوســترها و طرحهــای گرافیکی و یا
دکـوراتـورهـــا ،از رنگهای به خصوصی برای جذب مخاطب استفاده میکنند؟ دلیلش این است که یـک تاثیر روانی در رنگها
وجود دارد و هر رنگی دارای قدرت تاثیرگـذاری ویژهای بر روی افراد میباشد.
با وجودی که اثر رنگها ممکن است در مورد اشخاص مختلف فرق کند ،ا ّما برخی از تاثیرات رنگها دارای معنی یگانهای در سراسر
جهان هستند .رنگهای آبی ،قرمز ،سبز ،زرد ،سیاه و سفید ،جزء رنگهایی هستند که تنوع آنها بیشتر از
بقیه رنگها بوده و وقتی به اطرافمان نگاه میکنیم ،بیشتر از سایر رنگها به چشم میخورند .در ادامه
سـبز
به برخی از نمادها و اثرات این  6رنگ ،از نظر روانشناسی اشاره میکنیم.
نماد طبیعت و طراوت است.
نشــانگر آرامش ،خوشبختی ،سالمتی و حسادت

زرد

است.
میتواند باعــث افزایش قابلیت خواندن گــردد .برخی از
نشانه جوانی و قدرت شفا بخشی است.
دانشآموزان و دانشجویان با قراردادن یک برگه شفاف سبز رنگ بر
جهت تحریک اعصاب استفاده میشود.
حد معمول
روی صفحه کتاب ،میتوانند مطالب را با سرعت بیشتری از ّ
رنگی گرم وشــاد است و موجب جذب سریع مخاطب
بخوانند و درک کنند.
میشود.
باعث کاهش استرس میشود.
میتواند احساس رنجیدگی و خشم را به وجود آورد .با وجودی
آبـــی
هماهنگی جسم ،ذهن و روح را به همراه دارد.
که رنگ زرد به عنوان یک رنگ شــاد شناخته میشود اما بیشتر
سبب کاهش درد و تســکین بیماریها
موجب جلب توجه مخاطب میشود و میتواند نشانه قابلیت
مردم در اتاقهای زرد رنگ ،هیجانشان را از دست میدهند و بچه
میشود.
اعتماد را در فرد ایجاد کند.
ها نیز در اتاقهای زرد رنگ بیشتر گریه میکنند.
احساس آرامش را به ذهن میآورد و معموالً نشانگر صلح،
در قرآن آمده است:
رنگ زرد باعث افزایش سوخت و ساز بدن انسان میگردد.
حالت تحریک کننده ذهنی و هوشــی دارد و شــدیدا ً امنیت و نظم است.
«عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق؛ بهشتیان را
میتواند باعث کاهش ضربان قلب و حرارت بدن گردد.
جامههای ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر
موجب تقویت فکر انسان میشود.
همچنین میتواند احســاس غم ،درونگرایی یا گوشهگیری را در
است»(.سور هانسان،آیهی)21

بعضی افراد به وجود آورد.
با وجودی که از محبوبترین رنگهاست ،ا ّما یکی از رنگهایی است
که کمترین اشتها را بر میانگیزد.
موجب افزایش فعالیتهای حیاتی سلولها میگردد.
قــرمز
سیاه
انســان در مواجهه با این رنگ احســاس آرامش مطبوعی
میکند.
برای تحریک بدن و ذهن و افزایش تمرکز
معموالً به عنوان نماد ترس یا شــیطان
حــرارت اضافی بدن را کاهــش میدهد .همچنین
استفاده میشود.
مورد استفاده قرار میگیرد ،ا ّما به عنوان نشانگر
آرامکننده و طراوت بخش سیستم اعصاب است.
رنگ گرمی است .برانگیزاننده هیجانات قوی است.

قدرت نیز شناخته میشود.
به وجود آورنده احساس شور و هیجان است.
در بسیاری از فرهنگها برای مراسم سوگواری مورد
تحریک کننده احساس خشم و عصبانیت است.
استفاده قرار میگیرد.
نبض را سریع میکند و تنفس را افزایش میدهد.
برخالف رنگ ســفید ،رنگی بی تحرک و ســاکت و غیر
ســفید
خاصیت اشتها آوری دارد.
محرک ،است.
زیرا
گیرند؛
قرار
قرمز
رنگ
معرض
افراد عصبی نباید در
ضمن عدم ایجاد هر گونه تحریک روانی و جســمانی،
نشانه پاکی ،خلوص ،قدرت ،صلح و دوستی
گردد.
ی
م
شان
موجب تشدید ناراحتی
باعث کاهش سایر فعالیتها میگردد و تسخیرکننده و
میباشد.
انســان
برای
کوتاهی
مدت
بــرای
رنگ قرمز
متأثر کننده است.
معموالً نشانگر سرما ،پاکیزگی و آرامش است ،به همین
دهنده
آزار
مدتی
از
پس
ولی
است،
خوشایند
پیامبر اکرم(ص) میفرمایند:
دلیل بیمارستانها و کادر پزشــکی از رنگ سفید برای ایجاد
ایجاد
و
روانــی
اذیت
باعث
و
شــده
مکروه است سیاه مگر در سه چیز در
حس پاکیزگی استفاده میکنند.
خستگی میشود.
کفش و عمامه و عبا.
میتواند در انسان احساس فضای بیشتر در محیط به وجود آورد.

لباس سفید باعث میشود ،انسان آنگونه که هست جلوهگر شود
مفرح ،دلگشا و روحانی دارد.
و از طرفی نوعی اثر ّ
در اسالم نیز پوشیدن لباس سفید فراوان توصیه شده است:
پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:
جامه سفید بپوشید که آن نیکوترین و
پاکیزهترینرنگهاستومردگان
خود را در آن کفن کنید.

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی
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1

شــايد كمي مشكل باشــد ونياز به برنامهريزيهاي
دقيق داشته باشد اما يكي از موثرترين راهكارهاست.
معموال همهي همكالسيها ،معلمان ،مدير ،ناظم و...
بچه زرنگها را دوســت دارند و حساب ديگري روي
آنها باز مي كنند.
اگــر اهل پيچاندن درس و مطالعات شــب امتحاني
نيستيد ،اين راهكار ،راست كار شماست.

2

به تشكلهاي مختلف سر بزنيد!
در اكثر مدارس تشــكلهاي دانش آموزي متنوعي
از جمله انجمن اســامي ،بسيج و ...وجود دارد .اگر
تابه حال عضو هيچ تشكلي نبودهايد و اصوال فعاليت
چنداني در مدرسه نداشتيد ،سري به اتاق تشكلها
بزنيد .بعــد از مطالعهي برنامه ،اهداف و فعاليتهاي
هر كدام يكي از آنها كه بيشتر به عاليقتان نزديك
اســت را انتخاب كنيد .حتي اگر ميخواهيد خيلي

شماره پیامک ما3000186263 :
دکتر حسینی
دکترای روانشناسی
از دانشگاه تهران
ســام دوست عزیز .اینکه دیگران نسبت به شما
چه احساســی دارند را خودشــان باید بگویند و
الزاما برداشــت شــما صحیح نیســت ،اما اینکه

3

اگر مهارت خاصي داريد ،بسم اهلل!...
معموال در هــر كالس چند نفري هســتند كه در
زمينههاي مختلف ورزشــي ،هنري ،ادبي و ...داراي
مهارت ويژهاي هســتند ولي ممكن است جزو نوابغ
شكوفا نشده باشند .اگر شما هم از همين نابغههاي
نشكفته هستيد ،نمونه آثار خود را به معاون پرورشي
يا يكي از معلمان مربوطه ارائه دهيد تا هم مهارتتان
رشد كند هم به واسطهي آن بيشتر به چشم بياييد و
همان انرژي مثبت حاصل از مورد توجه قرار گرفتن
نصيبتان شود.

نمیتوانید با دیگران ارتباط برقرار کنید مســئله
مهمی اســت و با این احساستان که دیگران از
شــما خوششــان نمیآید رابطه قوی دارد .شما
ابتــدا باید این احســاس اشــتباه را در خودتان
اصــاح کنید .به نقاط قــوت خودتان فکر کنید
تا بدانید دیگران نسبت به شما احساسات مثبت
هــم دارند ،آن وقت بهتر میتوانید ارتباط برقرار
کنیــد .اما بعد از این مرحله حضور در جمعها را
جدی بگیرید و گوشهگیر نباشید.
سعی کنید در نقطه از مجلس و مهمانی بنشینید
که افراد زیادی اطرافتان باشــند تا صحبتهای
دیگران را بشنوید.
یک گوشه نشســتن شــما را دوباره از جمع دور
میکنــد .از اظهار نظر کــردن در بحثها هراس

4

مسابقه بدهيد!
هر ســال مســابقات مختلفي از طــرف آموزش و
پرورش يــا ادارات ديگر در مدارس اجرا ميشــود.
زمينهي اجرایي اين مسابقات بسيار متنوع است .از
سرود و تئاتر و انشانويسي گرفته تا مسابقات حفظ
و قرائت قرآن .پس حتما ســري به ليست مسابقات
كه معموال معاون يا معلم پرورشي از آن خبر دارد،
بزنيد و رشتهي مورد عالقهي خود را انتخاب كنيد.
شــركت در مســابقات عالوه بر حس مثبت رقابت
سالم ،اعتمادبه نفس بيشتري هم به شما ميدهد و
در ضمن در هدف ابتداي متن يعني به چشم آمدن
در مدرسه هم كمك شاياني ميكند.

نداشته باشید و در موضوعاتی که مطمئن هستید
حتمــا نظرتان را بیان کنید .ســعی کنید ورود و
خروج شما از جمع با ارتباط صمیمانه باشد ،حتما
سالم و خداحافظی گرمی داشته باشید.
هنگام صحبت کــردن دیگران به آنها نگاه کنید
و نشان دهید صحبتهایشان را گوش میکنید،
با این کار باعث میشوید نظر شما برای دیگران
مهم جلوه کند .از داشتن چهره بیتفاوت و خنثی
دوری کنید.
تعداد زیــادی از این راهحلها وجــود دارد که
کمکم خودتان با دقــت در آدمهایی که ارتباط
خوبی برقرار میکنند میتوانید آنها را کشــف
کنید .پس ارتباط با افــرادی که روابط عمومی
خوبی دارند را جدی بگیرید.

سئواالتشما

باسالم .من دانشآموز هستم و مشکلم این است
که نمیتوانم با دیگران ارتباط برقرار کنم ،چون
احساس میکنم دیگران از من خوششان نمیآید،
لطفا برای رفع این مشکل راهنماییام کنید.

پررنگ شويد و به چشم بیایید ،ميتوانيد در تمامي
تشــكلها فعاليت كنيد .به ايــن ترتيب رفت وآمد
شما به دفتر مدرسه و حضورتان در مراسم مختلف
بيشتر ميشــود كه اين خود يك قدم بسيار مثبت
است .این هم یک راهیست دیگر! نه؟
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پــاتوق

کتابانه

زنگتفریحیبرایشبامتحان

همـکالسی

این ستون که در خدمت شماست ،شاید ظاهرش تنها یک ستون باشد ولی باطنش کتاب فروشی
است و تخفیف و قرعه کشی و جایزه و دست و جیغ و هورااااا!!!! ما در این ستون فقط کتاب معرفی
نمیکنیم ،بلکه به شما برای خرید کتابی که معرفی کردهایم ،تخفیف هم میدهیم .لذا دوستانی که
تصمیم به خرید کتابهای این ستون دارند ،کافی است مستقیم به فروشگاه «کتاب آفتاب» مراجعه
کرده و کتاب را بخرند .اما نکته کنکوری ماجرا این است که در این صورت از بیست درصد تخفیف
برای این خرید برخوردار شده و حالش را میبرند.

مهدی زاده mahdizade@jonbesh.ir -

دبیرستان پایگاه منافقین شده بود ،خیلی محکم
بــا آنها برخورد کــرد به طوریکه حتی اســم
دبیرستان را به شهید رجایی تغییر داد.
بعد از شــهادت رضا امیری مهر (اولین شــهید
مدرســه)  ،طولی نکشــید که به همراه اعضای
انجمن اسالمی عازم جبهه شد.
درســش را در جبهه رها نکرد و با رتبه عالی در
رشته حقوق دانشگاه تهران قبول شد و همزمان
دروس حوزوی را نیز ادامهداد.
ســرانجام در تاریــخ  65/2/30در منطقــه حاج
عمران به شــهادت رســید و  10ســال بعد در
عملیات تفحص شناسایی شد ودر بهشترضا (ع)
مشهد به خاک سپرده شد.
شهید عبد اهلل جاویدی
مسئول انجمن اسالمی دبیرستان محمودیه 6
(شهید رجایی سابق)

قــرار اســت بــا مطالعه
کتابــی کــه تــا لحظاتی
دیگر خدمتتــان معرفی
میکنیــم ،بشــینیم پای
ســخنرانی دکتــر علــی
شــریعتی تا درس شیعه
علی(ع) بودن بگیریم.
کتاب «چه نیازیســت به
علی» ،حاصل کنفرانســی
از دکتــر علی شــریعتی
حســینیه ارشــاد است.
بررســی  ۳دورهی زندگی
امــام علــی(ع) یعنی ۲۳
سال مبارزه برای مکتب ۲۵ ،سال سکوت برای
وحدت و  ۵ســال حکومت برای عدالت مساله
اصلی کتاب است.
و در پایان کتاب ،در بخش «علی تنهاســت»
اینگونه مینویسد :درد علی دو گونه است:

هردمبهگوشممیرسد...

تیلونتن tilvantan@jonbesh.ir -

داستانک
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فـرهــنگی
و اجتماعــی

دردناشناختهعلی(ع)

دیگه داشــت حرف زور میزد ،فکر میکرد چون پســر حاج
محمــوده همه باید به حرفش گوش کننــد ،ناصر مظلومانه
سرشــو پایین انداخته بود و چیزی نمیگفت شــایدم جرأت
نمیکرد یا میترسید اگه حرفی بزنه از گروه اخراج بشه .آروم
نرمه شیشهها رو جاروکرد و دوباره مشغول کارش شد.
شــب کمی دیر رسیدم .برنامه شروع شــده بود .ناصر پای
سماور بود و تند تند چایی میریخت.
دســتاش از بــس رو حرارت ســماور
بود قرمز شــده بود .دلم میخواســت
کمکــش کنم امــا نمیتونســتم باید
سریع میرفتم جلوی مجلس و با امین
همخوانی میکردم .تموم بعدازظهر رو
باهم تمرین کرده بودیم اما وقتی وارد
مســجد شــدم هرچی نگاه کردم اثری
از امین ندیدم .آقای موســوی با دیدن
من صحبتشــو جمعکرد و وقتی داشت
میکروفون رو بهم میداد آروم تو گوشم
گفت :امشــب باید تنها اجرا کنی امین
نمیاد.
ترســی از اجرای تکی نداشتم اما برام سوال شده بود که چطور
امین از خیر خوندن که خودشــو براش میکشت گذشته بود،
ســوالم خیلی بیجواب نموند امین سینی چای به دست وارد
شــد و جلوی عزادارا یکی یکی خم شــد و چایی تعارف کرد،
باورم نمیشــد امین چای بیاره ،همیشــه اون مداح اصلی بود
و از این که تو کارهای خدماتی باشــه عار داشت ،برای من که
میشناختمش کامال مشخص بود که داره این کارو با اکراه انجام
مــیده ،بعدا فهمیدم آقای موســوی تنبیهش کردهبود به خاطر

یک درد ،دردی اســت که
از زخم شمشــیر ابن ملجم
در فرق ســرش احســاس
میکند ،و درد دیگر دردی
اســت کــه او را تنهــا در
نیمه شــبهای خاموش به
دل نخلســتانهای اطراف
مدینــه کشــانده...و به ناله
آوردهاست .ما تنها بر دردی
میگرییــم که از شمشــیر
ابن ملجم در فرق ســرش
احســاس میکند .اما ،درد
علی ایــن نیســت؛ دردی
که چنــان روح بزرگی را به ناله آوردهاســت،
«تنهایی» است ،که ما آن را نمیشناسیم! باید
این درد را بشناســیم ،نــه آن درد را؛ که علی
درد شمشــیر را احســاس نمیکند و...ما درد
علی را احساس نمیکنیم.

رفتــار بدش با ناصر ،بهش گفته بود یــا از ناصر عذرخواهی کنه
یا اون شــب چایی بین مردم رو خودش ببره امین هم به خاطر
غرورش حاضر نشده بود عذرخواهی کنه.
وقتی مجلس تموم شــد دنبال امین رفتم تو آشــپزخونه دیدم یه
گوشه نشسته و ســرش رو الی دستاش گرفته برای دلداری بهش
گفتم:بیخیال رفیق ،یه شب بود دیگه تموم شد رفت ،مرد که گریه
نمیکنه.
امین همینطور که داشت اشکهاشو پاک میکرد گفت :من برای
چای بردن گریه نمیکنم از فردا شب هم ،خودم هم چای میریزم
هم میبرم.
با تعجب گفتم :مطمئنی حالت خوبه؟
عارت نمیشه جلو ملت خم بشی چای
بردارند؟ اُفت نداره برات؟
صــاف تو چشــام نگاه کــرد و گفت:
باورت نمیشه رضا ولی من کربال رو تو
آشپزخونه دیدم...
خندیدم و گفتم :برو بابا جوگیر شدی،
یک شب برا آشپزخونه کارکردی دیگه
مقدسش نکن.
دســتامو محکم گرفت و گفت :باورکن
راســت میگم ،از وسط مســجد دیدم،
ناصــر هم داشــت دور ضریــح طواف
میکرد اما وقتی تو آشــپزخونه اومدم
دیدم ناصر داره ســر سماور آب میکنه ،به خدا دروغ نمیگم رضا،
واقعا دیدم ...
از قطرههای اشکی که از گوشه چشمای امین روصورتش میریخت
به صداقت حرفش ایمان آوردم .از توجه امام حسین(ع) به خادماش
زیاد شنیده بودم ولی فکر نمیکردم یکی از اونا بین خودمون باشه.
از فردای اون شــب ،دعوایی بود ســر تو آشپزخونه موندن و چای
ریختن و استکان شستن ولی نمیدونم چطور بود که بازم دستای
ناصر از همه سرختر میشد.

کمیک

نوجوانامروز

ایســتگاه
نوجوان امروز سطح گسترده ای از اطالعات را در اختیار دارد...
چی داره
میگه؟

مشخصات
فنی موتور و
سیستمانتقال
قدرت اوتولتو!
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که گاهی از عمق کافی برخوردار نیست!
االن
چی شد
پس؟!

ازش پرسیدم
اینورانونوایی
کجاست؟.
هنگ کرد!!

سید مصطفی حسینی

نسبت به نسلهای قبل از امکانات خیلی بیشتری بهرهمند است!
نترسیدیباباجون؟
برات فانوس آوردم تو این بیبرقی،
بیمشقنمونی!

معرفیمیکنم؛
"عینک دید در شب"!
ضمنا مشق هم دیگه
ورافتاده!

و نسبت به بعضی از خطوط قرمز بزرگترهایش بیتوجه است!

که سرزده برم خونه کارمندم  ...تا
دیروقتمبمونمنرمخونمون؟!!!

اما با مطالعه کتاب چندان میانهای ندارد!
مطالعه تو تخت خواب
خوبه  ...ولی از این
فاصله؟!

مناسبات اجتماعی خاص خودش را دارد!
بچههای این دورهزمونهان
دیگه جناب رئیس! خجالتیان  ،بزرگترا
رو ندید میگیرن

قرارنیسبخونمش
که! چشمم بهش بیفته
میرسم
خدمتپادشاههفتم!

خوب نیس!
وظیفه شماست که وارد
اجتماعشکنین!

شکاف بین نسلها برقراری ارتباط با نوجوان را مشکل کرده است!
ما به
اینمیگیم
پلیاستیشن!
گیماش تموم شده
میخوام برم گیم
بخرم ،پول
میخوام !

تا «بخرم»
رومیفهمم
 ...ولی این جمله
آخرت کال میافته
تو شکاف
نسلها!

و در نتیجه ،نوجوان گاهی به نظر حرفنشنو ،پرتوقع و دمدمی میآید!
هیچ دقت کردی تو این کمیکن
فقط به آقا پسرهای نوجوون اشاره
کردی؟!
البته خدا رو
شکر شما هم دقت
کردی!

تفریح
زنگتفریح
زنگ

جای عالمت سوال
محمدمهدیرنجبر

سالم.
خب بازم سال تحصیلی جدید رسید و سر و کلهی این معماهامون پیدا
شد:
چی شده؟
فکر کردی یادمون رفته؟ نه بابا! آقای صادق گزینی برنده شماره قبلمونه
و زود زود جایــزهاش رو میگیره! (الکی مثــا جایزمونو زود میدیم!!)
فقط لطفا از دفعه بعد هرکی برنده شــد ،یکــم واکنش خوب بده ،ما از
برندههامون خوشحالتریم باور کن!
خب اینم مسابقه این شماره!
چهارتا بیضی رنگی اون باال داریم که با توجه به اونا شــما باید بگین به
جای بیضی سفید ،چی بذاریم؟!
معمای این شــمارهمون چهار گزینهای هستش .شما کافیه بگین از بین
چهار تا بیضی رنگی پایینی ،کدومش می تونه گزینه ی مناســبی برای
تکمیل کردن سطر باال باشه.
برای پاسخ دهی کافیه یکی از حروف «آ» «ب» «پ» «ت» رو به عنوان
جواب این معما برامــون پیامک کنین و البته دلیل این انتخاب تون رو
هم توی یه جمله توضیح بدین.
یادتون باشه ،رنگ ها در این معما صرفا نقش شون اینه که معمامون رو
زیباتر کنن .شایدم فقط بتونن حواس شما رو پرت کنن!

پاســخ این معما رو در شــماره بعدی می بینین و اســم برندگانش هم
همین جا درج میشه.
فعال!

آخرین مهلت ارسال پاسخها :پانزدهم آبان ماه1394
شماره پیامک3000186263 :
و آدرس پست الکترونیکیnegare.mag@gmail.com:

شـمـــاره
1 8 2
نــیـمه دوم
مــــهرماه
1 3 9 4

16

زنـگآخر

دوهفتهنامهدانشآموزی
فرهنگیواجتماعینگارهتوس

شماره

182

صاحبامتیاز :اتحادیهانجمنهایاسالمی
دانشآموزانخراسانرضوی
مدیرمسئول:سیدقاسمحوائجی
سردبیر:سیناواحدیفرد
دبیرتحریریهخواهران:نیلوفر نویدی
دبیرتحریریهبرادران :محمدجاویدی

w w w . J o n b e s h . i r

مدیرهنری:امینکوثری
مدیراجرایی :شاهینرستمیان
صندوقپستی91375-3344:
نمابر3 2218767 :
تلفن / 051-32226263 :داخلی 231
شمارهپیامک3000186263:
نشانی:مشهد/خیابانامامخمینی(ره)
امامخمینی(ره) 7سجادییک /اتحادیه
انجمنهایاسالمیدانشآموزانخراسانرضوی

negare.mag@gmail.com

های روزانه یک دانشآموز
یادداشــت
یادداشت

دســتانش را برد باال بــرای قنوت! آمد بگوید:
اللهم عجل لولیــک الفرج...یــادش از گناهانش
افتاد که شدهاند ســد ظهورش! خجالت کشید...
دستانش را با سرش پایین آورد!
کنارش نشســته بــودم .هنــوز ریشهایش
درنیامدهبــود .کمیل میخواندیــم« ،الهی و ربی
من لی غیرک »...رفت سجده ،دعا تمام شد .بلند
نشد .صدایش کردیم ،بلند نشد .صدایش کردیم،
بلند نشد.
ســر کالس معلم میگوید :فعل نصر را صرف
کن!«نصر نصرا نصروا!» حاال اسم فاعلش را بساز!
« ناصر!» حاال یک جمله بساز! «میگویم :هل من
ناصر ینصرنی!!! روزهای محرم است»

خســته شــده بــود ازاین کــه اینقــدر تو
مدرســه فعالیت میکنــد و دریغ از نشــنیدن
یــک تشــکر خشــک و خالــی! تــو خیابــون
داشــت میرفت که چشــمش به بنــری افتاد:
«کفی باهلل شهیدا» !!!

 :1369حدود  1426نفر در یک تونل به
دلیل بسته شدن انتهای تونل به دلیل
عبور هیئت وزیر کشور سعودی ،جان خود
را بر اثر خفگی از دست دادند.

 :1385فرو ریختن
هتل کوچکی در
شهر مکه ،که محل
سکونت زائرین آسیایی
بود ،جان  76زائر را گرفت.

 :1373ازدحام زائرین در
نزدکی پل جمرات
در منا 270 ،کشته
برجای گذاشت.

 :1376کشته شدن 343
زائر و زخمی شدن 1500
تن دیگر در اثر آتش سوزی
خیمه ها در منا.

 :1385در اثــر ازدحام
و فشــار بســیار زیــاد
جمعیــت زائریــن ،در
مراســم رمــی جمرات
 363نفر کشته شدند.
:1394کشــته شــدن بیش از  5000نفر از
حجــاج در روز عید قربان  ،در منا به دلیل
عدم مدیریت صحیح آل سعود و ازدحام
بیش از حد جمعیت بر اثر بســته
شدن راههای اصلی.

 :1377ازدحام و فشار
جمعیت به هنگام رمی
جمرات ،منجر به کشته
شدن  180حجاج شد.

 :1394حادثهای که در روز جمعه  ۲۰شهریور ماه
 ۱۱( ۱۳۹۴سپتامبر  )۲۰۱۵به دلیل سقوط یک
دستگاه جرثقیل در محوطه مسجدالحرام باعث
کشته شدن بیش از  ۱10نفر و مجروح شدن ۲۳۸
نفر شد

صادق زاده sadeghzade@jonbesh.ir -

 :1366کشته شدن
بیش از  400تن که
بیشتر آنان را حجاج
ایرانی تشکیل میدادند.

همیشــه یک گروه و یک جمع بر پایه یک نفر
و وابســته به یک نفر نباید باشد .مثل پتکی که
به سرش کوبیده میشــد« :تو که رفتی ،انجمن
اسالمی مدرسه دیگر رونقی ندارد»

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

 :1383در اثر فشار
و ازدحام جمعیت به
هنگام رمی جمرات
 251زائر کشته و 244
تن دیگر زخمی شدند.

پنهان
پیدا وپنهان
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