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دشمنان سعی می کنند انقالب را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجرجر
انقالب را به یاد مردم می آورد .سعی می کنند امام را از یجاد مجردم
ببرند؛ اما دهه فرر ترسّم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای (مد ظله العالی)

هم آوایی زیبای بهار طبیعت با ایام فرخنده و با سعادت مجاه رجرفلجیج جت
شعبان که هر دو از باشکوه ترین ج وه های رحمانی در جهجان هسج جی و

نشانه ای از قدرت الیزال الهی است را به جامعه دانشگاهیان عزیز تجبجریج
عرض مینمایم .الحمداهلل ریشبرد اهداف و برنامههجای دانشجگجاه درسجال
 9911با تالش و همت مدیران اجرایی مر مع آموزش عالی سجراوان در
زمینه اع الی این مرکز دانشگاهی به رغم همه مشکالت و بجه خجوبجی
صورت رذیرفت .الزم است در آس انه سال جدید از همراهی ها و رش یبانی
های خوب و دلگرم کننده همکاران تالشگر اعم از اعلای مح رم هجیج ت
ع می مدیران و کارکنان گرامی در همه حوزه ها و دانشرویان عجزیجز و
خانواده های مح رم آنان که دل در گرو ریشرفت این مر مع آموزش عالی
داش ه و دارند سپاسگزاری ویژه نمایم و از آس ان حلرت باری عالی مجزیجد
توفیقات سرشار از شور و نشاط برایشان خواس ارم
اینرانب ضمن تبری

فرارسیدن نوروز باس انی و ح ول سجال نجو آرزوی

توفیق روزافزون برای ک یه خادمان به نظام جمهوری اسالمی ایران در سال
جدید و احسنالحال برای همهگان از درگاه خداوند م عال مس لت دارم.
محمدرضا ریگی
رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان
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الــــــهی نامـــــــــه
الجهی در مغزم و در قوه ادراکم باش
الجهی در چشمانم و در نگاه کردنم باش
الجهی در دهانم و در سخن گف نم باش
الجهی در زبانم و در چشیدنم باش
الجهی در لبهایم و در سالم کردنم باش
الجهی در بینی ام و در هوایی که نفس می کشم و در بوییدنم باش
الجهی در گوشهایم و در شنیدنم باش
الجهی در گردنم و در تواضع کردنم باش
الجهی در شانه هایم و در تحمل کردنم باش
الجهی در رش م و در ایس ادنم باش
الجهی در بازوان و در دادن و س اندنم باش

الجهی در دس هایم و در کار کردنم باش
الجهی در راهایم و در راه رف نم باش
الجهی در کف راهایم و در اس واریم باش
الجهی در مفاصل و در ریوندهایم باش
الجهی در جگرم و در احساسم باش
الجهی در روده هایم و در گذشت کردنم باش

الجهی در کمرم و در گرویدنم باش
الجهی در ششهایم و در نفس کشیدنم باش
الجهی در ق بم و در عشق ورزیدنم باش
الجهی در روس م و در لمس کردنم باش
الجهی در گوشم و در درد کشیدن و غصه خوردنم باش
الجهی در خونم و در زندگی کردنم باش
الجهی در اس خوان هایم و در مردنم باش
الجهی در مرگم و در دوباره زنده شدنم باش
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 1سفارش از قران کریم که اگر عمل کنیم خیلی از

وَلَا تَلْمِــزُوا:

رفتارهایمان شاید شکل دیگری به خود می گیرد:

به دیگران طعنه نزنید و از آنها عیب جویی نکنید.

فَتَبَیَّــنُوا:

وَلَا تَنَابَـــزُوا بِالْأَلْقَـــاب:

اهل تحقیق و بررسی باشید قبل از اینکه سخنی بگویید خوب در

لقب های زشت و نارسند بر یکدیگر مگذارید و از اینکه یکدیگر را

باره آن تحقیق کنید.

با القاب زشت و نارسند صدا بزنید شدیداً اج ناب کنید.

فَأَصْـــآلِحوُا:

اِجْتَــِبُوا کَثِــیرًا مِنَ الظَّنِّ:

اگر بین دوس ان و آشنایان شما کدورتی هست میان ایشان ص ح

از بسیاری از گمانها دوری کنید همچنین از گمان بد در مورد

و سازش برقرار کنید و خود نیز اهل ص ح و سازش باشید.

دیگران به شدت خودداری کنید.

وَ أَقْسِـــطُوا:

وَلَا تَجَسَّــسُوا:

عادل باشید و براساس حق قلاوت کنید و در اجرای حق میان

اهل جاسوسی و ررده دری نباشید و در کار و زندگی دیگران

دوست و آشنا با غریبه فرقی نگذارید.

سرک نکشید.

لَا یَسْـــخَر:

وَلَا یَغْتَــب:

دیگران را مسخره نکنید مردم و اقوام گوناگون را به سُخره نگیرید.

اهل غیبت رشت دیگران نباشید و ج ساتی را که در آن غیبت
کسی می شود ترک کنید.

5

غــم با انســـان چه می کند ؟

مستی از ان سان قوی تراست و بر ان سان غ به می کند.

حلرت ع جججی (ع) در جواب کسی که از قوی ترین و سخت ترین

خواب از م س ی قوی تر است چون ان سان می خوابد و م س ی اش

مخ وق خججججججدا ررسید فرمود:

از بین می رود.

« قوی ترین و سخت ترین مخ وقات خدا ده چیز می باشند:

غم از خواب قوی تر است چرا که ان سانی که ناراح ی و غم دارد

کوه ها که به س ون های زمین معروفند.

نمی تواند بخوابد رس غم بر خواب غ به می کند.
رس سخت ترین و شدیدترین مخ وق خدا غم و اندوه است».

آهن که کوه را می تراشد و از کوه قوی تر است.

غم و اندوه از کوه ها و آتش و آهن قوی تر است و بدن ضعیف انسان را

آتش از آهن قوی تر است زیرا آتش آهن را آب می کند.

نابود می کند.

آب از آتش قوی تر است زیرا آب آتش را خاموش می کند.

انسانی که زیاد غصه می خوردباعث ریری زودرس می شود.

ابر ازآب قوی تر است زیرا ابر آب ها را حمل و من قل می کند.

نتیجه :برای هر موضوع بی ارزشی روح و روانت را از بین نبر...

باد از ابر قوی تر اس زیرا باد ابرها را جابرا می کند
انسان از باد قوی تر است هرچقدر باد شدید باشد دس ش را
ج وی صورتش قرار می دهد و رد می شود.
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برنامه ای زیبا برای حفظ کل قرآن کریم با روزی  51دقیقه:

اگر هر روز نصف صفحه حفظ کنید در دو ماه ی

و نیم جزء می شوند .رس از  4ماه حافظ  9جزء از کالم اهلل مرید می شوید .مجمجمج جن

باشید رس از  4ماه قرآن مرید حافظه تان را به قدری قوی می کند که می توانید با همان زمان اولیه روزی ی
حفظ کنید .بنابراین شما از ماه رنرم به بعد هر ماه ی

صفحه از کالم اهلل مرید را

و نیم جزء حفظ می کنید .حاال بعد از هشت ماه شما حافظ  1جزء هس ید و اگر بجا

همین روند ادامه دهید ان شاءاهلل شما بعد از 94ماه دیگر حافظ کل کالم اهلل مرید می شوید .در کل از اب دای شروع تا ان های کجار 22مجاه
طول میکشد.
نکاتی در مورد حفظ قرآن کریم


ممکن است در اب دا سخت باشد ولی درطول زمان قرآن حافظه تان را بمور معرزه آسایی تقویت می کند و روندتان را خی ی
سریعتر می کند بگونه ای که ح ی می توانید چهار یا رنج صفحه در روز حفظ کنید .این از معرزات قرآن است.



به رین زمان برای حفظ قبل و یا بعد از نماز صبح است.



اگر محفوظات خود را در نماز بخوانید حافظه تان بسیار قدرتمند می شود.



توجه داش ه باشد فرصت ها می گذرند چه اس فاده بکنیم یا نکنیم .بنابراین هر روز که از عمرمان کم می شود در عوض صفحه ای از
قرآن در کارنامه مان ثبت می شود.
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برنامه های فرهنگی مجتمع آموزش عالی در نیمسال دوم 5911-5011

*همزمان با آغاز هفته وحدت همایش کارآفرینی زنان سیستان و بلوچستان به میزبانی شهرستان سراوان در روز پنجشنبه
 ٨آبان ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان ،دکتر شهرکی فرماندار
شهرستان سراوان ،دکتر دهواری رئیس آموزش و پرورش شهرستان سراوان ،دکتر کردی مسئول امور استانهای بنیاد تعاون
و توسعه کارآفرینی زنان ایران عضو هیات مدیره جامعه خیرین کارآفرین بانوان ایران دبیر مرکز همیاری ،آموزش ،اشتغال و
درمان بیماران صعب العالج ،مدیر عامل کانون نخبگان و اندیشمندان نوا ،دکتر بروجردی نماینده دانشگاه ایلیای هلند در
ایران ،مدرس دوره های آموزشی طب جامع نگر ،عضو کارگروه مرکز همیاری و آموزش بیماران صعب العالج ،نویسنده و
پژوهشگر و دکتر آزادی ،خانم ابراهیمی مدیر کل امور بانوان و خانواده ی استانداری ،بانوان کارآفرین برتر استان هرمزگان،
جمعی از مدیران و اعضای هیات علمی و کارکنان مجتمع ،مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان سراوان ،بانوان فعال و
عالقمندان در حوزه کارآفرینی در محل سالن اجتماعات مجتمع آموزش عالی سراوان برگزار گردید.
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*مراسم گرامیداشت والدت با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ،صبح روز پانزدهم بهمن ماه  5911با
حضور دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان ،حجت االسالم و المسلمین شیخ مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در مجتمع ،جمعی از مدیران ،اعضای هیات علمی ،کارکنان مجتمع ،در محل سالن اجتماعات مجتمع آموزش
عالی سراوان برگزار شد.
در پایان مراسم با اهداء لوح تقدیر و جوایز ،از بانوان مجتمع و دو نفر از دانشجویان دختر فعال فرهنگی مجتمع تقدیر به عمل
آمد.

*اولین یادواره شهدای گمنام روز دوشنبه بیستم بهمن ماه  5911با حضور جمعی از معاونین ،مدیران و کارکنان مجتمع ،حجت
االسالم و المسلمین بامری امام جمعه معزز شهرستان ،دکتر شهرکی فرماندار ،مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی
شهرستان ،خانواده معزز شهدا وایثارگران ،معتمدین سران طوایف درمحل مسجد جامع علی ابن ابیطالب (ع) برگزار گردید.
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* طرح پویش ملی همکاشت (روز درختکاری) با توجه به اقلیم خاص و آب و هوای شهرستان سراوان ،در تاریخ دوازدهم
اسفند ماه  5911با حضور دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان ،معاونین ،اعضای هیأت علمی و جمعی از کارکنان
مجتمع آموزش عالی ،فرمانداری ،اداره منابع طبیعی ،جمعیت هالل احمر ،آموزش و پرورش شهرستان سراوان در محل سایت
جدید پردیس مجتمع برگزار شد.
در این آیین که با همکاری مجتمع آموزش عالی سراوان و اداره منابع طبیعی شهرستان ،در قالب طرح پویش ملی همکاشت یا
روز درختکاری ،با کاشت  191نهال مثمر و غیرمثمر در محل سایت جدید پردیس مجتمع برگزار شد.

*صبح روز دوشنبه  55اسفند ماه  11مراسم اخالق قرآنی و عترت با سخنرانی مولوی اسماعیل نژاد امام جمعه مسجد جامع
دزک و با مداحی و شعر خوانی مولوی هونکزهی به مناسبت والدت حضرت امام علی (ع) و روز پدر (مرد) در محل نمازخانه
مجتمع برگزار شد.
در پایان به نمایندگی از اعضاء هیأت علمی و کارکنان آقایان مجتمع لوح تقدیر به همراه کارت هدیه اهداء گردید.
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توصیه های ده گانه “ برنامه محیط زیست سازمان ملل“ (یونپ) به شهروندان جهان

”یونپ“ مع قد است هر کدام از هفت می یارد شهروند ساکن زمین

 -۵برای مصرف آب به جای بمری های ی

می تواند گام های موثری برای حفاظت از آن بردارد.

قمقمه و بمری های دائمی اس فاده شود.

 -9هر نفر ی

روز در هف ه از رژیم غذایی گیاهی اس فاده کرده و

گوشت نخورد.

بار مصرف رالس یکی از

 -8شیشه و آلومینیم ازسایر زباله ها جدا گش ه و به مراکز بازیافت
تحویل داده شوند.

با رعایت این توصیه رس از ی

سال میزان ”کاهش تولید گازهای

گ خانه ای“ توسط هر نفر تقریبا برابر است با بیرون نیاوردن خودرو
از منزل به مدت ی

 -1هر شهروندی در صورت امکان و زمینه مناسب با اس فاده از

دوچرخه به محل کار خود برود.

ماه.

اگر کسی با دوچرخه به محل کار خود برود در ازای هر کی وم ر

حاال تصور کنید که اگر همه هفت می یارد نفر این توصیه را رعایت

مسافت زمین را از شر  2۷۴گرم کربن خالص می کند.

کنند تا چه میزان تولید گازهای گ خانه ای کاهش ریدا خواهد کرد؟  -9۴هر کسی تالش کند تا غذا را در خانه بخورد و از ظروف یکبار
 -2هر کسی ب یت سفرهای خود را الک رونیکی تهیه کرده و ”ب یت مصرف رالس یکی اس فاده نکند.
کاغذی“ دریافت نکند.

با رعایت این توصیه عالوه بر کاهش تولید زباله های رالس یکی

این اقدام در کاهش میزان مصرف کاغذ قمع درخ ان و سایر

 26۴گونه جانوری نیز از خمر مرگ ناشی از خوردن زباله های

هزینهها تاثیر گذار است .

رالس یکی و گیر اف ادن در آنها نرات ریدا میکنند.

 -9لوله های آب دارای نش ی به منظور ج وگیری از هدر رفت آب

دکتر برهان ولدبیگی

تعمیر و بهسازی شوند.
اگر تنها و تنها ی

لوله آب دارای نش ی تعمیر و بهسازی شود

سالیانه به صورت میانگین از هدر رفت حدود  4۴هزار لی ر ”آب در
دس رس“ج وگیری می شود.
 -4المپ های کم مصرف جایگزین المپ های معمولی شوند.
جایگزینی ی

المپ معمولی یا رش ه ای با ی

المپ کم مصرف

موجب  ۵۷درصد صرفه جویی در مصرف انرژی برق می شود.
 -۷هیچکس وسایل و ابزارهای الک رونیکی کهنه را دور نینداخ ه و
به عنوان زباله ت قی نکند ب که این دس گاه ها را بازیافت نموده و از
قمعات آنها اس فاده کند.
 -6برخی فعالیت های خانگی از طریق این رنت ت فن و سایر وسایل
الک رونیکی و ارتباطی انرام شده و برای انرام برخی کارها از تردد
غیر ضروری (بخصوص با اتومبیل شخصی) خودداری شود.
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تمرینات تقویت فن بیان
فن بیان چیست؟
اگر فکر می کنید فن بیان یعنی فقط سخنرانی کردن و به درد مرریان صدا و سیما می خجورد
باید به شما بگویم که کامال در اش باه هس ید و باید طرز فکرتان را در این مقوله تغییر دهید .اگر
بسیار ساده بخواهم برای ان بگویم که فن بیان چیست می وان گفت یعنی به کار بردن کج جمجات
درست در جای درست! یعنی طوری صحبت کنیم که از الفاظ به کار برده ما همان چجیجزی کجه
مدنظر ماست فهمیده شود نه کم ر و نه بیش ر.

وق ی ما توانس یم منظورمان را به مخاطبمان همان طور که در ذهنمان هست من قل کنیجم و
طرف مقاب مان هم به درس ی م وجه قلیه شود گام ب ندی در جهت ارتباط مجوثجر خجودمجان
برداش یم و بدون ش

مهارت خوبی در سخن گف ن داریم.

حال هرچه به ر و مس ط تر ب وانیم صحبت کنیم و در زمان ها و مکان های مخ ف کجه شجایجد
فشارهای روحی و ذهنی خاصی هم روی ما می باشد با دیگران ارتباط درست تر برقرار کنیم بجه
همان اندازه مهارت در فن بیانمان داریم .رس فن بیان یعنی توانایی صحبت کردن در هر زمجان
مکان و هر شرایمی م ناسب با مخاطبمان.

به شما قول می دهم اگر تمرین های زیر را به صورت مرتب انرام دهید فن بیان شما به صورت کامال محسوسی رشد خواهد کجرد؛ یجادتجان
باشد آسان بودن بعلی از تمرین های زیر نشان دهنده بی اهمیت بودن آن ها نیست .این تمرین ها را به صورت مس مر انجرجام دهجیجد تجا
تغییرات را روی فن بیان خود ببینید.
تمرین فن بیان :5تمرین آینه
از قبل ی

سخنرانی  9دقیقه ای آماده کنید که به م ن و موضوع آن تس ط داش ه باشید .در این تمرین شما باید در مقابل آینه ای قرار

بگیرید و شروع کنید برای سخنرانی کردن .همین طور که صحبت می کنید به ک ماتی که به کار می برید سرعت بیان لحن به کار برده

شده زبان بدن و ...دقت کنید .هر بار که صحبت شما تمام می شود شروع کنید به آنالیز کردن سخنرانی خود و نقاط ضعف و قوت خود را
روی کاغذی بنویسید؛ برای بررسی کردن سخنرانی خود می توانید خی ی ساده با گوشی ت فن همراه ان سخنرانی خود را فی مبرداری کنید.
تمرین فن بیان :2تمرین ضبط کردن صدای خود
این تمرین شباهت زیادی به تمرین آینه دارد با این تفاوت که شما در اینرا باید سخنرانی سه دقیقه ای خود را ضبط کنید و طبق معمول
بعد از رایان سخنرانی خود شروع به بررسی کردن آن بکنید .نک ه ای که در این تمرین حائز اهمیت است دقت به لحن ادای ک مات و
جمالت می باشد .شما باید جمالت را با لحن مناسب آن بخش بخوانید؛ به سوالی بودن خبر دادن تعرب کردن حیرت زده شدن و...
جمالت به شدت دقت کنید و آن ها را با همان لحن ادا کنید .این مم ب را فراموش نکنید که طبق تحقیقات انرام شده  98درصد از کالم ما
را لحن تشکیل می دهد که این خود نشان دهنده میزان اهمیت آن در کالم می باشد.
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تمرین فن بیان :9تمرین خودکار
در این تمرین شما باید خودکار مداد یجا

تمرین فن بیان : 1تمرین بلند خوانی

تمرین فن بیان :7تمرین ربط دادن

هر چیز شبیه به این دو را بیجن دنجدان

در این تمرین شما باید ب ند ب ند کج جاب

کلمات بی ربط

های خود قرار دهید و صحجبجت کجردن

یا هر م ن دیگری را بخوانید .نک ه مهم و

خود را آغاز کنید .در اب دا این کار بجرای

در این تمرین شما  9ک مه بی ربجط را

ت ثیر گذار در این تمرین رعایجت لجحجن

شما کمی سخت به نظر می رسد اما بجا

ان خاب می کنید مانند :دمپایی آسمجان

مناسب هر جم ه می باشد .دقت داشج جه

مرور زمان به آن عادت می کنید و ایجن

قرمه سبزی؛ کار شما این است کجه در

باشید سرعت ادای ک مات در این تمرین

تمرین را هم به خوبی انرام خواهید داد.

مورد این ک مات صحبت کنید و آن ها را

باید رعایت شود و هر بخش را با سرعجت

از فواید این تمرین می توان به ج وگیری

به شک ی خالقانه به هم وصل کجنجیجد و

مناسبی بخوانید و به رایان بجرسجانجیجد.

از انحراف و کج شدن لجب هجا حجیجن

بین آنها ارتباط برقرار کنید .هر چه قجدر

طبیعی است منظور ما از ب نجد خجوانجی

صحبت کردن درگیر شدن اکثجر انجدام

این کار را به ر انرام دهید خروجی ایجن

فریاد زدن و فشار آوردن به حنرره نمجی

های کالمی و محکم و به درسج جی ادا

تمرین که همان تقویت فن شجمجا مجی

باشد طوری بخوانید که گجویجی بجرای

کردن ک مات اشاره کجرد .خجوب اسجت

باشد بیش ر برای شما م موس خجواهجد

جمعی در حال سخنرانجی کجردن مجی

بدانید این تجمجریجن در بسجیجاری از

بود.

باشید.

کشورهای دنیا هم برای تقویت فن بیجان
توصیه می شود.

شما می توانید این تمرین را به شجکجل

تمرین فن بیان :6تمرین تند گویی
این تمرین به شدت می تواند روی هوش

تمرین فن بیان:0

ی

بازی هم با اطرافیان ان انرام دهید و

به ع ت مفرّح بود آن لحظات خوشی را با

کالمی و فن بیان شما ت ثیر مسج جقجیجم

عزیزان ان بگذرانید.

تمرین مشدد خوانی

بگذارد .برای انرام این تمرین نیاز نیست

تمرین فن بیان :٨تمرین تغییر لحن

در این تمرین شما به ممالعه می رردازید

جای خاصی باشید در هر مکجانجی کجه

تفاوت عمده و آن هجم مشجدد

حلور دارید شروع کنید به ان خاب یکجی

خواندن همه ک مات و رر قدرت ادا کردن

از اشیای اطراف ان و بدون اینکجه فجکجر

آن هاست .ک مات زیجر را رجر قجدرت

کنید  9دقیقه در مورد آن صحبت کنید.

بخوانید:

صحبت شما باید بدون مکث و در تجنجد

اما با ی

فّنّ بّیّاّنّ یّعّنّیّ خّوّبّ صّحّبّتّ کّرّدّنّ

ترین حالت ممکن باشد.
نک ه مهم این است که در این تجمجریجن

مّنّ فّنّ بّیّاّنّ خّوّبّیّ دّاّرّمّ
فّنّ بّیّاّنّ کّاّرّبّرّدّهّاّیّ زّیّاّدّیّ دّاّرّدّ

اصال با معنی بودن جمالت اهمی ی ندارد
و چیزی که حائز اهمیت است تند تجنجد

این تمرین تن صدای شما را به خجوبجی

صحبت کردن شما بدون وقفه ریجرامجون

تقویت می کند حرم ریه را بیش ر مجی

آن چیز است .اگر در اب دا حجرفجی بجه

می کجنجد

یادتان نیامد به ذهن خود فشار بیاورید تا

کند و همچنین به شما کم

که ک مات را به ر و کامل تر ادا کنیجد و

جم ه را بر سر زبان شما بیاورد.

بر اثر مرور زمان لحن مناسب کالم خجود
را ریدا کنید.
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شما در این تمرین باید ی

ججم جه را

ان خاب کنید و آن را بجا لجحجن هجای
مخ ف بخوانید .مثال :جم ه «من هوای
بارانی را دوسجت دارم»را بجه صجورت

خبری ررسشی تعربی شگفت زده گی
و ...بخوانید.
اگر این تمرین را به خوبی انرام دهید و
ب وانید لحن کالم خود را تقویت کنید به
شدت می توانید در تاثیر گجذاری روی
دیگران و قانع کردن آنها موفق باشید.

تاریخچه صنعت سوزن دوزی
سوزن دوزی هنری است که برگرف ه از ذوق و قریحه
فرد هنرمند می باشد و همجان طجور کجه بجسیاری از
شاهکارها از سرشت ناخود آگاه فجرد سرچجشمه مجی
گیرد سوزندوزی را نیز باید ذهنی دانست .زن ب وچ با
بهره گیری از روحیه بی غل و غش خود که می توان

ظریف را زنان بر عهده داش ند؛ رنبه رس ن از زنان و

آن را درک کججرده و از همججان سججنین رججایین (4

باف ن از مردان اجرای نقشه ها برروی رارچه از زنان

و۵سالگی ) با این حرفه آشنا می شوند.

وفروش برعهده مردان بود .سجوزن دوزی آنچنجان بجا
زندگی زنان ب وچ آمیخ ه که درهرججججججای دنیججججا

ابزار کار:

سوزن دوزی را با زن ب جوچ وزن ب جوچ را بجا سججوزن

سوزن دوزی هنری است که هنر مند برای خ ق اثجر

دوزی می شناسند .

خود به ابزار کم و اب دایی نیاز دارد که می توانجد بجه

آن را به دور از همه ناخالصی های جامعه دانست بجه

سوزن دوزی این هنر ررمباهات ب وچ به ع ت زیبایجی

خوبی و به زیبایی جاذبه ها و سجنبل هجایی کجه بجه

و شهرتی کجه ریجدا کجرده اسجت خوشجبخ انه فقجط

راح ی آنان را فراهم کند که درهر خانه ای یافت می
شود .زن ب وچ با حداقل امکانات یکی از بجرجسج جه
ترین هنرهای ایران را به نمایش می گذارد .

ذهنش خمور می کند و آنهجا را دردل طبیعجت بجه

محصور به ایجن منمقجه نمجی باشجد ب کجه آوازه آن

خوبی حس می کند به عنوان هنر خود بجه اطرافیجان

فرسنگها فراتر از اینرا نیز رسیده است و خجود را بجه

ابزارهای ساده واب دائی این هنر عبارتند از :

نمایان می کند .سجوزن دوزی ایجن هجنر ررجذبجه را

صورت های م فاوتی نشان داده است.

سوزن ،قیچی انگشتانه

مختصری بر سوزندوزی بلوچ

سوزن که در گویش مح ی به آن سوچن مجی گوینجد

سوزن دوزی (سوچن دوزی) یا ب وچی دوزی در میان

نقش آن درسوزن دوزی بسیار مهم اسجت و انجدازه و

اقوام ب وچ هجنری اصجیل و ریجشه دار اسجت کجه بجا

نوع آن به نوع کار دوخت و رارچه مورد نظر بس گی

طبیعت لمیف و صمیمی زن ب وچ آمیخ ه شده است

دارد .برای انواع دوخت ها از انواع سوزن های نازک و

که ت فیقی است از رنگهای خالص و طبیعجی و نقجش

ک فت اس فاده می کنند که بس گی به ظرافجت نجوع

آرام طبیعت کجه مجی تجوان آن را در میجان زنجان و

دوخت و نقشی که می خواهجد ریجاده کنجد دارد بجه

دخ ران ب وچ به عنوان هنری ظریف و رر سابقه دیجد

طوری که هرچه سوزن نازک تر باشد مجی توانجد بجه

نمی توان به زمجان خاصجی اخ جصاص داد امجا اگجر
بخواهیم زمان به فع یت رسیدن آن را بررسجی کنیجم
شاید درحدود  9۴۴یا  2۴۴سال ریش از ظهور اسالم
و آمدن اسالم به ایران مربوط باشد که قومی بجه نجام
اسالوها به ناحیه ای از ب وچجس ان آمجده و در آنرجا
سکنی گزیدند .این گروه از اسجالوها از طریجق ججاده
ابریشم به این منمقه آمده بودند (این منمقه درحجال
حاضر جز خاک راکس ان است و در مجرز افغانجس ان
وراکس ان قراردارد) این ناحیه را که این گجروه بجرای
سکونت خویش برگزیده بودند بع ت اینکجه مجسیحی
بودند و آیین اسالم را قبول نداش ند کافرسج ان مجی
گف ند که این قوم رجرورش کجرم ابریجشم و بدسجت
آوردن نخ از ری ه هجای ابریجشم و اسج فاده از آن را
دررارچه بافی و سوزن دوزی به زنان ب وچ آموخ ند .
قبل از رواج رارچه خارجی این منمقه از نظجر تامیجن
لباس و رارچه خودکفا بود که به افراد م خصص ایجن
کار جواله

می گف ند کجه زنجان ب جوچ بجا ظرافجت

کاریهای خاص خود هجنر سجوزن دوزی را رواج مجی
دادند که درکنار زنان مردان نیز به نوبه خجود درایجن
امر یاری می رساندند .
کارهای سخت وخشن این هجنر را مجردان وکارهجای

که برای تامین ما یح جاج زنجدگی و در واقجع سجر و

ظرافت کار کم

سامان دادن وضع اق صادی خانواده های کجم درآمجد

قیچی که به آن مقراض گف ه می شود یکی دیگجر از

نقش به سزایی می تواند داشج ه باشجد سجوزن دوزی

ابزارهای بکار رف ه درسوزن دوزی است که به وسجی ه

هنر بسیار سخت و در عیجن حجال جالجب و ظریفجی

آن رارچه ها را به انجدازه هجای مناسجب کجار درمجی

است که در کنار مزایا و برجس گی هجای زیجادی کجه

آورند .و همچنین برای برش نجخ نجیز از آن اسج فاده

می توان برای آن برشمرد معایبی را نیز ذکر کرد .بجه

می شود .

ع ت ظرافت خاصجی کجه دارد باعجث ضجعیف شجدن
چشم سردرد کمر درد و غجیره مجی شجود .سجوزن
دوزی جزء آن دس ه از هنرهای معدودی است که بجا
همان ابزار اولیه و اصجیل و توسجط دسجت و سجوزن
صورت می گیرد و به همین ع ت از بسیاری از هزینه
ها که بر اثر گرایش به صنایع و تکنولوژی ایراد مجی
شود ج وگیری می کند .تمام آنهایی که درایجن هنجر
نقش ایفا می کنند زنان هس ند زنجان بخوبجی ارزش
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کند .

انگش انه یا شس ی که آنرا به عنوان محجافظ انگجشت
بکار می برند می تواند خی ی موثر باشجد کجه سجوزن
دوزان خبره بیش ر از آن اس فاده می کنند و افجرادی
که تازه می خواهند سجوزن دوزی را فراگیرنجد زیجاد
وابس گی به آن ندارند .

زنان ب وچ ممکن است براساس نوع س یقه و ترربیجات

مواد اولیه:
برای طرح سوزن دوزی از رارچه و نخ های رنگجی کجه
مواد اولیه را تشکیل می دهند اس فاده می شجود .نجخ
های مورد اس فاده از جنس ابریشم و رنبه اسجت کجه

منمقه ی دیگر تفاوت دارد .معموال ی

نوع دوخجت

منمقه نسبت به دیگر نقجش هجا ارججعجیجت

خود در نقوش تغییراتی به وجود آورند و نقوش را کجم

در ی

و زیاد کنند اما اصل آن و در واقجع هویجت آن نقجش

مییابد .مثال چوٹل دوزی بش ر درمنمجقجه گشجت و

هرگز از بین نمی رود.

سراوان رواج دارد .یا بال َمدَک را می توان جزء دوخت
های ناهوک دانست.

بیش رین نخ مورد اس فاده نخ رنبه ای می باشد که به

سوزن دوز نقوشی را که به کار می بجرد بجدون اینکجه

راح ی می توان آنرا در بازار دریافت کرد .عالوه بجر آن

قبال طرحی برای آنان ایراد کند با نهایت ظرافجت بجر

نقش ها درروس اها و شجهرهای دوراف جاده از اصجالت

از نخ های مرغوب نیز اس فاده می شود .از نخ ابریجشم

روی رارچه می آورد که برای ایراد نقش بیش ر سجعی

بیش ری برخوردارند به طوری که هرچه به طرف شجهر

بیش ر درگذش ه اس فاده می شد که امروزه بجه ع جت

می شود از عناصر بی جان طبیعت اسج فاده شجود تجا

ریش برویم آن اصالت کم ر به چشم می خورد؛ نقجش

کمیابی آن وگران قیمت بودنش کم ر مجورد اسج فاده

نقش هایی مانند نقش انسان و حیوان و این شجاید بجه

ها را می توان همان دنیای عشق صجداقت یکرنگجی

قرارمی گیرد.

ع ت ایمان و اع قاداتی است که مردم ب جوچ بجه آنهجا

صفا و صمیمیت زنهای ب وچ دانست که با زندگی آنهجا

رایبند هس ند اع قاداتی که آنها را بیش ر برای تعییجن

آمیخ ه است.

سوزن دوز عالوه بر نوع نخ و رنج

ان خجابی آن بجرای

و

سوزندوزی و طرح نقش براساس شجمارش تارورودهجا

مذهب آنها منافات نداش ه باشد .تا حجد امکجان سجعی

ایراد می شود .و نوع کار با هم م فجاوت اسجت نقجش

می شود از نقوش هندسی اس فاده شود اما بجا وججود

از آنرایی که رارچه نقجش مهمجی در ایرجاد طجرح و

هایی که به صورت ظریف و با مهارت خاصجی دوخ جه

همه اینها باز هجم نقوشجی کجه بیجانگر نقجش انجسان

نقش دارد هنرمند باید دقت الزم برای ان خاب رارچجه

می شوند را خود کجار مجی گوینجد و بجه آنهجایی کجه

حیوان و گیجاه باشجد را مجی تجوان درآثجار برخجی از

مورد نظر را داش ه باشد چون برای هر نوع دوخج ی از

درشت هس ند و مرغوبیجت نجوع اول را ندارنجد توئجی

هنرمندان مشاهده کرد.

گف ه میشود که این نوع تقسیم بندی درمیجان ب جوچ

نقوشی که به کارگرف ه می شوند عبارتند از:

های مکران رواج دارد که می توانجد در عامجل قیمجت

خ ق اثر خود به ماده اولیه دیگری که رارچه است نیجز
نیاز دارد.

رارچه مخصوص بجه آن دوخجت اسج فاده مجی شجود.
درسوزن دوزی ب وچ نقش ها بر اساس شمارش تجار و

نقش به سوی اشکالی سوق می دهد که با فرهنج

رود انرام می گیرد و هیج طجرح اولیجه ای بجر روی

 -5نقوش انسانی :از این نقوش در هنر سوزندوزی

رارچه ریاده نمی شود و همجه طرحهجا ذهجنی اسجت.

کم ر اس فاده می شود و این نوع نقش بر روی قالیچه

رارچه ان خابی باید دارای تار و رودی منظجم و کامجال

ها کاربرد بش ری دارد.

عمود بر هم باشد و براین اساس رارچه ها بجه دو نجوع
درشت بافت و ریز بافت تقسیم می شوند.
چون همه نقشها از لحاظ ظرافت و درشج ی بجه یج
اندازه نیس ند .بیش ر برای دوخ های ظریف و ررکار از
رارچه های نخی گاندی بجا عجرض 92۴اسج فاده مجی
شود که به ع ت بافت ریزی که دارند نجوع دوخجت بجر
روی آنها ظریف تر می شود.
اس فاده از رارچه های ریز بافت در گذش ه بیش ر بجود
که امروزه جای آنها را رارچه های نجامرغوبی کجه کجار
هنرمند را راحت ترکرده است گرف ه که این رارچه هجا
تور مانند بوده ونقشی که بر روی آنها به کار برده مجی
شود به ارزشمندی گذش ه نیست و از ارزش کمج ری
برخوردار است رس نوع بافت رارچه عامل اص ی قیمت

طرحهای هرمنمقه اصالت خاص خود را دارند وسجوزن
دوزی مناطق شمالی (ب وچهای سرحدی) با ب وچهجای
مکججران (ب وچهججای منججاطق جنوبججی اس ج ان) بججا هججم

نقوش انسانی ممکجن اسجت کجامال بجه شجکل انجسان
نباشند اما به خاطر برخی از نشان هایی که بجه انجسان
یا هرشی ء دیگری دارد نام آنرا اق باس می کنند.

م فاوتند.
درقسم های جنوبی رنگهای تیره با نقجوش ریجز و رجر
مورد اس فاده اسجت .امجا در منمقجه سجرحد از رنج

 -2نقوش حیوانـی :برگرف ججه از نججام انججوا ع

روشن و نقوش ساده بیش رین اس فاده می شود.

حیوانات است که این حیوانات ممکن است در اطجراف

درنقاط مرزی نقوش تحت تاثیر سجوزندوزی راکجس ان
قرار می گیرد و به آن آئینه رول و  ...اضجافه شجود
مهم تجرین محجدودیت در هجنر سجوزن دوزی ب جوچ
اس فاده از نقوش هندسی است که بر اساس تار و رجود
منظم و عمود بر هم دوخ ه می شود .تنججوعی کججججه
در نقججوش به کار می رود کنار هم قرار گرف ن نقجشها
است که معموال قرینه اند.

و خود منمقه وججود داشج ه باشجند یجا ماننجد نقجش
حیوانات مثل طجاووس برگرف جه از آن ذهنیجات فجرد
باشد که به خاطر زیبایی آنرا به کار می برند.
 -9نقوش گیاهی  :کمبود گججل درب وچجج س ان
ذهن سوزندوز را برآن داش ه تا بجه نقجش آفریجنی آن
بپردازد و با کنارهم قراردادن چند مربع لوزی مث جث
یا مس میل انواع گل ها و نقش را می آفریند.

گذاری آن محصول محسوب می شود .اگررارچجه ریجز

 -0نقوش هندسـی  :نقججش هججا ی هندسججی

بافت و نخ به کار رف ه ابریشم (نازک) باشجد ارزش آن

بیش رین کاربرد را نه تنهجا در سجوزن دوزی ب کجه در

به مراتب بیش ر از محصوالت نامرغوب و درشت بافجت

انواع فعالیت ها مانند سفالگری زرگری و ...می توانجد

است.

داش ه باشند.

نقش و طرح

نقش های هندسی م نوع تراز دیگر نقجوش اسجت و

نقش و طجرح کجه رکجن اساسجی در سجوزندوزی بجه

گذاری بسیار مهجم باشجد .همجانمور کجه گف جه شجد

به طور ک ی ویژگی های نقوش عبارتند از:
 -9ذهنی بودن  -2برگرف ه از دیده هجا شجنیده هجا
وآرزوی افراد  -9نقش و نگارهای عامیانجه  -4نقجوش
برگرف ه از طبیعت کجه بجه همجان نجام مجشهورند-۷ .
بسیاری از نقوش دارای نام مشخص نیس ند.
تنوع نقوش تا آنراست که به یکجی ازنقجوش قدیمجی

درعین سادگی می توانند بسیارزیبا و جذاب بجاشجنجد.

سوزن دوزی بکالو ( ) Bakaluاگر اشاره شود ری به
آن خواهیم برد .بکالو که معنی آن «هنجدی» اسجت

شمارمی آیند برای هر دوره سجند هویج ی اسجت کجه

رس نوع طبیعت آب و هوا ذهنیات روحیات آداب و

این را می رساند که ب جوچ و هنجد درگذشج ه بجا هجم

رسوم درتعیین نوع نقش بسیار موثر است و به همیجن

قرابت داش ه اند .

معموال از نس ی به نسل دیگر من قل می شود.

ع ت است که دوخت و نقش درهر مجنجمجقجه ای بجا
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انواع طرح ها :

 - 4طرح های چشم

 -9طرح های تاری :سه تاری چهارتاری شش تاری هفت تاری و ده تاری

طرح های چشم عبارتنداز:

 -2طرح های گل

گور چشم چشم ماهی چشم گوساله چشم سورمه ای

 - 9طرح های حاشیه یا اطراف گل

 -۷ابزار کار و وسایل زندگی

طرح های گل عبارتند از:

 -6عناصر طبیعت مانند ماه و خورشید

گل دانه دار گل سرخ چهاردان گل بی وار گل گندمی گل گنبجدی گجل تنج
ررگاش ت کیسه دوز کویج تند روک ت مل سراوان و...

 -۵حیوانات اه ی و وحشی مانند اسب ش ر مرغ خروس بز و ر ن
اسپ گوش مُرگ رر مُرگ ءُ کروس دُمب مُش .

طرح های حاشیه یا اطراف گل عبارتند از :چپ و راست کَش بن موسم سفیدسجر  -8ررندگان
سوزی کشی اگوارکش (گوهرکش) سر طاووس و ...
 -1خزندگان (مار)

تهیه و تنظیم  :فریـده یوسـفی (با تشکر از تمامی عزیزانی که مـا را درتهیـه
این مقاله یاری نمودند از جمله آقایان  :جناب آقای دکتر شهبازی ،جناب آقـای
دکتـر افراخته ،سرکار خــانم جهانتیغ ) ...،
عکاس  :مریـم رحمـانی
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که به نام های

صندلی ممکن است باعث خس گی بازو و شانه شود .همجچجنجیجن

مالحظات ارگونومیک و شغلی در حالت نشسته

وجود چرخ برای فعالیت هایی که نیازمند حرکت است مفید است

زینب قرایججی :کارشناس کار درمانی تراریست بیمارس ان رازی سراوان

در حالیکه در فعالیت های نیازمند نیروی شخص صندلی چرخدار
باعث بی ثباتی فرد شده و توصیه نمی شود.

مقدمه

 -۷به صندلی کامال تکیه دهید :نشس ن روی صندلی باید به گونه

نشس ن در مقایسه با ایس ادن از مزایای بیش ری برخوردار است و

ای باشد که سمح کمر به طور کامل روی سمح رش ی صجنجدلجی

می وان از تکیه گاه های م فاوتی مانند زمین صجنجدلجی دسج جه

قرار گیرد .خی ی به سمت ج و قرار نگیرید که کمر بدون حمایجت

صندلی و میز کار اس فاده کرد و به اندازه ایس ادن خس ه کنجنجده

باشد.

نیست .اما از طرفی افراد شاغ ی که ساعات زیادی بجه مجنجظجور

ممالعه کار کردن با کامپیوتر و غیره رشت میز می نشینجنجد در

 -6ارتفاع کار با توجه به نوع فعالیت م غیر است :در مجیجز کجار

معرض آسیب های وضعی ی قرار دارند .این موضوع چگونه رشجت

کوتاه دست در سمح رایین تری قرار می گیرد و برای فجعجالجیجت

میر نشس ن را حائز اهمیت می کند.

هایی که باید نیرو اعمال شود مناسب است درحالیکه در میجزکجار
ب ند فرد کم ر به ج و خم می شود و دید به ری دارد امجا ایجن

فعالیت هایی که مس زم به کارگیری نیرو زیاد یا حرکجت مجکجرر

ارتفاع نباید به قدری ب ند باشد که موجب باال رف ن بیش از حجد

است به ر است به صورت ایس اده انرام گیرد.

شانه و بازو ر طوالنی مدت باعث درد و آسجیجب شجود .ارتجفجاع

"راهکارهای جلوگیری از دردهای وضعیتی و حفظ راستای

صندلی سمح کار و راها باید هماهن

مناسب بدن و کمر در وضعیت نشسته"

کار ثابت است باید از ی

باشند و اگر ارتفاع سجمجح

سمح شیب دار برای زیر را و ج وگیجری

 -9در بین کار بایس ید و راه بروید :در کارهجای اداری و رشجت

از خس گی راها اس فاده کرد.

میزی یا افرادی که با کامپیوتر سر و کار دارند و مدت زیجادی در

 -۵بدن خود را بیش از حد به اطراف خم نکنید :ابزاری که مرتبج ًا

و

از آنان اس فاده می کنید در اطراف شما باشد و حداکثر تا شجعجاع

فشار زیاد به مفاصل و همچنین خس گی باال می رود و مجوججب

رنراه سان ی م ر اکثر کارهای ان را انرام دهید .هنگام کجار بجدن

درد های شانه و کمر می شود .بدین منظور ریشنهجاد مجی شجود

خود را خی ی به ج و و یا عقب خم نکنید و تا حد ممکن صجاف-

حین کار چندین بار از صندلی ب ند شده و در اتاق قدم بزنید.

بنشینید.

 -2ارتفاع نشیمنگاه و صندلی باید قابل تنظیم باشد :صندلی نباید

 -8هنگام ممالعه از سمح شیب دار اس فاده کنید :این مورد باعث

خی ی باال و خی ی باالتر نسبت به میزکار باشد ارتفاع نشیمنجگجاه

می شود که قمعه کار در معرض دید قرار بگیرد و وضعیت سجر و

باید به گونه ای باشد که راها کامال روی تکیه گاهی کجه بصجورت

گردن و تنه اصالح شود.

حالت نشس ه قرار دارند اح مال خروج از حالت ارگونجومجیج

شیب دار است قرار گیرند.

 -1تنظیم فاص ه و زوایا :زاویه سر برای ممالعه بایجد حجدود 4۷

 -9صندلی باید حمایت های مناسبی برای کمر داشج جه بجاشجد:

درجه باشد و برای کار با کامپیوتر باید به صورت عجمجود تجا 2۴

رش ی صندلی باید به گونه ای باشد که قسمت تح انی کجمجر را

درجه باشد .فاص ه چشم تا مانی ور باید حدود  4۴تا  ۵۷سجانج جی

بمور کامل در بر بگیرد .برای حفظ قوس کمر قسمت تجحج جانجی

م ر باشد .ساعد کامال روی میز قرار گیرد و آرنج در زاویه  1۴تجا

رش ی صندلی باید محدب باشد .این تحدب م ناسجب بجا قجوس

 99۴درجه ای قرار گیرد.

طبیعی هر شخص بوده و بیش از حد کم یا زیاد نباشد.
 -4ویژگی های خاص ی

صندلی با توجه به فعالیت ها مجعجیجن

شود :مثال وجود دس ه ممکن است مانع از انرام فعالیت شود و یجا
مانع از نزدی

شدن صندلی به میز شود یا عجدم وججود دسج جه
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هی چیز نیست مگر:

ترجمه مقاله:

بیست بار در ساعت ایراد مزاحمت بوسی ه

والدین و عزیزان ان باشد .شاید کنفرانس

دانشجویان چگونه می توانند با ویروس

این

کرونا (کووید  ) 51مقابله کنند ؟

نشان دهنده رشد گس رده ویروس تعداد

های ان مرازی گردیده اند و آزمون های ان

م رجم :محمدامین جهاندیده

فزاینده فوت شدگان و یا هر شرایط

تغییر کرده و یا اینکه حذف گردیده و یا به

وحش ناک دیگری که در ن یره ویروس

تعویق اف اده اند.

مقدمه:
درحالیکه ویروس کرونا در تمام سمح کره
زمین گس رش ریدا کرده است دانشگاه ها
و مدارس و بقیه موسسات آموزشی مربور
شده اند که درهایشان را ببندند .این امر
بیش ر از  81درصد جمعیت دانشرویان و
دانش آموزان را تحت تاثیر قرار داده است .
(ارقام توسط یونسکو تخمین زده شده اند).
اگر شما یکی از این دانشرویان دنیا
هس ید ممکن است که تمام دنیای
دانشرویی شما اخیراً دگرگون شده باشد.

زمانی که در راییز گذش ه سال
تحصی ی آغاز گردید اح ما ًال در ایراد ی
زندگی اج ماعی-دانشگاهی قوی تمرکز
کرده بودید .اگر تازه وارد دانشگاه شده
بودید اح ما ًال زمان تان را صرف دوست
یابی آشنایی با خوابگاه و تمابق با سمح
جدیدی از آزادی کرده اید .اگر از
دانشرویان سال آخر هس ید مشغول
ارتباط مردد با دوس ان تان که تمام
تابس ان آن ها را ندیده بودید کرده اید .به
کالس رف ه و کارهای مربوط به رش ه تان
را (شاید به صورت گروهی) انرام داده اید و

با شنیدن داس ان های خبری که

کرونا اتفاق می اف د بمباران خبری می

این ها تغییرات واقعی و مشکل هس ند.

شوید .زمانی که ترم راییز شروع شد هرگز

تغییر به خودی خود سخت است و

چیزی از کووید  91نشنیده بودید .اما این

هنگامی که بدون جایگزین مناسب تحمیل

روزی نیست که در مورد آن فکر نکرده

ال منمقی
شود سخت تر خواهد بود .کام ً

باشید.

است که غمگین یا دیوانه و یا نا امید

با مواردی که روزانه و گاهی اوقات با
ساعت تغییر می کنند آشف ه و نگران شدن

ال مراز و توجیح
گردید .این احساسات کام ً
رذیر هس ند.

دور از ان ظار نیست .هر وقت که موقعی ی

اما چرخش مثب ی هم وجود دارد :در

ریش می آید که بیش از تاب و توان شما

این نقمه از زمان درهمین روز هی چیزی

باشد به یاد داش ه باشید بر روی آنچه که

وجود ندارد که شما ب وانید در مورد چالش

می توانید انرام دهید تمرکز کنید نه بر

های فوق انرام دهید .اما راه هایی وجود

آنچه که نمی توانید انرام دهید .این کار به

دارد که می توانید در زندگی تان عوام ی را

شما احساس کن رل کردن موقعیت را می

مدیریت کنید که دوباره کن رل را بدست

دهد و ممکن است در برطرف آنچه که

آورید.

موجب آشف گی و نگرانی می شود مفید

شاید فکر کنید می توانم برای اس ادم

باشد .این نوش ار در این دوران آشف ه به

ایمیل بفرس م و تقاضای نمره م فاوتی

شما به عنوان ی

دانشرو کم

ی

می کند

را بنمایم ویا از رئیس دانشکده درخواست

که نگاهی به چیزهایی داش ه باشید که می

برنامه فارغ ال حصی ی مرددی را بنمایم

توانید انرام دهید .در موقعی ی که به نظر

ح ی اگر به تعویق اف اده باشد .ب ه شما می

می رسد دائم ًا در حال تغییر است کن رل را

توانید تمام این کارها انرام دهید اما

در دست داش ه باشید .

اح ما ًال جوابی که به شما داده خواهد شد

دامنه تغییرات

(جواب منفی) ممکن است که شما را بیش ر
نا امید کند.

یا عزیزان ان رامالقات کرده اید .ممکن است

با توجه به اثرات بی سابقه جهانی

که شغ ی ریدا کرده و یا داوط ب موقعی ی

ویروس کرونا اح ماالً چیزهای زیادی وجود

امیدواریم که در زندگی دانشگاهی تان

گروه

دارد که احساس می کنید خارج از کن رل

حداقل یکبار کسی به شما ک مه تمابق یا

ک وپ اج ماعی

شما است .شاید با وقت خی ی کمی که

سازگاری را گوشزد کرده باشد .اگر این

داش ه اید فرصت خداحافظی با دوس ان ان

ال نشنیده اید سازگاری به معنی
ک مه را قب ً

را نداش ه اید و به منزل برگش ه اید .این

توانایی سریع بهبود رس از مشکالت است.

شده اید .ممکن است که با ی
ورزشی بازی کرده و به ی
ریوس ه اید.

بدون توجه به اینکه شما عادت به چه
کاری داش ید کار روزمره طبیعی امروز

شاید ممالعه کردن برای شما به معنی
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اجازه بدهید نگاهی بیندازیم به آنچه که

دارد .سعی نمائید در همان ساعت هایی

 ) 9می توانید راه هایی را پیدا کنید که

شما با شروع امروز می توانید انرام دهید.

باشند که به دانشکده می رف ید .به اندازه

موجب رفع استرس شود:

 -5شما می توانید :از برنامه های درسی
مجازی حداکثر استفاده را ببرید.

کافی بخوابید .هنگامی که بیدار می شوید
همان کارهایی را انرام دهید که معمو ًال در

الف ) به بیرون بروید:

دوش بگیرید

با توجه به تاکید در خانه ماندن ان یا

لباس بپوشید (ب ی به معنی درآوردن ریژامه

فاص ه اج ماعی توصیه شده بیرون رف ن

است) .زمانی که صبحانه سالمی را خوردید

همیشه ممکن است که امکانپذیر نباشد .اما

جای دنج و آرام و به دور از هر گونه

اگر می توانید در هوای تازه بیرون بروید از

مزاحمت را برای ممالعه ریدا کنید .ح ی

آن دریغ نکنید .به بیرون بروید تا به قدم

میز کار

زدن سریع بپردازید و یا اینکه آهس ه بدوید

م حرک در قسم ی از گاراج خانه خانوادگی

و یا ح ی اگر می توانید تمرینات ورزشی

شما باشد بگذارید این طور باشد .اگر

سریع ق بی دیگری انرام دهید.

الف) حضور مرتب در هر کالس مجازی

امکانپذیر نیست هدفون ضد صدا خریداری

ب) درست بخورید و درست بیاشامید

و انجام تکالیف:

نموده و به موسیقی آرام هم گوش بدهید.

(کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا)

برای هر کالس مرازی خی ی آسان است

 ) 2می توانید انضباط شخصی ایجاد

ممکن است که به نظرتان واضح به نظر

که بگویید :اوه درس را بعد ًا نگاه خواهم

کنید:

ال غذاها و گروه های غذایی
برسد اما عم ً

در انلباط شخصی دو عامل وجود دارد:

وجود دارند که می توانند عم کرد مغز شما

انگیزه و خواست (خواس ن توانس ن است).

را بهبود ببخشند و حال شما را بهبود به ر

انگیزه برای دروس مرازی اراده الزم برای

کنند .همچنین این غذاها فواید چندگانه

شروع هر روزه است در حالی که خواست و

ای برای سالم ی بدن و اس خوان های ان

اراده الزم برای اجبار و دیدن آن از اول تا

دارند .جهت راهنمایی در مورد تغذیه

آخر است .دس یابی به انگیزه و خواست

مناسب مقاله های زیادی در وب سایت ها

می تواند مشکل باشد مخصوصاً چیزهای از

وجود دارد که می توانند شما را کم

قبیل تنهایی و اخبار روزانه می توانند اثرات

کنند .اصو ًال توصیه می شود مصرف مواد

منفی بر سالمت روحی شما داش ه باشند.

زیر را افزایش دهید :امگا  9اسیدهای

در مورد اخبار خی ی ساده می توان درگیر

چرب رروبیوتیکها تمامی غالت سبزیرات

گزارش ها و یا درمورد تعداد مب الیان

برگ دار و غذاهای مم و از وی امین .D

نگران شد .اگر به آسانی حواس ان ررت می

همچنین فراموش نکنید که مقدار زیادی

شود و یا نگرانی سمح باالیی دارید محدود

آب بنوشید آب نه تنها برای بدن شما

ب) یک جریان عادی و روزمره برای

کرده عادت مشاهده اخبار به رین گزینه

مفید است ب که ثابت شده است که توانایی

خودتان ایجاد نمائید:

است.

تمرکز شما را هم افزایش می دهد.

دروس مرازی بمور کامل خود ی

گذش ه انرام می دادید :ی
دنیای

م فاوت هس ند .تدارکات واقعی ح ی شما
را از محیط سازمان یاف ه فراتر می برد و
تقریب ًا به شما قدرت خاصی می بخشند که

چه زمان و چگونه با جدیت کار کنید.
بنابراین اولین ریشنهادات برای حداکثر
اس فاده از کالس های مرازی شامل:

ال چیزی
کرد .اما از دست دادن دروس عم ً
نیست که بعد ًا آنرا شروع کنید .بعد ًا به
معنی فردا است و فردا تبدیل به هف ه ی
بعد می شود و حاال شما دو هف ه از دروس
عقب می مانید و این آغاز سردرگمی و
دردسر است .این چرخه را م وقف کنید.
اگر مربور هس ید که درس را به مدت دو
ساعت در روز رنرشنبه داش ه باشید سعی
کنید که مرتب و طبق برنامه عمل کنید.
دف ر یادداشت روزانه ای تهیه کنید و زمان
های تماشای دروس را یادداشت نمائید نُت
برداری نموده و تکالیف را به موقع انرام
دهید .و سپس طبق برنامه عمل نمایید.

به وجود آوردن ی

ی

اگر به معنی درست کردن ی

جریان عادی و روزمره

و به آن عمل کردن حفظ نمودن این
جریان و کم

به انگیزه ها خی ی اهمیت
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ج) مراقبه کنیدوتا انرژی مثبت به

توجه کنید .با عزیزان ان مشورت کنید زیرا

دست آورید:

آنها هم اح ما ًال همان احساس شما را

ال می تواند
اگر درست صورت بگیرد عم ً
ساخ ار مغز شما را تغییر دهد .شواهد

دارند .به هر حال توجه داش ه باشید بین
کارتان و اوقات فراغت تعادل ایراد نمائید.

 )6حرف آخر :
در بیرون چیزهای زیادی وجود دارند که
خارج از توان و کن رل شما هس ند .هم از
نظر فیزیکی و هم از نظر احساسی در

خوبی وجود دارد که مراقبه می تواند

 ) 1شما می توانید در هنگام نیاز کمک

تنگنا قرار دارید زیرا نمی توانید بیش از

احساسات اس رس و هیران و همچنین

دریافت نمائید:

این کاری انرام دهید که زمانی ماهیت

افسردگی را کاهش دهد.

در حالت طبیعی درحالی که دوس ان

د) به سرگرمی جدیدی مشغول شوید:
سرگرمی ها برای خی ی ها نه تنها جنبه
درمانی دارند ب که راداش دهنده هم
هس ند .این ترکیب قدرتمند بودن
(هنگامی که شما روی حاضر بودن تمرکز
می کنید و در همان حال) موفق بودن در
ساخت و ایراد هر نوع سرگرمی و یا

تان در اطراف شما بودند و در هنگامیکه با

مشکل مواجهه می شدید می توانس ند به
سواالت شما جواب بدهند .اساتید تان در
ساعات اداری برای کم

به مفاهیم چالش

برانگیز در اخ یار شما بودند .در این شرایط
مرازی و مدل انزوای اج ماعی این کم
ها به آسانی در دس رس نیس ند.

مهارتی که در حال تمرین کردن هس ید

اما با اینکه ظاهر ًا در دس رس نیس ند به

ترربه ی

این معنی نیست که هنوز وجود ندارند.

خی ی مفید و لذت بخشی است .تعداد

ممکن است اساتیدتان در ساعات اداری

زیادی از فعالیت ها وجود دارد که از میان

حلور داش ه باشند و یا اینکه از طریق

آنها می توان ان خاب کرد از قبیل باغبانی

ایمیل در دس رس باشند .آنان می خواهند

رازل های چهل تیکه باف نی و یادگرف ن

اطمینان یابند که شما احساس کنید که

ابزاری جدید جداً توصیه می شود.

حمایت می شوید و در حال یادگیری

(رها کردن آندروفین) واقع ًا ی

 ) 0شما می توانید (با دوستان و
آشنایان) در ارتباط باشید:

ممالبی هس ید که نیاز دارید آنها را یاد
بگیرید .بنابر این با آنان صحبت کنید ح ی

ال در ساعات اداری در حلور آنها
اگر قب ً

هنگامی که در ارتباط فیزیکی با بقیه افراد

نبوده اید .به نحوی این برای شما ی

محدودیت دارید اطمینان داش ه باشید که

فرصت است و کم ر مرعوب کننده است تا

ال فرصت ارتباط با آنانی را که دوست
عم ً

اینکه شخص ًا حلور داش ه باشید زیرا

دارید ریدا خواهید کرد .برنامه ای تهیه

رشت مانی ور کامپیوتر و یا در حال ارسال

نمائید که با دوس ان و فامی ی که با شما

ایمیل هس ید که خودش سمح دیگری از

زندگی نمی کنند صحبت کنید.

فاص ه اج ماعی را ایراد می کند .این

گزینه های آزادی مثل تمرکز کردن یا

فاص ه اج ماعی را در اخ یار خود گرف ه و

ال آسان
راتوق ها گف گوهای گروهی راعم ً

از آن به نفع خود اس فاده کنید .چیزهای

می سازد و برای سرگرمی و نشاط بیش ر

راکه نمی فهمید توضیح بخواهید و هر

به برنامه هایی مثل مهمانی های خانگی

وقت که امکانپذیر باشد بیش فعال باشید.
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ثانویه شما بودند .اح ماالً احساس غم انگیز
و یا نا امنی که بعد ًا چه کار باید کنید را

ترربه کرده اید .رسانه های جمعی هم
اغ ب با شور و هیران به تداوم اخباری می
رردازند که آرامش و خونسردی را مشکل
می سازند .و عدم اطمینان از اینکه چه
زمانی تدابیر اتخاذ شده برای محدود کردن
این ویروس به رایان خواهدرسید موضوع
را ریچیده تر کرده است .آیا ما هف ه ها
ماه ها و یا بیش ر اینرا محدود هس یم؟
در حالی که نمی توانید به این سواالت
جوابی بدهید می توانید فقط به امروز
تمرکز کنید .می توانید از خواب برخاس ن
لباس روشیدن و قرار دادن اهداف منمقی
برای خودتان که شما را مس ولیت رذیر
نماید ح ی اگر فقط و فقط برای خودتان
باشد تمرکز کنید .سعی کنید دیدگاه
مثبت را حفظ کنید و به تغییرات به عنوان
هدف های کوچکی بنگرید که می توانید بر
آنان غ به کنید .شما می توانید این کار را
انرام بدهید .می توانید تغییرات را بپذیرید
و برای اصالح آنها با رف ار خودتان جهت
رسیدن به موفقیت تالش کنید .چنین
موفقی ی ی

شبه بدست نمی آید .آهس ه

آهس ه ایراد می شود بنابراین همین

امروز شروع کنید .در اب دا چه کار خواهید
کرد؟ شاید دوست داش ه باشید که ........

پاداش نیکی
هَلْ جَزاءُ الْاِحْسانِ ِِلَْا الْاِحْسانُ (الرحمن)61،
نویسنده :محمد امین جهاندیده (کارشناس روابط عمومی و امور بین الم ل مر مع آموزش عالی)

در یکی از همین روزهای خدا ریرمردی عصا زنان از راهی می گذشت .چند تا بچه را دید که با هم بازی می کنند .در حین بازی بوته ای را
به آتش کشیدند .ریرمرد با مهربانی گفت :بچه های عزیزم نباید بوته ها و جنگل را آتش بزنیم .در زیر بوته ها و درخ ان جنگل حیوانات ریز و
درش ی زندگی می کنند .با روشن کردن آتش زندگی همه آنها در خمر میاف د .زندگی ما و حیوانات و گیاهان همه به هم وابس ه است.
بچه ها به جای اینکه به حرف ریرمرد گوش کنند و به او اح رام بگذارند او را مسخره کردند و با عر ه از آنرا دور شدند .ریرمرد لبخندی زد و

به یادش آمد که در کودکی چقدر بازیگوش بود .بدون ترس سوسمارهای کوچ

را می گرفت و چه بالهایی بر سر آنها نمی آورد.

ریرمرد عصازنان ج و رفت .با عصایش آتش را خاموش کرد .در همین هنگام ماری که از گرمای آتش زخمی شده بود به سرعت از عصا باال
رفت و خودش را به دور دست ریرمرد ریچاند .می خواست او را نیش بزند .ریرمرد گفت :من آتش را خاموش کردم نگذاش م که در آتش
بسوزی .زندگی تو را نرات دادم .حاال می خواهی مرا نیش بزنی؟! اگر آتش را خاموش نکرده بودم تمام تنت در آتش می سوخت و خاکس ر
می شد؛ آیا راسخ نیکی چیزی به جز نیکی است؟!
مار گفت :تمام تخم هایی که گذاش ه بودم تا بچه شوند از بین رف ه اند .خودم را هم می بینی چه بالیی سرم آمده است .آن وقت تو می گویی
که تو را نیش نزنم.

همان طور که مار به دست ریرمرد ریچیده بود با هم قرار گذاش ند ج وتر بروند و از شخص دیگری بپرسند که آیا مار حق دارد ریرمرد را
نیش بزند یا نه؟!
در راه چورانی را دیدند که میوه های ی

ت

درخت را چیده بود .با عصایش شاخه ها و برگ های درخت را می زد تا برگ های درخت فرو

ریزند و گوسفندانش آنها را بخورند .درخت به صدا در آمد :ای نم

نشناس! از میوه هایم سیر خوردی بقیه را هم در بقچه ریچیدی .حاال با

عصا به جانم اف اده ای! شاخه هایم را می شکنی! برگ هایم را فرو می ریزی! بدون شاخ و برگ من خش

می شوم .چگونه می توانم میوه ی

لذیذ بدهم تا رهگذری سیر بخورد .در زیر سایه برگ هایم اس راحت بکند .آیا جواب نیکی چیزی به جز نیکی است؟!
چوران گفت :نمی دانم چه کار باید بکنم؟ گوسفندانم گرسنه هس ند .باید چیزی برای خوردن داش ه باشند؛ ریرمرد هم قصه ی خود و مار را

برای چوران ازسیرتاریاز شرح داد .با همدیگر قرار گذاش ند به ریش بروند و از شخص دیگری جواب این سوال را بپرسند .رف ند و رف ند .از
دشت ها گذش ند .از تپه ها باال و رایین رف ند تا به چشمه ای رسیدند .از آب آن چشمه نوشیدند .در گوشه ای نشس ند تا کمی اس راحت
کنند.
جوان اسب سواری از راه رسید .مع وم بود که از راه دوری می آید .خس ه به نظر می رسید .سگی هم همراهش بود از اسب ریاده شد .دست و
صورتش را با آب چشمه شست .او و اسب و س

از آب چشمه نوشیدند.

جوان اسب سوار و ریرمرد و چوران دور هم نشس ند .هر کس قصه و حال خود را تعریف می کرد .قبل از اینکه هر کدام به راه خود بروند
جوان اسب سوار گرد و خاک و عرق بدن خود را در چشمه شست .سگش هم تن به آب زد و آب تمیز چشمه را آلوده کرد .صدایی از چشمه

برخاست :تشنه بودید از آب خن

من نوشیدید تن خس ه ی خود را شس ید دیگر مرا چرا آلوده کردید؟! آیا سزای خوبی چیزی به جز

خوبی است؟!
مرد جوان گفت :ما راه درازی را در ریش داریم .باید خودمان را تمیز می کردیم وگرنه بوی عرق بدن نمی گذاشت که راحت نفس بکشیم.
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این گونه بود که همه با هم به راه اف ادند .راه طوالنی را در ریش گرف ند تا حکیمی دانشمندی و یا زن یا مرد عاق ی را ریدا کنند و جواب این

سوال را بپرسند که آیا راداش نیکی چیزی به جز نیکی است؟!
همین طور که می رف ند زیر درخ ی روباهی را دیدند که به فکر فرو رف ه است و توجهی به اطرافش ندارد .به او سالم کردند ولی م وجه نشد.
دو مرتبه همگی با هم سالم کردند .روباه سرش را ب ند کرد آنها را با دقت نگاه کرد و جواب سالم آنها را داد .ریر مرد گفت :ای روباه عزیز! می
گویند عاقل هس ید .از همه حیوانات جنگل باهوش تر هس ید .شما با ترربه و جهان دیده هس ید و جواب خی ی از سواالت را می دانید.
آنگاه داس ان خود و همراهانش را تعریف کرد و در آخر ررسید :آیا این مار حق دارد که مرا نیش بزند؟!
روباه لحظه ای فکر کرد بعد سرش را ب ند کرد و گفت:

تا به چشم خویش ن نبینم نخست
باورم نیاید این سخن به درست
و رو به مارکرد و گفت:
شما چگونه در بوته قرار داش ید که این مرد شما را نرات داد؟!
مار که هنوز خودش را به دور دست ریرمرد بیچاره بود آرام رایین آمد و به درون بوته ای که در همان نزدیکی قرار داشت خزید .روباه هم
فور ًا کبری ی برداشت بوته را به آتش کشید و ریرمرد را از دست مار نرات داد .روباه هم بدون اینکه حرف دیگری بزند وسای ش را جمع و
جور کرد و رفت.
همراهان از یکدیگر خداحافظی کردند .هر کدام راه خود را در ریش گرف ند و رف ند .ریرمرد می خواست به خانه ی خود برگردد .چون خس ه
بود تصمیم گرفت کمی اس راحت کند .در همین حال ی

مرد شکارچی از راه رسید و گفت :خی ی وقت است که به دنبال شکار می گردم و

چیزی ندیده ام آهویی خرگوشی و ح ی روباهی هم ریدا شود راضی می شوم .آیا این اطراف نشانی از شکار نیاف ه ای؟!
ریرمرد بدون اینکه فکر کند با دست اشاره کرد و گفت :اندکی ریش روباهی به آن طرف رفت .و آثار دست و رای روباه را نشان داد .شکارچی
هم خوشحال و سریع به همان طرف حرکت کرد.
ریرمرد که خس گی راه از تنش بیرون شده بود ب ند شد که به خانه برگردد .دید که مرد شکارچی از همان طرفی که رف ه بود برمیگردد .سر
روباهی از خورجینش آویزان بود .صورتش رر از لخ ه ی خون بود اما چشمانش باز بود و با زبان بی زبانی می گفت :آیا همین است جواب
احسان و نیکی من؟!
ریرمرد از این که بی موقع دهان باز کرده بود و موجب کش ه شدن روباه شده بود خی ی رشیمان شد و گفت" :لعنت به دهانی که بی موقع باز
شود" .ولی رشیمانی چه فایدهای به حال روباه داشت؟ او دیگر زنده نبود .ریرمرد با خود گفت" :چرا عاقل کند کاری که باز آرد رشیمانی؟!"
با حال ی اندوهگین و ناراحت برگشت فکر می کرد :آیا سزای نیکی چیزی به جز نیکی است؟!؛ من مار را از سوخ ن در آتش نرات دادم
می خواست مرا نیش بزند .درخ ی که میوه های لذیذ می داد چوب و سن

بر سر می خورد .چشمه تمیز و جوشان را آلوده میکنند و بعلی

وقت ها آن را می خشکانند .روباه که مرا نرات داد گرف ار تیر صیاد کردم .شکارچی نامروت به زخم تیر او را کشت ...
در همین افکار بود که صدای آواز خوشی را شنید که می خواند " :هرکس که ی
که ی

ذره کار بدی انرام دهد ن یره ی آن را نیز خواهد دید".
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ذره کار نیکی انرام دهد ن یره ی آن را خواهد دید هرکس

شخصی ی حقیقی در بدنه اج ماع دارای نقش خاصی نبوده است.

زنان ،هویت اسالمی و انقالبی و مشارکت اجتماعی

با بررسی آیات قران کریم ،بیشتر به مقام و منزلت زن و شخصیت

فریده یوسفی :کارشناس فرهنگی اجتماعی مجتمع آموزش عالی

اجتماعی زن آشنا می شویم .چه اینکه در کتاب الهی هر جا از این

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در اداره

گروه انسانی صحبت شده است با احترام و مالحظه شخصیت و مقام

امور خانواده و جامعه دارند .آنان برای تسریع روند تغییر و تحول و

و منزلت ایشان است ،اگر از محدودیت ها و کناره گیری از عبادت و

ریشرفت جامعه می توانند مسؤلیت های بسیارجدی و مهمی را

دوری از هیاهوی جامعه سخن به میان آورده اند نه به خاطر آن

برعهده گیرند چراکه در هرجامعه ای ررورش نسل آینده در دست

است که ایشان را فردی ضعیف و یا پست تصور کرده باشند ،بلکه به

زنان است.

خاطر رعایت حال و احترام و نگه داشتن حرمت این طبقه است که

یکی از دس اوردهای شکوهمند انفالب اسالمی افزایش سهم

خداوند احکامی را وضع نموده و همه را ملزم به رعایت آن کرده

مشارکت اج ماعی و سیاسی زنان در اداره کشور هست .جریان

است.

انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی (ره) باعث شد که زنان هم از

قرآن کریم زن را به عنوان عضو موثر جامعه معرفی نموده و حتی

لحاظ فکری و هم از لحاظ عم ی به ش ن و منزلت و جایگاه واقعی

در آیات خود بیان کرده« :زیربنای جوامع اسالمی که همانا پیامبر

خود برسند .انقالب اسالمی الگوی ارزشمندی از حیات زنان

خدا بود ،به دست زنان رقم خورده است؛ اشاره به نجات حضرت

درجامعه را ارائه کرد .الگویی که هویت اسالمی م ناسب با جایگاه

موسی توسط خواهر و مادر موسی »و ترسیم این واقعیت توسط

زن را به نمایش گذاشت .زنی که امروزه نه تنها مس قل است ب که

قرآن کریم علتش آن است که لیاقت و استعدادهای نهفته و قابلیت

دارای مس ولیت در ساخ مان حکومت اسالمی نیز می باشد.

های خدادادی زن برای بشر مشخص گردد.

از دیدگاه قرآن همکاری در سازندگی جامعه بر دوش هر دو جنس

از نظر امام خمینی (ره) خانه تنها جایی نیست که زنان می توانند

یعنی زن و مرد نهاده شده و از شاخصه های ایمانی آنان به شمار

فعالیت کنند نقش مادری بسیار حیاتی است اما تنها مس ولیت

آمده است « :و المؤمنون و المؤمنات بعلهم اولیاء بعض ی مرون

ی

زن نیست .تربیت و ررورش کودکان جزء نریب ترین شغل ها

بالمعروف و ینهون عن المنکر» (توبه .)۵9/چنین است که امام

در جهان است .این بدین معنا نیست که او مس ول انرام دو یا سه

خمینی (ره) می فرمایند از دامن زن مرد به معراج می رود زنان با

کار همزمان است ب که زن همانند ی

مع م خصوصی عمل می

ایفای نقش خواهر مادر دخ ر همواره نقش بسیار مهمی دارند.

کند جنبه های مخ ف شخصی ی زن او را به ی

تربیت مدیران کارآمد توسط زنان انرام می رذیرد .جایی که زن باید

جامعه تبدیل کرده است .در جامعه ی اسالمی زنان می توانند

ح ما حلور داش ه باشد بحث تربیت فرزند است وگرنه نمی تواند

مس ولیت های م عدد فردی و اج ماعی در زمینه های مخ ف و

تمدن ساز باشد چرا که تمدن ها توسط انسان های بزرگ ساخ ه

تحت شرایط مخ ف را بر عهده بگیرند و انرام دهند .زن معمار

می شود که وظیفه ی تربیت آن ها با زن است .همچنین زن از

جامعه است و وظیفه دارد در تمامی زمینه های سیاسی اج ماعی و

توانمندی اداره ی سیاسی جوامع بزرگ و کشورداری نیز برخوردار

اق صادی فعالیت کند تاریخ اسالم مم و است از نمونه هایی از زنان

است.

فعال در تمامی امور جامعه از زمان ط وع ریامبری حلرت محمد

قرآن کریم ت کید دارد که زنان در جامعه اسالمی نباید به خانه و

(ص) است.

فعالیت های اج ماعی محدود شوند .قرآن همواره ت کید دارد که

زن رس از دوره جاه ی که قبل از آن انسان تصور نمی شد و

زنان باید مشارکت فعال و ت ثیرگذاری در شاخه های مخ ف ع م

حقوقی برای او قایل نبودند با آمدن اسالم دارای شخصی ی واال

داش ه باشند .در واقع مشارکت زنان در فعالیت های مخ ف در

شد و آزاد و مصمم با رسول خدا باالترین ریمان ها را بست از جم ه

راس ای منافع کل جامعه است .دیدگاه اولیه و اص ی در قریب به
اتفاق کشورها و فرهن

مربی برای

بیعت زنان با ریامبر اکرم (ص) در زیر درخت رضوان برای جن

ها از دوران باس ان حاکی از ضعیفه بودن

حدیبیه .بنابراین رذیرش این بیعت از جانب بانوان جامعه بزرگ رین

زن و موجودی که مقید به دس ورات مرد خانواده بوده و بعنوان
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مشارکت سیاسی زنان مس مان در تاریخ بوده است .قرآن کریم

حلرت زهرا (س) در سال دوم هررت ازدواج می کند .ایشان بسیار

درباره بیعت کنندگان زیر درخت رضوان می فرماید« :لقد رضی

زود مادر می شوند و در امر همسری و مادری بسیار کوشا فعالیت

اهلل عن المومنین اذ یبایعون

می کنند؛ به نحوی که کارهای درون خانه با حلرت است.

تحت الشرره فع م ما فی ق وبهم

فانزل السکینه ع یهم اصابهم ف حا قریبا» (ف ح .)98

ایشان چهار فرزند داش ه و بدون همکار و همراه نقش خود را در

آیات و گزارش های بیعت های رسول اهلل با زنان نشان می دهد که

تربیت فرزندانش بسیار شگفت انگیز انرام داده است .تربیت فرزند

بر خالف گف ه بی خبران یا مغرضان که می گویند :اسالم برای

در دوره جن

نیمی از جامعه انسانی یعنی زنان ارزش قایل نیست و آن ها را به

فرزندانش را در زمان جن

حساب نمی آورد دقیقا آن ها را در مهم رین مسایل به حساب

ررورش داده است .حلرت فاطمه (س)

وظیفه اج ماعی خود را فراموش نکرد و رسول خدا بعد از واقعه

آورده است و زنان در بیعت حدیبیه و در ف ح مکه همانند مردان در

احد فاطمه(س) را همراه خود به دیدار کش ه شدگان برد تا به

این ریمان الهی شرکت کرده اند.

خانواده ها و کش ه شدگان سرکشی کند؛ ایشان در سه جن

جایگاه و نقش حلرت خدیره (س) در سخت ترین دوران تاریخ

حلور داش ند و در این عرصه کارهایی مانند ررس اری حلور در

اسالم بر کسی روشیده نیست او در دوران بعثت با حمایت های

کنار ردر و حلور بر بالین شهدا را عهده دار بودند .ایشان نه تنها

مادی و معنوی خویش از ریامبر اکرم (ص) نقش مهمی را در
تثبیت و گس رش اسالم ایفا نمود .او ی

بسیار سخت تر از دوره آرامش و ص ح است و فاطمه

همراه ردر بود ب که از طرف وی ماموریت داشت که به خانواده شهدا

الگوی نمونه برای زنان و

رسیدگی کند و تالش جدی برای رفع مشکالت آنها داشت.

مردان جامعه می باشد چرا که در وجود ایشان ارزش ها و کماالت
انسانی فراوان بوده است .او تمام ثروت امکانات اق صادی و هس ی

ایشان در غزوه خندق مامور غذا برای مهاجرین بود که الب ه ججنج

خویش را در راه رضای حق بخشید و نیز با حمایت های روحی

خندق یا احزاب از سخت ترین جن

روانی و اج ماعی از ریامبر در ترویج اسالم و ریشبرد اهداف آن

سمت مشاورت را دارد و این حلور موید مشارکت در برنامه ریجزی

نقش به سزایی داشت و با این کار نام خویش را به عنوان الگوی

جنگی است .الب ه داده های تاریخی در خصوص حلرت زهجرا(س)

واقعی و راس ین تاریخ آفرینش ثبت نمود.

کم است و این به دلیل کمبود حلور ایشان نیست ب که به دلجیجل

قرآن کریم از حلرت مریم (س) سخن می گوید زنی که مسیحیت

نقش تاریخ نویسان است.

را جهانی می کند و بعد از مسیح این مریم است که این دین را

ایشان سمت مشاوره اج ماعی هم داش ند و نه تنهجا رجاسجخجگجوی

زنده نگه می دارد .در جایی دیگر از دخ ران شعیب که دامدار بودند

سواالت (سواالت فقهی) بودند ب که نقش موثر اج ماعی را هم ایجفجا

و یا آسیه زن فرعون که مورد عشق و عالقه فرعون است نام می

می کردند .بعد از ص ح حدیبیه هم ابوسفیان به مدینه مجی آیجد و

برد .یعنی این ها زنانی هس ند که در جامعه نقش دارند و نقش آنها

وارد خانه فاطمه (س) می شود و در خواست وساطت می کند کجه

اج ماعی و سیاسی است.

این ها بیانگر همان نقش عظیم و موثر آن حلرت است.

و اما حلور اج ماعی حلرت فاطمه (س) :با توجه به اینکه تولد

نتیجه گیری:

حلرت زهرا(س) در اوایل بعثت قرار داش ه حلور اج ماعی ایشان

اسالم به هی وجه خواهان ررده نشینی و محبوس بودن زن نبوده و

از سال های اول بعثت بوده است؛ از طرفی حلرت زهرا (س) در

نیست؛ ررده نشین بودن زن در طول تاریخ ن یره ی تعصجب هجای

محیمی قرار می گیرد که خود را نشان می دهد .ایشان در دفاع از

نابرا و غرض ورزی هایی ست که از جانب برخجی افجراد رخ داده

رسول اهلل (ص) و در مقابل آزار و اذیت وارد صحنه می شود و مانع

است .اسالم نه به محبوس بودن زن اع قاد دارد و نه به مجخج ج جط

ترور حلرت در مسردالحرام نیز بوده اند .بعد از آن حلرت زهرا

بودن؛ ب که اسالم به حفظ حریم اع قاد دارد و با شرکت زن با حفظ

(س) در کنار ردر و مادرش و مس مانان در شعب ابی طالب حلور

حراب اسالمی و عفاف در تمام عرصه های اج ماعی موافق بجوده و

دارد و بعد از آن فاطمه (س) بیش ر در کنار ردر است .هررت

آن را موجب ریشرفت و توسعه جامعه و سالمت روحی و روانی زنان

ردیده ای تاریخ ساز است و حلرت زهرا (س) در این ردیده ها

و مردان می داند.

مشارکت دارند.
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هاست .ایشان در ف جح مجکجه

غــلط ننویسیم
با خواندن م ن زیر ت فظ درست ک مات و معنی صحیح آنها را یاد بگیریم :
❌خواب زن برعکسه
✅خواب ظــن برعکسه
ظن :ش
( منظور خواب ظن یعنی خوابی که با ش

و گمان

و گمان به چیزی خوابیده باشی ودیده باشی هست نه خوابه زَن)

**********************************************************************************
❌ گرگ باران دیده
✅ گــرگ باالن دیده
باالن :ت ه ای که برای گرف ن و یا کش ن جانوران اس فاده می شود.
(گرگی که از ت ه های مرگبار زیادی جان سالم بدر برده باشد)
**********************************************************************************

❌ فالکس چای
✅ فالســک چای
**********************************************************************************
❌ پارسال و پیار سال.
✅ پارسال و پیــرار سال
ریرار :دوسال قبل
**********************************************************************************
❌ تخمه ژاپنی
✅ تخمه جابــانی
جابان :منمقه ای در دماوند بود که در گذش ه این محصول را تولید می کرد.
به همین دلیل در زمان های قدیم این محصول به عنوان تخمه جابانی شناخ ه می شد که با گذشت زمان کم کم ت فظ آن از تخمه جابانی
به تخمه ژارنی تغییر یافت .و عده ای به غ ط تصور می کنند که این نوع محصول برای کشور ژارن می باشد.
**********************************************************************************
❌ ارج و قرب
✅ اجر و قرب
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❌پهباد
✅پهپاد
رهپاد :ررنده هدایت رذیراز راه دور
*****************************************************************************
❌آبگوشت و تلیت
✅ آبگوشت و تِرید

*********************************************************************************
❌ضرب العجل
✅ ضرب االجل
*********************************************************************************
❌ پارس کردن سگ
لمفا سعی کنید هرگز در هی کرا و هی زمانی نگویید این س

رارس می کند .چرا که ریشه و اصالت ایرانی ک مه ی رارس می باشد و از

قدیم ایرانی به اسم رارسی شناخ ه می شود و با این اش باه زیرسوال می رود.
✅ پاس کردن سگ
راس :نگهبانی راسبانی .س

راس میکند یعنی مشغول راس کردن نگهبانی خود است .و هروقت به صدای س

بگوییم س

راس می کند

یعنی دارد با صدایش راسبانی می کند و نگهبانی می دهد.
*********************************************************************************
❌ ریش قاضی و مع ق بازی

✅ریش غازی و مع ق بازی
غازی :بندباز آکروبات باز
ریش آدم آکروبات باز مع ق بازی نکن
*********************************************************************************
❌ جد و آباد
✅ جد و آباء
آباء :ردران
جالب بود مگه نه؟!

شما در مورد کدوم یکی از این ک مات اش باه میکردید؟
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پـــول اسم های مختلفی دارد:

و هنگامی که رس از رایان خدمت راداش ارائه می شود

در مدرسه و دانشگاه شهریه نامیده می شود

و آدم رباها آن را عوض صدا می کنند

در ازدواج مهریه نامیده می شود

و وق ی آن را غیرقانونی به نام خدمت معرفی میکنید رشوه

در طالق به آن نفقه گف ه می شود

وق ی میخواهید کارتان راه بیف د و حفظ ظاهر هم شده باشد شیرینی

و وق ی به کسی امانت بدهی قرض گف ه می شود
و هنگامی که شما به دولت ررداخت می کنید مالیات
و در دادگاه جریمه
به کارمندان بازنشس ه معاش و مس مری
و کارمندان رسمی حقوق گف ه می شود
و به کارگران دس مزدگف ه می شود
و وق ی در معامالت تراری به واسمه ها ررداخت
می شود رورسانت گف ه می شود
و هنگام ررداخت هزینه خدمات حرفه ای هزینه ها
و هنگامی که به ی
و وق ی از بان

رروژه تراری اخ صاص می یابد سرمایه گذاری

قرض می گیرید وام

وق ی به عنوان هزینه وام به بان
و وق ی آن را در بان

ررداخت می شود نرخ بهره

یا شی یل
وق ی او آن را به فقیر و نیازمند تقدیم می کند آن را خیرات می
خوانند
وق ی به عنوان ریش خرید اس فاده می شود بیعانه
و وق ی به عنوان کم

به ی

خانواده یا دوست ررداخت می شود هدیه

و هنگامی که او برای اجاره ی

م

ررداخت می کند اجاره

و در دین خمس و زکات
رباخوران به آن نزول می گویند
دولت به آن یارانه می گوید
و هنگامی که برای راک سازی گناهان هزینه می شود کفاره
و وق ی به عنوان هدیه تعمیالت ررداخت می شود عیدی
و هنگامی که آن را ریدا نمی کنی چرک کف دست

واریز می کنید سپرده

و هنگامی که به خانواده شخص مرده ررداخت می شود دیه
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معــــرفی کتاب
نام کتاب :اعتماد به نفس
نویسنده کتاب :ساموئل اسمایلز )(Samuel Smiles
مترجم کتاب :علی دشتی
توضیحات:
این کتاب می خواهد خواننده را به زندگانی عملی نزدیک سازد و با شواهد گویا به او بفهماند که نزدیکترین
راه برای وصول به سعادت و برای موفق شدن در جنگ زندگانی اعتماد به نفس است .از اول کتاب تا آخرآن
فقط این فکر دنبال می شود که قسمت اعظم کامیابی یا شکست انسان مربوط به خود اوست ،مربوط به درجه
سعی و مجاهدت ،ممارست و تمرین ،میزان استقامت و قوه اراده خود شخص است.
قانون  95دقیقه
این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد!
ساموئل اسمایلز بر این اعتقاد است که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را می سازد بلکه شخصیت
ملت ها را تعیین می کند.
 .9اگر روزی  95دقیقه را صرف خودسازی کنید در پایان یک سال ،تغییر ایجاد شده در خویش را به خوبی
احساس خواهید کرد.
 .2اگر روزی  95دقیقه از کارهای بی اهمیت خویش بکاهید ،ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد.
 .9اگر روزی 95دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید از هفته ای یک بار کالس زبان رفتن بهتر است.
 .0اگر روزی 95دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید از هفته ای چند بار به باشگاه ورزشی رفتن،
نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.
 .5اگر روزی  95دقیقه مطالعه و سلول های خاکستری خویش را درگیر کنید؛ به پیشرفت های عظیم یادگیری
دست خواهید یافت.
زیبایی روش یا قانون  95دقیقه در این است که آنقدر کوتاهست که هیچ وقت به بهانه ی این که وقت ندارید
آن را به تاخیر نمی اندازید.
جالبتر اینکه ،کشور ژاپن امروزه موفقیت خود را مدیون این قانون می داند.
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پرکاربردترین اصطالحات زبان انگلیسی:
Prepared by: Faride Yousefi

Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن

Bite the bullet

دندان روی جگر گذاشتن

!Break a leg

موفق باشی!

!You rock

تو فوق العاده ای!

Hang in there

تحمل کن

Hit the sack

بخواب

On the ball

موفق بودن در کاری

Pull someone’s leg

سر به سر کسی گذاشتن

Ignorance is bliss

بی خبری خوش خبری

willy-nilly

خواه ناخواه ،چه بخواهی چه نخواهی

Blue blood

اشراف زاده

At the eleventh hour

دقیقه نود

Have your head in the clouds

تو آسمونا سیر میکنی

روی ابرهاست

On cloud nine

وقت طالست

Time is money
Under the weather

بیمار

It’s not rocket science

آپولو نمیخوای هوا کنی (پیچیده نیست)

Excuse me back

ببخشید پشتم به شماست

Ladies first

خانم ها مقدم ترند

I am off color

بی حالم  ،بی حوصله م
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