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رمضــان مــاه برکــت الهــی، مــاه نــزول رحمــت، مــاه نزدیکــی زمینیــان 
ــمان ها... ــه آس ب

ــده  ــت ش ــه ثاب ــهر رمضــان ک ــی ش ــزاران ویژگ ــوارد و ه ــن م ــه ای هم
ــا  ــت ام ــان نیس ــل کتم ــه، قاب ــراد جامع ــک از اف ــچ ی ــرای هی ــت ب اس
ــود. ــالم می ش ــان اس ــا مدعی ــد م ــزی، عای ــه چی ــا چ ــن ویژگی ه از ای

درنــگاه مثبــت همــه ســاله آمارجــرم و جنایــت درمــاه مبــارک رمضان کم 
می شــود و نکتــه فرهنگــی ایــن نــگاه مثبــت اینجاســت کــه چــرا فقــط 

ــرد! ــل بازمی گ ــت قب ــه حال ــا ب ــاه رمضــان تقریب ــد از م ــار بع ــن آم ــن صــورت اســت و ای ــاه بدی ــک م ی
اگــر ایــن مثــال را بــه کل مســائل فرهنگــی پیرامــون بســط دهیــم، نتایــج قابــل توجهــی حاصــل می گــردد. بــرای 
ــت خــود  ــاه رمضــان درکار و فعالی ــا در م ــک دوره مشــخص باعــث می شــود م ــادت در ی ــه نفــس و عب ــال؛ تزکی مث

ــد در محیط هــای اداری دچــار تحــول گــردد. ــار انجــام کار مفی ــا آم ــم ت ــرژی واقعــی بگذاری ان
آیــا واقعــا اینگونــه اســت؟ فــرض صحیــح بــودن ایــن مطلــب مــاه رمضــان زمینــه ای رابــرای ادامــه ایــن رونــد فراهــم 

می نمایــد؟
چندیــن مثــال می تــوان زد بــرای اینکــه ایــن ســوال را بپرســیم آیــا تزکیــه نفــس مــا مســلمان های ایرانــی در مــاه 
ــد فراهــم می کننــد  ــرای ادامــه ی ایــن رون ــد باعــث اصــالح فرهنگــی جامعــه گــردد، زمینــه راب رمضــان کــه می توان

یــا خیــر؟!
ــاکاری در بیــن مردم،کــم شــدن طــالق واقعــی و طــالق عاطفــی در بیــن زوج هــای  ــد ازبیــن رفتــن دروغ و ری مانن
ــال دیگــر کــه چنیــن  ــراد جامعــه و چنــد صــد مث ــر منافــع فــردی دربیــن اف جــوان، ترجیــح دادن منافــع گروهــی ب
بــه نظــر می رســد، هرمــاه مبــارک رمضــان بایــد شــروعی باشــد بــرای رونــد اصــالح فــردی کــه منجــر بــه اصــالح 

جامعــه خواهــد شــد.
اســتنباط اینجانــب چنیــن اســت، مادامــی کــه نــگاه شــعارزدگی بــه مــاه رمضــان داشــته باشــیم و اصــالح امــور فــردی 
راخالصــه بــه یــک مــاه نماییــم چنیــن بــه نظــر می رســد کــه، مــاه رمضــان چنــدان نخواهــد توانســت بــه اصــالح 
فرهنگــی جامعــه کمــک چشــم گیری کنــد. حتــی ممکــن اســت هرســال کــه می گــذرد معنویــت ایــن مــاه در بیــن 
افــراد کــم رنگ تــر گــردد. حــدس چنیــن اســت کــه نتیجــه یــک مــاه روزه داری، عبــادت و تزکیــه نفــس در بیــن افــراد 

جامعــه می بایســت زمینــه را بــرای اصــالح فرهنگــی جامعــه در تمــام ایــام ســال فراهــم نمایــد.

سرمقاله

زهــرا عباســی دانشــجوی کارشناســی ارشــد مدیریت 
امــور فرهنگــی واحــد تهــران غــرب
سردبیر
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طراحی بازار هنر برای دانشجویان
دکتــر طــه هاشــمی اذعــان داشــتند:  بــرای دانشــجویان هنرمنــد دانشــگاه آزاد 
بــازار هنــر اســتان تهــران را طراحــی کردیــم تــا دانشــجویان هنرمنــد بتواننــد 

آثــار خــود را بــه نمایــش و فــروش بگذارنــد.
ــه  ــر داد ک ــجویان خب ــرای دانش ــاوره ب ــز مش ــاد مراک ــن از ایج ــم چنی وی ه
ــدر دانشــجویان را  ــک پ ــل ی ــز مث ــن مراک ــا در ای ــاد آن ه ــورد اعتم ــاتید م اس
در طــول تــرم همراهــی خواهنــد کــرد و بــه مســائل غیــر درســی دانشــجویان 

ــد رســید. خواهن
دکتــر هاشــمی اظهــار کــرد: آخریــن برنامــه ای کــه بــه آن پرداختــه ایــم بحــث 
اردوهــای دانشــجویی اســت کــه در 4 قالــب اردوهــای زیارتــی، راهیــان نــور، 
ــی )ره( و  ــام خمین ــی ام ــا ســبک زندگ ــنایی ب ــرای آش ــا جماران)ب ــن ت از خمی

اردوهــای تفریحــی و آموزشــی انجــام خواهــد گرفــت.

پردیس سینمایی سازمان فرهنگی هنری میزبان طرح »افطار تا سحر«
پردیس های سینمایی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در روزهای

 ماه مبارک رمضان میزبان طرح افطار تا سحر خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در روزهای ماه مبارک رمضان پردیس های 

ملــت، تماشــا، راگا و رازی میزبــان طــرح اذان تــا اذان خواهنــد بــود. بــر اســاس ایــن طــرح پردیس هــای ســازمان فرهنگــی هنــری 
ــان  ــرده میزب ــینمایی روی پ ــای س ــش فیلم ه ــا نمای ــح ب ــا اذان صب ــرب ت ــان از اذان مغ ــارک رمض ــاه مب ــران در م ــهرداری ته ش

ــود. شــهروندان خواهنــد ب
همچنیــن در ایــن مــاه پردیس هــای ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران در همــه ســاعت های نمایــش بلیــت  را بــا تخفیــف 

25 درصــدی بــه مخاطبــان ارائــه خواهنــد داد.

پیام فرهنگی

گردآورنده: علیرضا جاویدشاد
دانشــجوی کارشناســی رشــته  حســابداری مالیاتــی 
واحــد تهــران غــرب
عضو هیئت تحریره

در  معتمــد  اســتاد  طــرح  اجــرای 
اســامی آزاد  دانشــگاه  واحدهــای 
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه دانشــگاه خبرگــزاری 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــی اجتماع ــاون فرهنگ ــا، مع آن
اســالمی ســند توســعه فرهنگــی دانشــگاه را 
ــرد و  ــوان ک ــاری عن ــال ج ــه س ــن برنام مهم تری
گفــت: طرحــی بــا عنــوان ســند توســعه فرهنگــی 
دانشــگاه توســط ریاســت محتــرم دانشــگاه امضــاء 
ــن ســند پیوســت تمــام برنامه هــای  شــده کــه ای

ــعه ای دانشــگاه اســت.  توس
وی افــزود: مهم تریــن وجــه ایــن ســند فرهنگــی 
کاربــرد آن در حوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی، 
عمرانــی و حوزه هــای توســعه ای دانشــگاه آزاد 
ــی  ــت فرهنگ ــم معاون ــر روزی ه ــه اگ ــت ک اس
ــعه  ــمت توس ــه س ــگاه ب ــد، دانش ــگاه نباش دانش
ــه دســتور  ــاق ب ــن اتف فرهنگــی پیشــرو باشــد. ای
کالن  برنامه ریزی هــای  بــا  میــرزاده  دکتــر 
ــد  ــه تاکی ــه ب ــا توج ــت و ب ــرفت اس ــال پیش درح
فعالیت هــای  دربــاره  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
ــن  ــگاه، ای ــی در دانش ــعه فرهنگ ــی و توس فرهنگ
ســند درشــصت و یکمیــن اجــالس روســای 
ــر  ــال حاض ــه درح ــد ک ــوب ش ــگاه آزاد مص دانش

ــت.  ــده اس ــروع ش ــرای آن ش ــل اج مراح
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سالمت نیوز: 
ــت:  ــی گف ــاه اجتماع ــاون و رف ــر کار، تع وزی
ــم در طــرح تحــول ســالمت  ــر می خواهی اگ
بــه موفقیــت برســیم بایــد ســالمت اخــالق 
و فرهنــگ را بــه ایــن طــرح پیوســت بزنیــم 
ــالمت  ــام س ــالح نظ ــرای اص ــم ب و بپذیری

ــم. راه حــل ســاده ای نداری
ــی در  ــی ربیع ــنا، دکترعل ــزارش ایس ــه گ ب
علــوم  دانشــگاه های  اســاتید  همایــش 
پزشــکی سراســر کشــور کــه از ســوی بســیج 
جامعــه پزشــکی برگــزار شــد، ضمــن اشــاره 
ــر و گفتمــان بســیج و  ــه گفتمــان ضــد فق ب
تاکیــد بــر اینکــه بســیج تنهــا یــک ســازمان 
نیســت، افــزود: در دولــت تدبیــر و امیــد 
ــاون،  ــده وزارت تع ــه برعه ــترین وظیف بیش
ــاه اجتماعــی گذاشــته شــده اســت،  کار و رف
ــر آن اســت کــه  به طــوری کــه ســعی مان ب
بــا فقرغذایــی مقابلــه کنیــم و در ایــن راســتا 
ــایی  ــر را شناس ــون نف ــت میلی ــش از هش بی
کرده ایــم و نظــام شناســایی تــا حــدود 
ــه  ــا ب ــد. ت ــه می یاب ــر ادام ــون نف دوازده میلی
ــواد  ــی م ــفره های خال ــا س ــب ب ــن ترتی ای

ــود. ــه ش ــی مقابل ــه غذای اولی
ــورد  ــالمت را م ــام س ــول نظ ــرح تح وی ط
اشــاره قــرار داد و گفــت: پیشــبرد ایــن 
ــا نگــرش عمیــق و اصالحــات  طــرح اگــر ب
ــد  ــق نخواه ــد، محق ــراه نباش ــاختاری هم س
ــت  ــول هش ــال در ط ــوان مث ــه عن ــد. ب ش
ــه  ــا ن ــد، ام ــان ش ــادی نصیب م ــال ارز زی س
بی عدالتــی و نــه فقــر، کــم نشــد و اشــتغال 
هــم زیــاد نشــد. بســیاری بــه دنبــال پاســخ 

ــد.  ــوع می گردن ــن موض ــرای ای ــی ب سیاس
ــن موضــوع  ــرای ای مــن پاســخ ســاده تری ب
ــالح  ــدون اص ــی را ب ــر پول ــی ه دارم. وقت
ــت  ــم سرنوش ــه کنی ــاد هزین ــاختار و نه س
همیــن خواهــد شــد. در طــول ایــن هشــت 
ســال پروژه هــای بزرگــی برداشــته شــد؛ امــا 
از آنجــا کــه بــا نگــرش علمــی و اصالحــات 
ــا  ــا ب ــن پروژه ه ــود ای ــراه نب ــاختاری هم س

ــدند. ــه رو نش ــت روب موفقی
ــرو  ــالمت در گ ــول س ــرح تح ــت ط موفقی
عادالنــه  توزیــع  و  هزینه هــا  کنتــرل 
خدمــات اســت. ربیعــی گفــت: معتقــدم 
نظــام  تحــول  طــرح  موفقیــت  بــرای 
بایــد هزینه هــا کنتــرل شــده  ســالمت 
در  خدمــات  عادالنــه  توزیــع  فراینــد  و 
راهنماهــای  و  گیــرد  صــورت  کشــور 
درمانــی اعمــال شــوند تــا بــه ایــن ترتیــب 
ــام  ــود. تم ــرار ش ــالمت برق ــت در س عدال
ــتند  ــاده ای نیس ــکالت س ــث مش ــن مباح ای
و پیچیدگــی زیــادی دارنــد. مقابلــه بــا 

نیســت. مشــکالت ســاختاری ســاده 
وی بــر لــزوم اصالحــات ســاختاری در نظــام 
ســالمت تاکیــد کــرد و گفــت: مطمئنــم 
ــن  ــردن ای ــدار ک ــامان دادن و پای ــرای س ب
ــه در  ــه ای و چ ــش بیم ــه در بخ ــتم چ سیس
ــد،  ــت می کنن ــد خدم ــه تولی ــی ک بخش های
اصالحــات ســاختاری عمیــق نیــاز اســت کــه 
چنیــن اصالحــی هــم نیازمنــد یــک روحیــه 
اســت و بســیجی حاضــر اســت از آســانی و 
ــای  ــه انتخاب ه ــت ب ــذرد و دس ــی بگ راحت

ــد. ســخت بزن

می خواهیــم  اگــر  کــرد:  تأکیــد  ربیعــی 
در طــرح تحــول ســالمت بــه موفقیــت 
ــگ  ــالق و فرهن ــالمت اخ ــد س ــیم بای برس
را بــه ایــن طــرح پیوســت بزنیــم و بپذیریــم 
بــرای اصــالح نظــام ســالمت راه حــل 

ــم. ــاده ای نداری س
اصــالح نظــام ســالمت از خودگذشــتگی 

. هد ا نی می خو ما ز ســا
ــردن راه در  ــاه طــی ک ــر رف ــه وزی ــه گفت ب
ــدان  ــن روی می ــد راه رفت ــن مســیر مانن ای
میــن دشــوار اســت. اصــالح نظــام ســالمت 
ــد. در  ــازمانی می خواه ــتگی س از خودگذش
ــه  ــم حمل ــده ای ه ــاال ع ــیر احتم ــن مس ای
ــت  ــاس اس ــن اس ــر همی ــرد. ب ــد ک خواهن
ــال  ــائل اص ــی مس ــردن برخ ــرح ک ــه ط ک

ســاده نیســت.
وی در ایــن بــاره ادامــه داد: هــر پــروژه 
شــود  دنبــال  کــه  بزرگــی  اجتماعــی 
ــف  ــوی آن ص ــان جل ــد منفعت طلب بی تردی
ــا  ــن طــرح را ب ــد ای ــن بای می کشــند. بنابرای
دشــواری، دوراندیشــی و تدبیــر پیــش ببریــم. 
طــرح تحــول ســالمت، طرحــی یــک ســاله، 
دو ســاله و ســه ســاله نیســت، یکــی از 
بزرگتریــن پروژه هــای اجتماعــی اســت کــه 

نظــام سیاســی آن را انجــام می دهــد.
ــردم  ــج م ــران رن ــا نگ ــه داد: م ــی ادام ربیع
ــودن را  ــج مــردم ب ــن نگــران رن ــم و ای بودی
ــی را  ــات اخالق ــر الزام ــم. اگ ــه می دهی ادام
ــم،  ــه طــرح تحــول ســالمت ضمیمــه کنی ب
ــا  ــود؛ ام ــد ب ــی خواه ــان قطع موفقیت هایم
بی تردیــد مســیر طوالنــی مــدت اســت. 

سالمت اخالق و فرهنگ الزمه طرح تحول سالمت

گردآورنده: اعظم طالبی حق گو
دانشــجوی کارشــناس ارشــد مدیریــت 
امــور فرهنگــی واحــد تهــران غــرب
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داستانک

ــام  ــار در نظ ــگ رفت ــی از فرهن ــد بخش بای
ــم. ــر دهی ــالمت را تغیی س

وزیــر رفــاه ضمــن اشــاره بــه تدویــن و 
ــاب ارزش گــذاری نســبی خدمــات  ــالغ کت اب
ســالمت گفــت: بــا وجــود فشــار زیــادی کــه 
ــا را  ــاب کالیفرنی ــد کت ــا وارد ش ــه بیمه ه ب
تغییــر دادیــم. در ایــن زمینــه بیــش از دوازده 
ــه  ــی را ب ــن اجتماع ــان از تامی ــارد توم میلی
ــت  ــت موفقی ــم. جه ــان آوردی ــش درم بخ
ــه  ــز ب ــان نی ــی از درآمدهایم ــرح حت ــن ط ای
ــه  ــم البت ــق کردی ــول تزری ــمت پ ــن قس ای
پــول، اصالحــات بنیادیــن بــه وجود نمــی آورد 
حتمــا بــا اصالحــات ســاختاری و پیوســته کار 

ــم. ــش روی ــی و فرهنگــی، پی اخالق

ــر و اصــالح  ــا فق ــارزه ب ــد کــرد: مب وی تاکی
ــت  ــه ای اس ــد روحی ــالمت نیازمن ــام س نظ
ــیجی  ــه بس ــام روحی ــه ن ــروز آن را ب ــه ام ک
در  بایــد  بســیجی  منــش  می شناســیم. 
ــی  طــرح تحــول ســالمت باشــد. هــر جریان
اصالحــات  بــرای  را  ســختی  روزهــای 
ــات  ــیر اصالح ــن مس ــاختاری دارد؛ در ای س
نهــادی و فرهنگــی و همچنیــن یــک ضلــع 
بــه نــام ضلــع منابــع نیــز الزم اســت. نبایــد 
ــع  ــع مناب ــک ضل ــا ی ــه ب ــرد ک ــور ک تص
ــرد. ــش ب ــزرگ را پی ــای ب ــوان پروژه ه می ت
صحبت هایــش  پایــان  در  رفــاه  وزیــر 
ــه مســئوالن و پزشــکان بســیجی  خطــاب ب
ــش  ــه در بخ ــت ک ــم آن اس ــت: خواهش گف
بهزیســتی بــه مــن کمــک کنیــد تــا بتوانیــم 

ــم. در  ــش بری ــه« را پی ــتی در خان »بهزیس
ارائــه خدمــات روانــه نیــز مشــکل داریــم کــه 
در ایــن زمینــه نیــز از بســیج جامعــه پزشــکی 
ــش  ــه در بخ ــه دارم ک ــت تفاهمنام درخواس

ــد. ــن کمــک کنن ــه م بهزیســتی ب

زمانــی، پســربچه ای بــود کــه رفتــار بــدی داشــت.پدرش بــه او کیفــی پــر از میــخ داد و گفــت 
هــرگاه رفتــار بــدی انجــام دادی، بایــد میخــی را بــه دیــوار فروکنــی.

روز اول پســربچه، 37 میــخ وارد دیوارکــرد. در طــول هفته هــای بعــد، وقتــی یادگرفــت رفتــارش 
ــد  ــد. او فهمی ــج کمترش ــه تدری ــد ب ــوار می کوبی ــه دی ــه ب ــی ک ــداد میخ های ــد، تع ــرل کن را کنت

کــه کنتــرل رفتــار، از کوبیــدن میــخ بــه دیــوار آســان تر اســت.
ســرانجام روزی رســید کــه پســر رفتــارش را بــه کلــی کنتــرل کــرد. ایــن موضــوع را بــه پــدرش 
گفــت و پــدر پیشــنهاد کــرد اکنــون هــر روزی کــه رفتــارش را کنتــرل کنــد، میخــی را بیــرون 
ــرون  ــا را بی ــام میخ ه ــه تم ــت ک ــدرش گف ــه پ ــرانجام ب ــا گذشــت و پســرک س بکشــد. روزه
کشــیده. پــدر دســت پســرش را گرفــت و ســمت دیــوار بــرد. پــدر گفــت: تــو خــوب شــده ای امــا بــه ایــن ســوراخ های دیــوار نــگاه کــن. دیــوار شــبیه اولــش 
نیســت. وقتــی چیــزی را بــا عصبانیــت بیــان مــی کنــی، آنهــا ســوراخی مثــل ایــن ایجــاد می کننــد. تــو می توانــی فــردی را چاقــو بزنــی و آنــرا در بیــاوری. 
مهــم نیســت کــه چقــدر از ایــن کار، اظهــار تأســف کنــی. آن جراحــت همچنــان باقــی مــی مانــد. ایجــاد یــک زخــم بیانــی )رفتــار بــد(، بــه بــدی یــک زخــم 

و جراحــت فیزیکــی اســت.
There once was a little boy who had a bad temper. His father gave him a bag of nails and told him that every time 
he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence.
The first day, the boy had driven 37 nails into the fence. Over the next few weeks, as he learned to control his 
anger, the number of nails hammered daily gradually dwindled down. 
He discovered it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence.
Finally the day came when the boy didn’t lose his temper at all. He told his father about it and the father suggested 
that the boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. The days passed and the boy 
was finally able to tell his father that all the nails were gone.
The father took his son by the hand and led him to the fence. He said, “You have done well, my son, but look at 
the holes in the fence. The fence will never be the same. When you say things in anger, they leave a scar just like 
this one.
You can put a knife in a man and draw it out. It won’t matter how many times you say I’m sorry the wound is still 

there. A verbal wound is as bad as a physical one.”
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ــی،  ــان فرهنگ ــری کارشناس ــی سراس گردهمای
ــای  ــجویی و انجمن ه ــریات دانش ــری، نش هن
علمــی دانشــجویی واحدهــای دانشــگاه آزاد 
ــی از  ــا هــدف آگاه اســالمی سراســر کشــور ب
آخریــن ضوابــط و مقــررات و تقویــت قابلیت هــا 
و مهارت هــای فــردی و جمعــی دانشــجویان از 
19 تــا 23 اردیبهشــت مــاه در دانشــگاه آزاد 

ــزار شــد.  اســالمی واحــد خوراســگان برگ
بــا شــرکت 1300  کــه  ایــن همایــش  در 
ــد  ــناس فرهنگــي از 400 واح دانشــجو و کارش
دانشــگاهي کشــور برگــزار شــد، معاونیــن 
فرهنگــي و پژوهشــي دانشــگاه و معاونیــن 
فرهنگــي اجتماعــي واحدهــاي دانشــگاهي 

منتخــب، حضــور داشــتند.
خانم ها:

ــگ اســالمی  ــر فرهن ــرا زم کارشــناس دفت  زه
ــردبیر  ــی س ــرا عباس ــرب، زه ــران غ ــد ته واح

ــی  ــگ همدل ــریه فرهن نش
 آقایان:

ســینا مضیفیــان مدیرمســئول نشــریه فرهنــگ 
ــی  ــون چاقم ــری و دام ــایان جعف ــی، ش همدل
ســردبیر و مدیرمســئول نشــریه رونــاک و پیمان 
ــد  ــی واح ــت پژوهش ــده معاون ــه دان نماین نکت

ــد.  ــرکت نمودن ش
مراســم افتتاحیه در دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
خوراســگان )اصفهــان( برگــزار شــد. ســخنرانی 
دانشــگاه  ریاســت  فروغــی  آقــای  جنــاب 
ــار  ــه حض ــدم ب ــر مق ــن خی ــگان ضم خوراس
ــاب  ــمی و جن ــه هاش ــر ط ــا دکت ــاب آق و جن
ــی  ــلمین وفای ــالم و المس ــت االس ــای حج آق
ــت  ــدی و هیئ ــدس محم ــای مهن ــاب آق و جن
ــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.  همــراه ایشــان ب
ــتان  ــش کشــوری در اس ــن همای ــه اولی از اینک
ــندی  ــزار میشــود احســاس خرس ــان برگ اصفه
و رضایــت کردنــد و از کــم و کاســتی های 
ــد. آقــای دکتــر طــه  مراســم عذرخواهــی کردن

هاشــمی، اخالقیــت مــداری و رعایــت احتــرام و 
شــأن دانشــجویان و کارمنــدان فرهنــگ توســط 
ــی را  ــت فرهنگ ــگاهی و معاون ــئولین دانش مس
ــوان  ــز عن ــط قرم ــتند و خ ــم دانس ــیار مه بس

ــد کردن
ــری، 24  واحــد تهــران در یــک فضــای 30 مت
واحــد دانشــگاه آزاد اســالمی را در خــود جــای 
داده بــود کــه در بیــن ایــن 24 واحــد، دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد تهــران غــرب و پرنــد 

ــتند. ــوالت را داش ــترین محص بیش
ــه  ــمی ب ــه هاش ــر ط ــم دکت ــن مراس ــد از ای بع
ــن  ــه در بی ــد ک ــت کردن ــا حرک ــمت غرفه ه س
ــوع  ــه موض ــی ک ــر خیابان ــرای تئات ــا اج راه ب
ــای  ــه فض ــد ب ــش از ح ــه بی ــاره توج آن درب
ــراف و  ــای اط ــدن از فض ــل ش ــازی و غاف مج
ــای هاشــمی  ــاب آق ــود. جن ــون ب ــط پیرام محی
بــه بازدیــد 32 غرفــه پرداختنــد کــه 1 ســاعت 
از زمــان را بــه خــودش اختصــاص داد و در ایــن 
میــان بعضــی از اســتان ها و غرفه هــا بــه 
ــی، نمایــش، موســیقی ســنتی  اجــرای تک خوان
ــه ی  ــان از غرف ــد، ایش ــان پرداختن ــرای ایش ب
ــجویان  ــه دانش ــد ک ــد کردن ــز بازدی ــران نی ته
ســرکار خانــم عباســی و جنــاب آقــای جعفــری 
ــار کانون هــا را تقدیــم  و چاقمــی نشــریات و آث
ــن  ــد و در ای ــای طــه هاشــمی کردن ــاب آق جن
ــد و در  ــار پرداختن ــن آث ــح ای ــه توضی ــان ب می
آخــر عکــس یــادگاری بــا دانشــجویان تهــران 

ــد. انداختن
ــه  ــد ک ــزار ش ــالن برگ ــه در س ــم اختتامی مراس
ــاب  ــی و جن ــر فروغ ــاب دکت ــور جن ــا حض ب
ــی  ــلمین مرتض ــالم و المس ــای حجت االس آق
اشــراقی و جنــاب آقــای دکتــر طــه هاشــمی و 
ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر صالحــی امیــری 
همــراه بــود کــه ایشــان خاطــر نشــان کردنــد: 
مهــم تریــن مســئله ایــن اســت کــه بدانیــم بــا 
چــه مواجــه هســتیم و بــرای حــل آن چــه بایــد 

کــرد؟ همچنیــن گفتنــد بــرای شــناخت مســائل 
ــتیم،  ــی هس ــش فرهنگ ــد دان ــی نیازمن فرهنگ
ــه  ــه ده ــی س ــور ط ــطح کش ــفانه در س متأس
ــتر  ــط پوس ــل غل ــیر و تحلی ــا تفس ــته ب گذش
ــور  ــگ کش ــوان فرهن ــه عن ــم ب ــس فیل و عک
ــگ  ــه فرهن ــه عرص ــد در حالی ک ــی میش معرف

ــیع اســت. بســیار گســترده و وس

انتقاد دوستانه
1: مــکان بســیار ناامیــد کننــده بــرای اســتقرار 

دانشــجویان و کارشناســان فرهنگــی
ــر 6  ــا. ) 4 روز ، ه ــور غرفه داره ــدم حض 2: ع
نفــر نماینــده تهــران غــرب در غرفه هــا حضــور 

داشــتند( 
بلیــط برگشــت  بــرای  3:عــدم هماهنگــی 

توســط واحــد 
4: 30 متــر غرفــه بــرای 24 واحــد دانشــگاهی 
ــی را  ــک و نامنظم ــیار کوچ ــکان بس ــران م ته

ــود.  ــه خــودش اختصــاص داده ب ب
مجهــز  دربــاره ی  اطالع رســانی  عــدم   :5
واحدهــای  خــود  توســط  غرفــه  ســاختن 

نشــگاهی  ا د
بســیار  آموزشــی در ســطح  6: کارگاه هــای 
مبتــدی برگــزار شــد، بــه نحــوی کــه کم تریــن 
تعــداد دانشــجو و کارشناســان در ایــن کارگاه هــا 

ــد.  شــرکت کردن
پخــش  در  نظــم  عــدم  و  ناهماهنگــی   :7
ــی  ــچ بن ــه هی ــه نحــوی ک ــه ) ب ــای هدی بن ه
ــرب داده  ــران غ ــگاه ته ــجویان دانش ــه دانش ب
نشــد و بــه اطــالع رســید فــردی تمــام اســامی 
ــط زده اســت(! ــرب را خ ــران غ ــدگان ته نماین
نماینــدگان  از  نفــر   3 افتتاحیــه  روز  در   :8
ــراد  ــه ای دانشــجویان در اســتان های مختلــف ب
ــود  ــادات خ ــرات و انتق ــه نظ ــخنرانی و نقط س
پرداختنــد متأســفانه از شــهر تهــران هیــچ 

ــد.  ــده بودن ــاب نش ــده ای انتخ نماین

ــجویی و  ــریات دانش ــری، نش ــی ، هن ــان فرهنگ ــری کارشناس ــی سراس گردهمای

ــور ــر کش ــالمی سراس ــگاه آزاد اس ــای دانش ــجویی واحده ــی دانش ــای علم انجمن ه
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ــجویی  ــری دانش ــی سراس ــری گردهمائ ــزارش تصوی گ

ــور ــر کش ــالمی سراس ــگاه آزاد اس ــای دانش جناب آقای دکتر طه هاشمی در مراسم افتتاحیهواحده

غرفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

گزیده ای از سایر غرفه ها

نمایش خیابانی فرهنگی دانشجویان واحد خوراسگان اصفهان 

س یــادگاری نماینــدگان واحــد 
عکــ

تهــران غــرب بــا دکتــر طــه هاشــمی

ــگاه آزاد  ــت دانش ــی )ریاس ــر فروغ ــای دکت ــد آق بازدی
اســالمی  واحدخراســگان(  از غرفــه واحــد تهــران غــرب 
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نویسنده: خانم دکتر مستوره عزت زاده

فرهنــگ کنونــی، بــه طــور آشــکار نســبت بــه تمامــی دوره هــای پیشــین 
دارای ابعــاد و پارامترهــای  بیشــتری اســت. مــا امــروزه در جامعــه 
اطالعاتــی زندگــی می کنیــم و جهانــی  شــدن  مقولــه ای  اســت  کــه  ذیــل  
ــد  ــبت های جدی ــروزه مناس ــد. ام ــدا می کن ــا پی ــی  معن ــه  اطالعات جامع
ــای  ــاخته و وارد فض ــان آزاد س ــکان وزم ــرو م ــان را از قلم ــری انس بش
جدیــدی کــرده اســت کــه حجــم وســیع اطالعــات وســرعت بــاالی آن 

نــوع بشــر را درگیــر کــرده اســت. 
در این شرایط، جایگاه هویت در فرهنگ جهانی کجاست؟ 

هویــت بــه مثابــه پدیــده ای ســیال و چنــد وجهــی، حاصــل یــک فرآینــد 
مســتمر تاریخــی اســت کــه تحــت تأثیــر شــرایط محیطــی، همــواره در 
ــن   ــن  و غنی تری ــد مهم تری ــگ  را بای ــت.بی گمان  فرهن ــر اس ــال تغیی ح
منبــع  هویــت  دانســت . افــراد و گروه هــا همــواره  بــا توســل  بــه  اجــزاء و 
عناصــر فرهنگــی  گوناگــون ، هویــت  می یابنــد، زیــرا ایــن  اجــزا و عناصــر 
توانایــی  چشــمگیری  در تأمیــن  نیــاز انســان ها بــه  متمایــز بــودن  و ادغــام  

شــدن  در جمــع  را دارا هســتند.
  در جوامــع  ســنتی  فرهنــگ ، بــه  خوبــی  از عهــده  هویت ســازی  
برمی آمــد، انســان هایی  کــه  در دنیــای  شــکل  یافتــه  بــا فرهنگــی  معیــن  
قرارمی گرفتنــد، خــود بــه  خــود و منفعالنــه  وارث  هویــت  و نظــام  معنایــی  
آمــاده  و از پیــش  موجــود می شــدند و هرگونــه  زمینــه ی  بحــران  هویــت  
ــرد  ــنتی ف ــع س ــته و درجوام ــت . در  گذش ــن  می رف ــاً از بی ــا تقریب و معن
ــود  ــودآگاه و خ ــت و ناخ ــت می یاف ــه هوی ــی منفعالن ــه صورت ــواًل ب معم
ــن  ــی چندی ــول زندگ ــه در ط ــد ک ــی می ش ــراث دار هویت ــود، می ــه خ ب
نســل حفــظ شــده بــود. در جوامــع ســنتی، عرصــه هویت ســازی چنــان 
ــد ســنت، طبیعــت گفتمــان مســلط و نهادهــای  ــی مانن توســط نیروهای
ــرد نمی توانســت  ــود کــه ف اجتماعــی، دینــی و سیاســی اشــغال شــده ب
از حداقــل خــود مختــاری و آزادی عمــل برخــوردار شــود. ایــن نیروهــا 
هویــت و نظــام معنایــی معینــی بــرای فــرد تعریــف و عرضــه می کردنــد 

کــه پذیــرش آن از ســوی او تقریبــاً گریزناپذیــر بــود.
ــالب   ــطه  انق ــه واس ــا ب ــده  مرزه ــزی  فزاین ــری  و فروری ــا نفوذپذی ام
اطالعــات  و ارتباطــات  و ظهــور جامعــه  شــبکه ای  و اطالعاتــی ، فضــای  
ــیار  ــای  بس ــرد و در فض ــن  می ب ــز از بی ــا را نی ــوت  فرهنگ ه ــن  و خل ام
فــراخ  زندگــی  اجتماعــی  فرهنگ هــای  مختلــف  بــه  آســانی  گســترش  و 
جریــان  پیــدا مــی کننــد. در چنیــن  دنیــای  بــدون  مــرزی، اجــزاء و عناصر 
مختلــف  فرهنگــی  بــه  صورتــی  گریزناپذیــر بــا هــم  برخــورد می کننــد و 
ــم  ــوص« فرهنگــی  ک ــات  و »خل ــد، ثب ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ در کن
ــن  آن   ــالط جایگزی ــیالیت  و اخت ــان ، س ــی رود و نوس ــن  م ــش  از بی  و بی

ــد. ــر می کن ــتخوش تغیی ــم دس ــت را ه ــه هوی ــری ک ــود ام می ش
بــا دو بعــد متفــاوت تعاریــف فــوق از هویــت احســاس  هویــت  ترکیبــی   از 
همســانی ها و تمایزهــا اســت. هماننــد دیگــران  بــودن در طبقــه  خــود و 
هماننــد خــود بــودن  در گــذر زمــان . هویــت  نیــز چیــزی  طبیعــی ، ذاتی  و 

از پیش موجــود نیســت ، بلکــه  همیشــه  بایــد ســاخته  شــود.
گســترش جریان هــای جهانــی و شــکل گیری جامعــه فراملــی »بحــران 
هویــت را بــه دنبــال خواهــد داشــت  کــه بــا نفوذپذیرتــر شــدن مرزهــای 
ملــی« حــد و مــرز  هویتــی  را هــم  در بعضــی شــرایط بــه دنبــال خواهــد 
ــراد  ــت اف ــت هوی ــن راســتا  نقــش دولت هــا در هدای داشــت  کــه در ای
ــاص  ــنت های خ ــان و س ــکان و زم ــان ها از م ــت انس ــگ و هوی کم رن

کشورهایشــان در حــال جداشــدن اســت. 
برخــی نظریه پــردازان معتقدنــد کشــورهای در حــال توســعه دارای 
تراکــم بحــران هســتند. منظــور از تراکــم بحــران ایــن اســت کــه چــون 
فرآینــد مدرنیزاســیون یکبــاره وارد ایــن کشــورها شــد، در نتیجــه انــواع 
ــی  ــد؛ یعن ــر ش ــورها ظاه ــن کش ــم در ای ــورت متراک ــه ص ــا ب بحران ه
بــا ورود ایــن کشــورها بــه دایــره بــازار جهانــی و مرحلــه نوســازی و بــا 
ــای  ــورها، بحران ه ــن کش ــنتی ای ــاختار س ــای س ــه ویژگی ه ــه ب توج
ــن  ــوان اساســی ترین و مهم تری ــه عن ــت، مشــروعیت و مشــارکت ب هوی
ــوان  ــران را می ت ــه بح ــن س ــد. ای ــاره رخ نمودن ــک ب ــه ی ــا ب بحران ه
بحران هــای اولیــه و اصلــی تلقــی نمــود کــه دارای بیشــترین ارتبــاط بــا 

ــند.  ــر می باش یکدیگ
ــی  ــی فرهنگ ــس افتادگ ــث پ ــوازن باع ــعه نامت ــر توس ــر دیگ ــه تعبی ب
می شــود. بدیــن معنــا کــه جنبــه مــادی و تکنولوژیکــی فرهنــگ تغییــر 
ــا،  ــا، ارزش ه ــامل هنجاره ــه ش ــادی آن ک ــر م ــه غی ــی جنب ــرده، ول ک
ــد  ــر نمی کن ــواده و مذهــب اســت تغیی باورهــا و نهادهایــی از قبیــل خان
و یــا نمی توانــد فرهنــگ جدیــدی را بــا کارکــرد و تعــادل جدیــد 
ــی از  ــازگاری اجتماع ــق و س ــت تطاب ــن حال ــد.  در ای ــن آن کن جایگزی
بیــن مــی رود. دانش هــا و نگرش هــای مــردم صدمــه می بینــد و انتقــال 
میــراث فرهنگــی از نســلی بــه نســل دیگــر دچــار اختــالل و ناهماهنگــی 

می گــردد و بحــران هویــت رخ می نمایــد.
جوامــع ســنتی از طریــق فرآینــد نوســازی تغییــر می یابنــد. در دوره گــذار 
ــنتی و  ــای س ــا و باوره ــول ارزش ه ــنتی و اف ــار س ــای رفت ــرک الگوه ت
تــالش بــرای کســب الگــوی مــدرن، ایــن جوامــع را دچــار بحــران هویت 
می ســازد. جــدال میــان ســنت و تجــدد و عبــور از ســنت و دســت نیافتــن 
بــه تجــدد، سرشــت انســان سرگشــته ایــن دوران اســت کــه موزائیکــی از 
ارزش هــا را در خــود دارد و دارای هویتــی چندگونــه اســت. در جوامــع چنــد 

  بحران هویت ملی در جامعه جهانی!!!؟



11

دوماهنامه فرهنگی- اجتماعی فرهنگ همدلی     تیر ماه 94

پــاره  و ناهمگــن کــه چندیــن الیــه هویتــی وجــود دارد ماننــد هویــت نژادی 
»دینــی« قومــی و... چنانچــه هویــت ملــی قدرتمنــدی براینــد هویــت هــای 

چنــد پــاره را بــر عهــده نداشــته باشــد جحــران هویــت حاصــل مــی شــود.
ــا جهاني شــدن  موجــب  مي شــود کــه  هویتــي  جهانــی جایگزیــن   امــا آی
ــوع   ــوژي  ارتباطــات  باعــث  تن ــا گســترش  تکنول ــي  شــود؟ آی ــت  مل هوی

ــود؟ ــان  مي ش ــي  در جه فرهنگ
پاســخ  بــه  ســواالت  فــوق  در عرصــه  جهاني شــدن  دیدگاههــاي  
متعــددي  را شــکل  بخشــیده  اســت. امــا آنچــه  مي تــوان  گفــت  آن  اســت  
ــت   ــه  تقوی ــر ب ــا  منج ــذف  و ی ــه  ح ــر ب ــًا  منج ــدن   لزوم ــه  جهاني ش ک
ــم   ــه  ه ــه  اســت  ک ــي  نمي شــود بلکــه  شمشــیري  دو لب ــاي  مل هویت ه
ــداد شــود  ــت قلم ــوان موهب ــه عن ــش   هــم ب ــوان  چال ــه  عن ــد ب مي توان
از یــک بعــد  جهانــي  شــدن، موجــب  تضعیــف  هویتهــاي  ملــي  مي گــردد، 
فرهنــگ  جهانــي  کــه  منجــر بــه  تســلط  هویت هــاي  دیگــري  مي شــود 
ــي،  ــي  فرهنگ ــرب، از خودبیگانگ ــگ  غ ــل  فرهن ــه  تحمی ــوي  ک ــه  نح ب

تشــدید بــه  هــم  ریختگــي  جوامــع  جهــان  ســوم را در پــی دارد.
در چنیــن  شــرایطي  شــاهد نابــودي  ارزش هــاي  ایدئولوژیــک، فرهنگــي  
از  بهره منــدي   در مســیر  بــود کــه   و هویتــي  جوامعــی خواهیــم  
ــي  مــادي  غــرب، تحــت  تأثیــر فرهنــگ  لیبرالــي  غــرب   مزایــاي  احتمال
ــب   ــب  تخری ــدن  موج ــر، جهاني ش ــن  منظ ــت. از ای ــد گرف ــرار خواهن ق
هویتهاي ملــي  مي شــود و در نتیجــه، افزایــش  بحرانهــا و مســائل  
مي یابــد.  تشــدید  جهاني شــدن   فراینــد  در  هویت خواهــي   و  ملــي  
ــراودات  و  ــش  ســطح  م ــار رویکــرد توســعه  و افزای ــت  در کن ــن  وضعی ای
ــادالت  زمینه ســاز بســط  و گســترش  آگاهي هــاي  قومــي  و فرهنگــي   مب

ــردد. ــي  مي گ ــزش  قوم ــت  خی و در نهای
ــراروي  هویت هــاي   ــوان  فرصتــي  ف ــه  عن ــده  ب ــن پدی از بعــد دیگــر ای
ملــي  باشــد. در ایــن مرحلــه بســیاری از ایــن نظریه پــردازان بــا تعابیــر 
ــا  و  ــده هویت ه ــت کنن ــاز و یکنواخ ــون س ــرات همگ ــی از تاثی متفاوت
فرهنگ هــا ســخن می گوینــد. از ایــن منظــر جهانــی شــدن بــه معنــای 
ــه  ــت ک ــدن اس ــدی ش ــک دونال ــدن یام ــی ش ــدن، غرب ــی ش امریکای
ــا سیاســت نمــی گــردد،  ــه حــوزه هــای اقتصــادی ی ــا محــدود ب صرف

ــرد.  ــر می گی ــز در ب ــگ را نی ــوزه فرهن ــه ح بلک
از نظــر ایــن دیــدگاه جهانــی شــدن یه امحــاء و اضمحــالل هویت هــای خاص 

و محلــی ،از قبیــل هویت هــای ملــی و قومــی یــا هویت هــای دینی، اســت. 
ــای  ــن فض ــم ریخت ــا بره ــدن ب ــی ش ــد جهان ــه : فرآین ــه آنک نتیج
انحصــاری و از بیــن بــردن مصونیــت فرهنــگ هــای ملــل ، قابلیــت و 
توانایــی آن هــا در زمینــه هویت ســازی ســنتی بســیار کاهــش داده اســت. 
فرآینــد جهانــی شــدن همچنیــن ســاختارهای اجتماعــی قدرتمنــدی پدید 
آورده کــه همــه هویت هــای فــردی و جمعــی  ماهیــت گذشــته  خــود را 
از دســت داده انــد. در ضمــن فرآینــد جهانــی شــدن نوعــی بحــران فراگیر 
و فزاینــده هویــت و معنــا جوامــع مختلــف جهــان را فــرا  گرفتــه کــه بــه 
ــای  ــراد و گروه ه ــات اف ــورات و احساس ــون در تص ــی گوناگ صورت های

مختلــف بازتــاب پیــدا مــی کنــد.
جهانــی شــدن عاملــی مهــم جهــت دگرگــون کــردن شــرایط و 

ــب  ــت تخری ــالش درجه ــت و ت ــازی اس ــنتی هویت س ــای س چارچوب ه
عوامــل و منابــع ســنتی هویــت از جملــه اهــداف آن اســت. ایــده ای کــه در 
ــن موضــوع مطــرح می شــود کــه همــواره ارزش هــا و مشــترکاتی  آن ای
وجــود دارنــد کــه جوامــع انســانی در آن  ســهیم هســتند. همینطــور رونــد 
مبــادالت فرهنگــی و تطابــق باورهــا و کنش هــا، بســیار ســریع تــر از پیش 
در حــال روی دادن اســت و لــذا گزینه هــای فرهنگــی متنــوع و مختلــف 
در نواحــی مختلــف جهــان بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت.

ــر روی  ــد مــرز هــای خــود را ب هیــچ کشــوری از جملــه ایــران نمی توان
دیگــر کشــورها  ببنــدد یــا اگــر هــم بخواهــد نمیتوانــد ایــن کار را بکنــد. 
بلکــه بهتــر اســت بجــای آنکــه جهانــی شــدن یــک خطــر تلقــی گــردد 
آنــرا یــک فرصــت تلقــی نمــوده و خــود را بــرای مواجــه منطقــی بــا آن 
ــاي  ــي  کاره ــوان  از برخ ــود، مي ت ــل  ش ــت  عم ــر درس ــم. اگ ــا  کنی مهی
ــي   ــادالت  فرهنگ ــات  و مب ــش  اطالع ــون  افزای ــدن  چ ــژه   جهاني ش وی
ــل   ــاي  تحمی ــرد و زمینه ه ــره  ب ــول  به ــل  قب ــاي  قاب ــت  ارزش ه در جه
سیاســت هاي  فرهنگــي  غــرب  را کــه  متاثــر از نابرابریهــاي  اطالعاتــي  و 
از بیــن  بــردن  ویژگي هــاي  خــاص  جوامــع  و هویت هــاي  محلــي  اســت، 
محــو کــرد و یــا تاثیــر آن را بــه حداقــل رســاند.   کــه ایــن پدیــده ضمــن 
ــي  را  ــاي  بین الملل ــد همکاري ه ــی توان ــر م ــدرت  کشــور بهت ــش  ق افزای
در چارچــوب  هویت هــاي  ملــي  تقویــت  نمایــد. لــذا هویت هــاي  ملــي  در 

ــر مي باشــند: ــر پذی ــي  از دو دســته  شــرایط  تاثی عرصــه  جهان
نخست: چگونگي  کارکرد جهاني شدن  در عرصه هاي  مختلف، 

دوم: کارکرد مثبت  نظام  تعلیم  و تربیت  هر کشور در اشاعه  فرهنگ  خود.
در ایــن  بــاره  اتخــاذ تدابیــر الزم، برنامه ریــزي  دقیــق، بهره منــدي  از کلیــه  
امکانــات، بســیج  تمــام  منابــع  موجــود، افزایــش  آگاهي هــاي  عمومــي  در 
ــرط   ــوري  ش ــدگان  کش ــایر تصمیم گیرن ــطوح  س ــه  و در س ــطح  جامع س
ــي   ــاي  فرهنگ ــت. هویت ه ــدن  اس ــات  جهاني ش ــتفاده  از امکان الزم  اس
زمانــي  قــادر بــه  رقابــت  خواهنــد بــود کــه  در نظــام  جدیــد، اهمیــت   و 
اســتقالل  بیشــتري  را بــراي  حــوزه  فرهنــگ  قائــل  باشــند. در آن  صــورت  
نخبــگان  سیاســي  و فرهنگــي  مي تواننــد قواعــد مناســب  بــراي  بــازي  در 
عرصــه  تبــادل  فرهنگــي  و افزایــش  نقــش  هویت هــاي  ملــي  در فراینــد 
جهاني شــدن  را بیابنــد. از ســویي  در مســیر ایجــاد یــک  هویــت  جهانــي  
ــه   ــود دارد ک ــا وج ــا و تفاوت ه ــل  عداوت ه ــه  دلی ــادي  ب ــکالت  زی مش
ــته  و  ــي  نداش ــت  مل ــا هوی ــي  ب ــي، تعامل ــت  جهان ــود هوی ــث  مي ش باع

ماهیتــي  مجــازي  و تصنعــي  بیابــد.  
گرچــه جهانــی شــدن در حــال پیشــرفت اســت امــا انچــه روشــن نیســت 
وغایــت آن هنــوز بــرای مــا بــه وضــوح قابل دیــد نیســت؛ فرآینــد جهانی 
شــدن اســت زیــرا دولتهــای ملــی از جهاتــی در حــال تضعیــف شــدن و از 
جهاتــی دیگــر در حــال تقویــت هســتند. بــه گفتــه ژان پــل دوم  - رهبــر 
کاتولیک هــای جهــان در مجمــع ســاالنه واتیــکان: جهانی ســازی نبایــد 
شــکل جدیــدی از اســتعمار باشــد بلکــه بایــد بــه تنــوع فرهنگــی احتــرام 
ــی   ــد؛ یک ــه کن ــد توج ــر بای ــی ناپذی ــی جدای ــل اخالق ــذارد و دو اص بگ
ارزش آزادی افــراد بشــر و دیگــری ارزش فرهنگ هــا کــه هیــچ قــدرت 

خارجــی حــق نابــود کــردن آن را نــدارد. فرصت هــا را دریابیــم.
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ــه ای  ــه ســالم از لحــاظ فرهنگــی جامع جامع
بــا دو معیــار مشــخص اســت اولــی پیشــرفت 
فرهنگــی  چالــش  دومــی  و  اقتصــادی 
لحــاظ  از  جامعــه ای  واقــع  در  هنــری. 
فرهنگــی ســالم اســت کــه  مردمــان جامعــه 
ــت  ــد، امنی ــن باش ــت  تامی ــاظ معیش از لح
شــغلی داشــته باشــد و ثبــات اقتصــادی. 

یــک مثــال می زنــم اگــر در خیابــان دو 
ــا  ــه ب ــد ک ــی را می بینی ــده تاکس ــر رانن نف
ــک  ــوا و کت ــافر دع ــر مس ــر س ــر ب همدیگ
ــار و  ــره ب ــن ت ــر در میادی ــد اگ کاری می کنن
خریــد و فــروش می بینیــم صــدای مشــتری 
و فروشــنده بلنــد شــده اگــر و هــزاران اگــر 
ــت و ان  ــت اس ــک عل ــه ی ــا ب ــر این ه دیگ
ــادی  ــاظ اقتص ــی از لح ــودن زندگ ــن نب تأمی
ــاه  ــد رف ــواده نتوان اســت اگــر سرپرســت خان
ــه  ــه اضاف ــور ب ــد مجب ــن کن ــواده را تامی خان
ــردن در  ــه کار ک ــور ب ــود، مجب کاری می ش
ــاعت  ــه از س ــی ک ــود آدم ــا می ش ــد ج چن
ــد  ــب کار می کن ــا دوازده ش ــح ت ــت صب هف
عصبــی  تــا  داریــم  انتظــاری  چــه  او  از 
نباشــد و اخــالق را رعایــت کنــد. اصــال چــه 
ــاد  ــوزش و ی ــرای آم ــود دارد ب ــی وج فرصت
ــازه  ــنده مغ ــر فروش ــاد دادن؟ اگ ــری و ی گی

ــی  ــد اخالق ــرکت ب ــک ش ــد ی ــا کارمن و ی
از  ناشــی  رفتارهــا  ایــن  همــه  می کنــد 
ــس  ــت در پ ــش و رضای ــود احســاس آرام نب
ــه  ــن مقول ــت. دومی ــدی اس ــی کارمن زندگ
ســالمت فرهنگــی چالش هــای فرهنگــی 
اســت. جامعــه ای کــه در آن کتــاب نخواننــد 
ســینما و تئاتــر نرونــد ســرانه مطالعــه پاییــن 
ــم  ــینما ک ــیقی و س ــه های موس ــد گیش باش
ــا از  ــم ت ــاری داری ــه انتظ ــد چ ــق باش رون
ــن  ــد؟ بزرگ تری ــد کن ــی رش ــاظ فرهنگ لح
چالــش فرهنگــی جامعــه مــا ایــن اســت کــه 
ــی و  ــای فرهنگ ــا فعالیت ه ــردم ب ــوم م عم
ــی  ــور کل ــد. به ط ــتی نکرده ان ــی آش اجتماع
ــه  ــه ب ــش و عالق ــه کش ــوم جامع ــر عم اگ
ــد از  ــته باش ــی داش ــت فرهنگ ــر و فعالی هن
ــالق  ــار و اخ ــه رفت ــی در زمین ــت باالی امنی

اجتماعــی برخــوردار می باشــد.

سالمت فرهنگی جامعه

علی پورافروز
دانشجوی کارشناسی رشته عمران واحد تهران غرب
دبیر فرهنگی انجمن اسالمی واحد

ابوسعید ابوالخیر و سخنرانی در مسجد

ــام  ــردم از تم ــت م ــخنرانی داش ــجدی س ــر در مس ــعید ابوالخی ابوس
ــود و  ــتن نب ــای نشس ــد، ج ــده بودن ــهرها آم ــتاها و ش ــراف روس اط
ــت  ــعید گف ــاگرد ابوس ــس ش ــد. پ ــرون نشســته بودن ــا در بی بعضــی ه
شــما را بــه خــدا از آنجــا کــه هســتید یــک قــدم پیــش بگذاریــد. همــه 

ــتند. ــش گذاش ــدم پی ــک ق ی
پــس نوبــت بــه ســخنرانی ابــو ســعید رســید او از ســخنرانی خــودداری 
کــرد! مــردم کــه بــه مــدت یــک ســاعت در مســجد نشســته و خســته 
ــی  ــد. ابوالســعید پــس از مدت ــراض کردن ــه اعت ــد، شــروع ب شــده بودن
ســکوت گفــت: هــر آنچــه کــه مــن مــی خواســتم بگویــم شــاگردم بــه 
شــما گفــت، شــما یــک قــدم بــه جلــو حرکــت کنیــد تــا خــدا ده قــدم 

بــه شــما نزدیــک شــود.
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هم دلی و هم زبانی با اسالم

ــرا گشــود،  ــد نامــه را برداشــت و آن شــیخ مفی
دســت خــط امــام زمان)عــج( را بوســید و 

ــرد: ــدن ک ــه خوان ــروع ب ش
شــیعیان مــا، کــه خداونــد توفیــق در اطاعت به 
آنهــا بدهــد، اگــر بــا »همدلــی و هــم زبانــی« 
در وفــای بــه عهــد مــا اجتمــاع کننــد، دیگــر 
مــژده مالقــات مــا بــه تاخیــر نخواهــد افتــاد 
ــا نصیبشــان  ــارت م ــا شــتاب، ســعادت زی و ب
ــرای  ــید و آن را ب ــه را بوس ــد... نام ــد ش خواه
یــاران آخرالزمانــی کــه در آینــده خواهنــد آمــد 
ثبــت کــرد و بــه عهــدی فکــر کــرد کــه بایــد 
بــا همدلــی و هــم زبانــی شــیعیان بــه آن وفــا 
شــود. عهــدی کــه قــرار اســت بــا هــم دلــی 
و هــم زبانــی بــه آن رســید مشــخص اســت! 
ــس!  ــم و ب ــاء بینه ــار، رحم ــی الکف ــداء عل اش
ولــی همیشــه عــده ای منافــق یــا در بهتریــن 
شــرایط جاهــل، رفتــار رحمانیشــان بــا دشــمن 
اســت و رفتارشدیدشــان بامــردم... هیهــات!...

ــرا  ــه آن ــد ک ــی آم ــا زمان گذشــت و گذشــت ت
ــوا  ــام ق ــا تم ــت ب ــد. دول ــان می نامیدن آخرالزم
فــدای  را  مــردم  بــا  همدلــی و هم زبانــی 
همدلــی و هم زبانــی بــا دشــمن کــرد. بــا 
ــلمان  ــردم مس ــار م ــیطان در کن ــن ش بزرگتری
ــد.  ــام کردن ــاران روح اهلل قی ــه شــد. ی هــم پیال
انقالبــی بــرای همدلــی و همزبانــی با اســالم...
ــا  ــرد ب ــه نب ــاران روح اهلل ب ــد و ی ــگ ش جن

ــوا  ــا تمــام ق ــد، شــیطانی کــه ب شــیطان رفتن
ــود. ــده ب ــدان آم ــه می ب

ــام  ــت ام ــعی داش ــه س ــی ک ــده عراق فرمان
شــکنجه  و  گرفتاری هــا  همــه  مســبب  را 
ــروح  ــه مج ــه ب ــا طعن ــد، ب ــی کن ــرا معرف اس
ــت  ــی کجاس ــاال خمین ــت: ح ــی گف مازندران
ــی  ــا خمین ــد؟! اینج ــت کن ــد کمک ــه بیای ک
ــد  ــس القاع ــا رئی ــد ی ــت کن ــد کمک می توان
صــدام ؟! مجــروح ایرانــی کــه رمــق در بــدن 
نداشــت ، لب هــای تشــنه اش را بــه هــم 
ــورت داد  ــه زور ق ــش را ب ــم دهان ــرد، ن فش
ــواب  ــت : ج ــی گف ــده عراق ــواب فرمان و در ج
ــم  ــا شــعری از نهــج البالغــه موالی شــما را ب
ــن  ــر از م ــم، اگ ــن )ع( می ده ــا امیرالمومنی آق
بپرســی چگونــه ای بــر ســختی روزگار، گویــم 
ــا هســتم. دشــوار اســت  بســیار شــکیبا و توان
ــده  ــن دی ــی در م ــم و اندوه ــه غ ــن ک ــر م ب
شــود تــا دشــمنی شــاد و دوســتی اندوهگیــن 
غــروب،  نزدیــک  روز،  آن  فــردای  شــود. 
ــه  ــه ت ــی ب ــره صــدای مجــروح مازندران جوه

ــد.  ــهید ش ــید و ش رس
ــی  ــوان همدل ــی ت ــارت م ــی در اوج اس وقت
بــا دوســت را بــه هم صدایــی بــا دشــمن 
ــه در  ــی ک ــر جماعت ــس وای ب ــت، پ نفروخ
ــذار  ــکر گ ــه ش ــای آنک ــه آزادی، بج هنگام
خــون آن شــهید مازندرانــی باشــند، برخــالف 
ــتیزی و  ــمن س ــو دش ــا غری ــی ب ــم صدای ه
ــا استکبارســتیزی بیســت و دوی  ــی ب هــم دل
بهمن هــای ایــران کــه هیــچ! دیگــر برخــالف 
هــم دلــی بــا استکبارســتیزی و هــم صدایــی 
بــا شــجاعت امــت بیــدار شــده جهــان اســالم 
کنونــی، شــعار ســال هــم دلــی و هــم صدایــی 
دولــت و ملــت را بهانــه ارضــای روحیــه 
ــد  ــه ای ص ــد. روحی ــی کنن ــان م غرب زدگیش
در صــد مخالــف بــا روحیــه حضــرت روح 
ــو دهــن دولتــی مــی زد  اهلل)ره(، کســی کــه ت

ــود و او را مــؤدب و  کــه سرســپرده شــیطان ب
ــد!  ــی خوان ــر م ــوق بش ــی حق ــی و حام منطق
همدلــی بــا پادشــاه عربســتان و هــم صدایــی 

ــد اســت! ــن ب ــص، ای ــا هاآرت ب
گذشــت و گذشــت تــا یکــی از یــاران حضــرت 
ــال بجــای ایشــان فرماندهــی  ــه ح روح اهلل ک
امــور را بدســت گرفتــه بــود، بعــد از ســال ها، 
بــاز از همدلــی و هم زبانــی گفــت. کســی 
ــان  ــم زب ــدل و ه ــت را هم ــی دول ــه وقت ک
ــل در  ــد و او را ذلی ــران ندی ــلمانان ای ــا مس ب
مقابــل شــیطان دیــد، قیــام کــرد و بــا کمــک 
هــم رزمانــش و بــا فرماندهــی حضــرت 
ــه  ــیطان زد ک ــه ش ــیلی ای ب ــان س ــام، چن ام
دیگــر هیــچ غلطــی نمــی توانســت بکنــد! او 
از همدلــی و هم زبانــی دولــت و مــردم گفــت 
ــی  ــی و هم زبان ــون اســالم. اصــال همدل پیرام
پیرامــون چیــزی جــز اســالم مگــر جــز شــرک 

اســت؟ 
فهمیــد  شــیطان  تــا  گذشــت  و  گذشــت 
ــی  ــا همدل ــد ت ــف کن ــالم را تحری ــد اس بای
بــه نفــع خــودش  بتوانــد  را  و هم زبانــی 
ــر  ــالم س ــان اس ــده جه ــد! فرمان ــت کن هدای
بزنــگاه مــچ او را گرفــت و در ســالگرد ارتحال 
اســالم  از  اهلل)ره(  روح  حضــرت  ملکوتــی 
ــل  ــالمی در مقاب ــت ، اس ــدی گف ــاب محم ن
ــل لیبرالیســم  سکوالریســم، اســالمی در مقاب
و اســالمی کــه معتقــد اســت. عالــم محضــر 

ــت! ــدا نیس کدخ
او پــس از ســال ها خــاک خــوردن نامــه حجــه 
ابــن الحســن)عج( آنــرا دوبــاره بازخوانــی 
ــر  ــش دی ــاءاهلل آمدن ــد انش ــس بدانی ــرد، پ ک
نیســت مشــروط بــر وفــای بــه عهــد مــا بــه 
اســالم کــه چارچوبــش »اشــداء علــی الکفــار 
ــم  ــزارش ه ــت و و اب ــم« اس ــاء بینه و رحم
ــت و مــردم پیرامــون  ــی دول ــی و هــم زبان دل

ــم ... ــه خــود بیایی ــه ب اســالم باشــد ک

امیرحسین جعفری نژادان
دانشجوی کارشناسی رشته عمران واحد تهران غرب
مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی واحد
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روزه و سامتی 
اهمیــت  از  اســالم  در  جســم  ســالمتی 
ویــژه ای برخــوردار اســت بــه گونــه ای 
ــوان  ــه عن ــالمی از آن ب ــات اس ــه در روای ک
»بزرگتریــن نعمــت« یــاد شــده اســت. روزه 
از جملــه احــکام انســان ســاز اســالمی اســت 
ــده روح  ــال دهن ــه ج ــر اینک ــالوه ب ــه ع ک
آدمــی اســت، جســم انســان را نیز طــراوت و 
جــان تــازه می بخشــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــوری و  ــا، پرخ ــیاری از بیماری ه ــل بس عام
ــف  ــای مختل ــوردن غذاه ــاده روی در خ زی
اســت، بهتریــن راه مبــارزه بــا ایــن بیماریهــا، 
»روزه  داری« اســت؛ بــه طــوری کــه امــروزه 
دانشــمندان، پــس از طــی مراحــل مختلــف 
تحقیقــات علمــی و تجربــی »روزه داری« را 
ــان  ــرای درم ــن روش ب ــوان عالی تری ــه عن ب

ــد. ــی می کنن ــا معرف ــواع بیماری ه ان
 بــه طــور مثــال براســاس آخریــن تحقیقــات 
منتشــر شــده در مجلــه )تغذیــه و متابولیســم 
مهمتریــن  از  یکــی  روزه داری  آمریــکا( 
عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالمت افــراد اســت. 
خطــر  کاهــش  آن  تأثیــر  شــاخص ترین 
ــژه  ــه وی ــی ب ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب ابت
ســکته قلبــی اســت. در طــول مــاه رمضــان 
ــه  ــامیدن ب ــوردن و آش ــه خ ــل آنک ــه دلی ب
ــده و  ــدود ش ــار مح ــحر و افط ــان س دو زم
فاصلــه ی ایــن دو زمــان حــدودا 16 ســاعت 
اســت، دســتگاه های مختلــف بــدن بــه ویــژه 
دســتگاه گــوارش و گــردش خــون اســتراحت 
ــه  ــتگاه ب ــن دو دس ــتراحت ای ــد. اس می کنن
شــدت بــر ســالمت قلــب و اندام هــای 
پژوهش هــای  اســت.  مؤثــر  گوارشــی 

ــلمان  ــرد مس ــده روی 24 زن و م ــام ش انج
ــا میــزان کلســترول خــون  غیــر ســیگاری ب
طبیعــی کــه در رده ی ســنی 20 تــا 30 ســال 
قــرار داشــتند نــکات تــازه ای را در بــاره 
ــب نشــان داد.  ــر قل ــر آن ب روزه داری و تأثی
ــس  ــدود 20 روز پ ــه ح ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
از شــروع مــاه مبــارک رمضــان میــزان 
ــروز  ــل ب ــن عام ــتئین« اصلی تری »هموسیس
ســکته قلبــی، در خــون ایــن افــراد بــه 
ــزان  ــی می ــت؛ از طرف ــش یاف ــدت کاه ش
 )HDL( کلســترول خــوب یــا حافظتــی
افزایــش یافتــه و غلظــت خــون نیــز در 
ــزان  ــرار داشــت. کاهــش می ــی ق حــد طبیع
ــد«  ــترول ب ــیریدها« و »کلس ــری گلیس »ت
)LDL( یکــی دیگــر از اثــرات مثبــت ناشــی 

ــود. ــراد ب ــن اف از روزه داری در ای
از  یکــی  ماتســون«،  »مــارک  دکتــر 
پزشــکانی اســت کــه در رابطــه بــا »تاثیــرات 
ــته  ــیاری داش ــات بس ــدن« مطالع ــر ب روزه ب

ــت. اس
تأثیــرات  »روزه  می گویــد:  وی 
و  پیــری  دوران  در  را  شــگفت انگیزی 
کهنســالی بــر جســم مســلمانان روزه دار 
ــته  ــالع نداش ــا اط ــاید آنه ــذارد و ش ــی گ م
ــن از بیماری هــای  ــا روزه گرفت ــا ب باشــند ام
ــا  ــدت ه ــا م ــد. ت ــان می مانن بســیاری در ام
ــا  ــه ب ــی ک ــورون های ــد، ن ــی ش ــور م تص
ــر  ــد دیگ ــی رون ــن م ــن از بی ــش س افزای
قابــل احیــا و بازســازی نیســتند کــه در 
و  آلزایمــر  ماننــد  بیماری هایــی  نتیجــه 
ــا  ــد؛ ام ــروز می کنن ــاد ب ــردگی های ح افس
ــه روزه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــات اخی تحقیق

ــن  ــه از بی ــی را ک ــورون های ــد ن ــی توان م
رفتــه انــد را بازســازی کنــد. روزه مــی توانــد 
ــده  ــی ش ــلول های عصب ــک س ــث تحری باع
ــد عملکــرد  ــود رون ــز بهب ــه نتیجــه ای ج ک
ــی  ــلول های عصب ــور س ــناختی و همینط ش

ــدارد.« ــر ن را در ب
ایــن نمونه هــا  تنهــا بخشــی از اثــرات 
ــان  ــر جســم و روح انس ــاده ی روزه ب فوق الع
می باشــد و زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه 
ــط روزه داران  ــی توس ــب غذای ــوی مناس الگ
ــب  ــی مناس ــم غذای ــا رژی ــود. ام ــت ش رعای

ــارک رمضــان چیســت؟  ــاه مب م
در جــواب بایــد گفــت: در طــول مــاه مبــارک 
رمضــان رژیــم غذایــی مــا نبایــد بــا حالــت 
ــال  ــد کام ــد و بای ــاوت کن ــی تف ــادی خیل ع
»درحــد امــکان ســاده باشــد. رژیــم بایــد بــه 
گونــه ای باشــد کــه وزن مــا ثابــت بمانــد نــه 
کاهــش یابــد و نــه افزایــش. رژیــم غذایــی 
بایــد شــامل  نســبت مناســبی از همــه 
گروه هــای میوه هــا، ســبزی ها، گوشــت، 
لبنیــات  و  غــالت  نــان،  ماهــی،  مــرغ، 
ــاعات  ــودن س ــی ب ــل طوالن ــه دلی ــد. ب باش
روزه داری و نســبتا« کوتــاه بــودن زمــان 
صــرف غــذا در طــول شــبانه روز الزم اســت 
کــه بــرای وعــده هــای ســحر و افطــار بــه 
ــودن غــذا  ــد هضــم ب ــا کن ســهل الهضم و ی

ــم. ــت کنی دق
 اســتفاده از غذاهــای ســهل الهضمی چــون: 
ــا آش  ــواع ســوپ ی ــدون روغــن، ان ــم ب حلی
رقیــق و کم چــرب، فرنــی و تخــم مــرغ 
ــا  ــود. ام ــی ش ــه م ــار توصی ــز درافط آب پ
ــگام  ــی آب در هن ــم غیرطبیع ــرف حج مص

سالمت فرهنگی جامعه

امیر حسین مرتضوی راد
دانشجوی کارشناسی عمران واحد تهران غرب
عضو هیئت تحریریه
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افطــار ســبب ســوء هاضمــه، ونیــز مصــرف 
زیــاد شــیرینی جــات ســبب اختــالل در 
توصیــه  لــذا  می شــود.  کبــد  عملکــرد 
می شــود بــا آب ولــرم یــا چــای کــم رنــگ 
افطــار کــرده و میــان افطــار و شــام فاصلــه 
ــوردن  ــع خ ــا ول ــد ت ــاد کنی ــبی ایج مناس

ــود. ــم ش ــی اراده ک ب
در وعــده ســحری از پرخــوری اجتنــاب کنید 
زیــرا پرخــوری در هنــگام ســحر نــه تنهــا از 
احســاس گرســنگی در ســاعات انتهایــی روز 

ســاعات  در  بلکــه  نمی کنــد،  جلوگیــری 
ابتدایــی بعــد از ســحر، فشــار زیــادی را 
ــرد وارد  ــی ف ــتگاه گوارش ــده و دس ــه مع ب
ــر  ــی نظی ــروز عالئم ــبب ب ــه س ــد ک می کن
ــده می شــود.  ــخ مع ســوء هاضمــه، درد و نف
ــد،  ــودداری کنی ــاد خ ــک  زی ــرف نم از مص
ــات از  ــع مایع ــبب دف ــاد س ــک زی ــون نم چ
ــاعات روز  ــنگی در س ــاس تش ــدن و احس ب
ــای  ــه ج ــده ســحری ب ــد شــد. در وع خواه
از میوه هــای آب دار  زیــاد،  نوشــیدن آب 

ــد. ــتفاده کنی اس
خــواب بالفاصلــه پــس از افطــار یــا ســحری 
ســبب افزایــش وزن و چربــی خــون ، و نیــز 
ــری و  ــه م ــی ب ــواد غذای ــبب برگشــت م س
تــرش کــردن می شــود. ایــن کار در دراز 
مــدت باعــث ســوزش ســردل و بیمــاری » 

ــود. ــری« می ش ــده و م ــس مع رفلک
ــی  ــم غذای ــک رژی ــت ی ــا رعای ــم ب امیدواری
ــره  ــد روزه داری به ــم از فوای ــب بتوانی مناس

ــم. ببری

طب سنتی و روزه داری

ــگام روزه داری  ــنگی هن ــش تش کاه
بــا طــب ســنتی

کارشــناس پژوهشــی مرکــز تحقیقــات طــب 
و داروســازی ســنتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــنتی  ــتفاده از طــب س ــا اس ــت: ب ــران گف ته
ــنگی را  ــوان، تش ــی ت ــگام روزه داری م هن

ــا برطــرف کــرد. کاهــش داد ی
ــنبه  ــی زاده روز دوش ــه خادم ــر معصوم دکت
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ســالمت ایرنــا، 
افــزود: تخــم شــربتی، ضــد عطــش و تامیــن 
کننــده امــالح بــدن اســت و شــربت عســل، 
ــش  ــد عط ــم ض ــرش ه ــیر و لیموت خاکش
اســت کــه اســتفاده از ایــن نوشــیدنی هــای 
طــب ســنتی در آخریــن مراحــل وعــده هــای 
ســحری، تاثیــر بســزایی در کاهــش تشــنگی 

ــگام روزه داری دارد. هن
خادمــی زاده خاطرنشــان کــرد: اســتفاده 
ــار  ــگام افط ــی هن ــرخ کردن ــای س از غذاه
ــروز  ــذا و ب ــدن غ ــم ش ــر هض ــب دی موج
ناراحتی هــای گوارشــی و همچنیــن تشــنگی 

روز می شــود. در طــول 
وی بــه روزه داران توصیــه کــرد کــه افطــار 
ــرش،  ــو ت ــرم و کمــی لیم ــا آب گ ــود را ب خ
آغــاز کننــد و از غذاهایــی ســبکی همچــون 
فرنــی، شــیر، خرمــا و چــای کمرنــگ بــرای 

ــرای هضــم و  ــا معــده را ب افطــار اســتفاده ت
جــذب غــذا آمــاده کننــد.

ــه  ــت: هرگون ــنتی گف ــب س ــتاد ط ــن اس ای
مصــرف شــیرینی هنــگام افطــار موجــب 
مــی شــود کــه جــذب پروتئیــن مختــل 
شــود؛ اســتفاده از مــواد قنــدی و نشاســته ای 
ــن  ــراد مس ــاالن و اف ــرای میانس ــژه ب ــه وی ب
ــه  ــه توصی ــم و محتاطان ــدار بســیار ک ــه مق ب

می شــود.
خادمــی زاده بــه روزه داران توصیــه کــرد تــا از 
مصــرف آب ســرد در زمــان افطــار خــودداری 
ــا نوشــیدن آب،  ــد ب کننــد و اگــر تمایــل دارن
ــه  ــد ب ــا بای ــد ، آب حتم ــاز کنن ــار را آغ افط

مقــدار کــم و بصــورت ولــرم میــل شــود.
وی اضافــه کــرد: مصــرف آب هنــگام افطــار 
موجــب می شــود کــه شــیره گوارشــی ، 
رقیــق و در نتیجــه، هضــم غذا دشــوار شــود.
ــرد  ــه ک ــه روزه داران توصی ــن ب وی همچنی
ــن خــوردن افطــاری و غــذا،  ــه بی کــه فاصل

ــک ســاعت باشــد. ــل ی حداق
ایــن کارشــناس طــب ســنتی دانشــگاه علــوم 
ــع  ــوه مان ــون می ــت: چ ــران گف ــکی ته پزش
جــذب مــواد غذایــی مــی شــود حداقــل بایــد 
ــا در  ــار و ترجیح ــس از افط ــاعت پ ــک س ی
وعــده ســحر مصــرف شــود امــا ســبزی های 

ــده  ــان وع ــد در هم ــده را بای ــی ش ضدعفون
افطــار اســتفاده کــرد.

خادمــی زاده بــه مــردم توصیــه کــرد در 
وعده هــای ســحر و افطــار از مصــرف تنقالتــی 
ماننــد چیپــس و پفــک خــودداری و بجــای آن 
ــادام و  ــدوق، ب ــی گــردو، فن ــز یعن از چهــار مغ

پســته نیــم کــوب اســتفاده کننــد.

ــرد: در  ــد ک ــنتی تاکی ــب س ــتاد ط ــن اس ای
ــه  ــی برنام ــرات ناگهان ــنتی، تغیی ــب س ط
ــور  ــود بط ــی ش ــه نم ــال توصی ــی اص غذای
ســال  طــول  در  معمــوال  مــردم  مثــال 
غذایــی  وعــده  یــک  روز،  در  حداکثــر 
گوشــتی اســتفاده می کننــد امــا هنــگام 
مــاه رمضــان، هــم در وعــده ســحر و 
ــای گوشــتی  ــده افطــار از غذاه ــم در وع ه
اســتفاده می  کننــد کــه ایــن مســاله موجــب 

بــدن می شــود. واکنــش 
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ــداوم  ــاء و ت ــی در بق شــناخت فرهنــگ از مســائل بســیار مهــم و حیات
انقــالب اســالمی بــوده، و ضــروری اســت کــه براســاس تعریــف فرهنگ 
و شــاخصه ها و ســاختار های آن، ابعــاد نظــام و کشــور اســالمی خــود را 
ســازماندهی نماییــم. آنچــه تذکــر آن الزم بــه نظــر می رســد ایــن اســت 
ــی  ــر اصل ــاکله و عنص ــت ش ــه ای در حقیق ــر جامع ــگ در ه ــه فرهن ک
بــوده و رنــگ پذیــری ابعــاد سیاســت و اقتصــاد از ناحیــه آن خواهــد بــود. 
شــکل گیری فرهنــگ اثــر خــود را در دیگــر ابعــاد منعکــس خواهــد نمود. 
در ایــن مقــال برآنیــم کــه تحلیــل فرهنگــی فرهنــگ را از منظــر امــام 
خمینــی ره مــورد نقــد و بررســی قــرار داده و تقابــل دیدگاه هــای دیگــر؛ 

بــا کالم ایشــان را نشــان دهیــم.
اهمیت و نقش فرهنگ

انقــالب اســالمی بــه دلیــل حضــور جهانــی خــود در حقیقــت این شــعار 
را در سراســر جهــان اعــالم نمــود کــه در مدیریــت نظــام اســالمی، دین 
اختیــار را بدســت گرفتــه اســت. آنچــه کــه امــروز بایــد نمــوِد آن را در 
ــا  ــا ب ــتقیم آنه ــاط مس ــود ارتب ــاهده نم ــام مش ــای نظ اداره مجموعه ه

فرهنــگ دیــن و نظــام اســالمی اســت.
ــه یــک خــط مشــی فرهنگــی مســتقل براســاس  ــن دســتیابی ب بنابرای
ــوده و  ــزائی ب ــه س ــت ب ــالمی دارای اهمی ــای اس ــول و ارزش ه اص

ــد: ــاره می فرماین ــن ب ــام)ره( در ای ام
دربــاره فرهنــگ هــر چــه گفتــه شــود کــم اســت. می دانیــد و 
ــه  ــدا شــود و هم ــم پی ــک رژی ــگ ی ــی در فرهن ــر انحراف ــم اگ می دانی
ارگان هــا و مقامــات آن رژیــم در صــراط مســتقیم انســانی و الهــی پایبنــد 
باشــند و بــر اســتقالل و آزادی ملــت از قیــود شــیطان عقیده داشــته باشــند 
ــه تبعیــت از اســالم و خواســته های  ــز ب ــد و ملــت نی و آن را تعقیــب کنن
ارزنــده آن پایبنــد باشــند دیــری نخواهــد کشــید کــه انحــراف فرهنگــی بر 
همــه غلبــه کنــد و همــه را خواهــی نخواهــی بــه انحــراف کشــاند ونســل 
آتیــه را آن چنــان کنــد کــه انحــراف بصــورت زیبــا و مســتقیم را راه نجات 
بدانــد و اســالم انحرافــی را بــه جــای اســالم حقیقــی بپذیــرد و بــر ســر 
خــود و کشــور آن آورد کــه در طــول ســتم شــاهی و خصوصــاً پنجاه ســال 

ســیاه بــر ســر کشــور آمــد
بــا بررســی تاریــخ نظــام آموزشــی کشــورمان، براحتــی مــی تــوان نفــوذ 
دشــمن را از مجــرای فرهنــگ مالحظــه نمــود و آن را مــورد بررســی قــرار 

داد. حضــرت امــام ره نســبت بــه ایــن هجمــه ی حســاس مــی فرمایــد:

ــش  ــا در مقابل ــرد و م ــه ک ــا چ ــه م ــی ب ــگ واردات ــه فرهن ــم ک ببینی
چــه بایــد بکنیم؟خــروج از فرهنــگ بدآمــوز غربــی و نفــوذ و جایگزیــن 
شــدن فرهنــگ آموزنــده اســالمی ملــی و انقــالب فرهنگــی در تمــام 
زمینــه هــا در ســطح کشــور آن چنــان محتــاج تــالش و کوشــش اســت 
ــوذ  ــا نف ــید و ب ــت کش ــد زحم ــالیان دراز بای ــق آن س ــرای تحق ــه ب ک

عمیــق ریشــه دار غــرب مبــارزه کــرد. 
حضــرت امــام ره خطــاب بــه حوزویــان و فقهــاء عالــی قــدر نســبت بــه 

ایــن خطــر تذکــر مــی دهــد.
علمــاء بــالد و کشــورهای اســالمی بایــد راجــع بــه حــل مشــکالت و 
ــان از ســیطره قــدرت حکومــت هــای  معضــالت مســلمین وخــروج آن
جــور بــا یکدیگــر بــه بحــث و مشــورت و تبــادل نظــر بپردازنــد و بــرای 
حفــظ منافــع مســلمین ســینه ها را ســپر کننــد و جلــو تهاجــم فرهنگــی 
ــل و  ــودی نس ــه ناب ــه ب ــرب را ک ــرق و غ ــدل ش ــای متب ــگ ه فرهن
حــرث ملت هــا منتهــی شــده اســت را بگیرنــد و بــه مــردم کشــورهای 
خــود آثــار ســوء و نتایــج خــود باختگــی در مقابــل زرق و بــرق غــرب 

و شــرق را بازگــو نماینــد. 
ــت  ــد هم ــه بای ــد ک ــت می آی ــام ره بدس ــرت ام ــی حض از کالم نوران
نمــود تــا قیــد اســالمی شــدن دانشــگاه هــا را بدســت آورده و بــه هــدف 
مقــّدس نائــل آئیــم، یکــی از مســائل کــه در اســالمی شــدن دانشــگاه از 
نقــاط مؤثــر و محــوری آن اســت مهــار نمــودن علــوم بــه وســیله کلمــه 

توحیــد مــی باشــد. ایــن نکتــه را امــام ره تذکــر داده و می فرمایــد:
ــی  ــالم م ــم و اس ــا می خواهی ــگاه ها م ــوم دانش ــه از عل ــی ک آن معنای
خواهــد ایــن اســت کــه تمــام علــوم طبیعــی و غیرطبیعــی مهــار شــود 
ــد. هــر علمــی کــه در آن  ــد کن ــه توحی ــوم الهــی و برگشــت ب ــه عل ب
ــد خــدا  ــه ی اولوهیــت باشــد یعنــی انســان طبیعــت را کــه می بین جنب
را در او ببینــد، مســایل موجــودات را کــه مشــاهده می کنــد خــدا را در 
او ببینــد. او کــه اســالم بــرای او آمــده اســت بــرای برگردانــدن تمــام 
موجــودات طبیعــی بــه الهیــات و تمــام علــوم طبیعــی بــه علــوم الهــی 
و از دانشــگاه ها هــم ایــن معنــی مطلــوب اســت علــوم طبیعــی همــه 
بایــد باشــد. معالجــات بدنــی بایــد باشــد لکــن آن مرکــز ثقــل اســت 
ــرای  ــد ب ــار می کن ــت را مه ــالم طبیع ــت. اس ــد اس ــز توحی ــه مرک ک

ــرد. ــد می ب ــه وحــدت و توحی ــه را ب ــت و هم واقعی
امام نسبت به استراتژی فرهنگی سیاست گذاران جهانی می فرمایند:

ــن راه  ــتعماری، بهتری ــطله ی اس ــت آوردن س ــرای بدس ــدرت ب دو ابرق
ــه  ــگاه ها را ب ــته و دانش ــا دانس ــای ملت ه ــه فرهنگ ه ــه ب را در حمل
ــای  ــز از ره آورده ــن مراک ــت آوردن ای ــا بدس ــد و ب ــت گرفته ان خدم
ــت  ــواه بدس ــای دلخ ــاخته حکومت ه ــی س ــای فرمایش آن، مجلس ه
ــد و  ــرقی کرده ان ــا ش ــی ی ــدم غرب ــا ق ــر ت ــا را س ــد و نظام ه آورده ان
آنــان کــه در ایــن کشــمکش از همــه بیشــتر صدمــه دیــده انــد و رنــج 

ــتند. ــوده و هس ــالمی ب ــورهای اس ــیده اند کش کش
کالم امــام اســت کــه بایــد تمــام علــوم اعــم از طبیعــی و غیرطبیعــی 
توســط علــوم الهــی مهــار گردیــده و همــه را بــه توحیــد ســوق داد و 

بــه عمــل الهــی برگردانــد کــه در حقیقــت:
خــروج از فرهنــگ بدآمــوز غربــی و نفــوذ و جایگزیــن شــدن فرهنــگ 
ــا در  ــام زمینه ه ــی در تم ــالب فرهنگ ــی و انق ــالمی مل ــده اس آموزن
ــرای  ــه ب ــالش و کوشــش اســت ک ــاج ت ــان محت ســطح کشــور آنچن
تحقــق آن ســالیان دراز بایــد زحمــت کشــید و بــا نفــوذ عمیــق ریشــه 

ــارزه کــرد. دار غــرب مب

فرهنگ ازمنظرامام خمینی
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نمایشگاه گردان تولد نقاش
ــی  ــران، ط ــاش ای ــدان نق ــن هنرمن ــگاه های انجم ــه نمایش کمیت
فراخوانــی از اعضــای خــود خواســت تــا بــرای زادروز تولــد نقاشــی 
از  بیافریننــد  شــبه روزنامه هایی   70×  50 مقواهــای  روی  خــود 
ــد ــن فراخــوان پاســخ دادن ــه ای بی همتایــی خودشــان. 130 هنرمندب

ــخ  ــوان پاس ــن فراخ ــه ای ــاوت ب ــی متف ــا رویکردهای ــدان ب هنرمن
ــده در  ــن ای ــه ای ــتاری ب ــمی و نوش ــی تجس ــا بیان ــا ب ــد. آنه دادن
ــیده اند.   ــی رس ــای قابل تعمق ــه ترکیب بندی ه ــخصی ب ــیوه ای ش ش
ــا تعبیــر روزنامه گونــه از هرآنچــه  نقاشــی ها چشــم اندازهایی اســت ب
ــا  ــذارد. روزنامه ه ــر می گ ــا تاثی ــر م ــذرد و ب ــا می گ ــراف م در اط
ذهنیــات منعکس شــده تجربــه زیســته هنرمنــد محســوب می شــوند 
کــه بــا کنــار هــم قــراردادن متــن و تصویــر، بــه بازی هــای بصــری 
ــن  ــرکت کننده در ای ــدان ش ــیده اند. هنرمن ــی رس ــی جذاب و مفهوم
ــی های  ــون نقاش ــانی را در کان ــی و انس ــایل اجتماع ــگاه، مس نمایش
خــود قــرار داده و بــا گذاشــتن مؤلفه هــا آن را از تک ســاحتی 
 بــودن فضــا دور کرده انــد. نقاشــی ها آکنــده از عناصــر متعــدد و گاه 
متناقــض اســت. در واقــع ایــن ســاختار خودبه خــود ســاختاری متکثــر 
اســت و کثــرت عناصــر، فضاهــا، موتیف هــا، رفتارهــای تکنیکــی و 
اســتفاده گوناگــون از عناصــر مختلــف بصــری در کارهــا حضــوری 
ــا  ــا و مکان ه ــا، زمان ه ــه موقعیت ه ــوری ک ــد، به ط ــگ دارن پررن
ــن،  ــات ذه ــه مقتضی ــر کار ب ــد. ه ــدا کرده ان ــل پی ــم تداخ در ه

عاطفــه و احســاس یــک پیشــنهاد زیباشناســانه اســت و متناســب بــا 
نــگاه هنرمنــد و جهانــش بــه واقعیــت رســیده و نــگاه بــه پدیده هــا 
را تغییــر داده اســت. نقاشــی معاصــر دســتاوردی فردی شــده و 
ــی اســت  ــد طوالن ــک فرآین ــد در ی حاصــل تالشــی از زیســت هنرمن
کــه در گــذر زمــان به ویژگــی و مؤلفه هــای شــخصی اش دســت پیــدا 
کــرده و حاصــل روزنامه هایــی 
شــده اســت کــه هریــک هویــت 
ــه همیــن دلیــل  ــد. ب خــود را دارن
بــا آثــاری روبــه رو می شــویم 
ــا  ــن آنه ــه نوی ــرف تجرب ــه مع ک
اســت  خودشــان  واقعیــت  از 
ــه ای از  ــش هنرمندان ــه کن ــه ب ک
اندیشــندگی انجامیــده اســت.  من 
ــای  ــی از اعض ــوان یک ــز به عن نی
انجمــن نقاشــان کــه در ایــن 
نمایشــگاه حضــور دارم، داســتانی 
بــرای کارم ارایــه کــرده ام کــه 
بــه ایــن شــرح اســت: »ایــن 
ــد  ــه قص ــد، ب ــرق می کن ــار ف ب
لــذت، نقاشــی نمی کنــم، بــه 
ــم،  ــر می کن ــم فک ــان ه مخاطب
بــه اینکــه واکنــش آنهــا بــه داســتان روزنامــه مــن چــه خواهــد بــود. 
بــوم یــا بســتر نقاشــی همچــو کودکــی خواهــد بــود کــه دایــم مــرا صدا 
می زنــد، فریــاد می زنــد و نیــاز بــه توجــه دارد. بایــد عناصــر را ســرجای 
خــود گذاشــت، چشــم از آن برنداشــت، مــن عاشــق کودکــم هســتم، 
ــن  ــم بهتری ــان می کن ــه گم ــودم را ک ــی از وج ــوزاد بخش های ــن ن ای
ــد.  ــدار می کن ــش- را بی ــه ام اســت- تاریک ترین های ــای مادران بخش ه
ــم  ــدش، می کش ــی ببین ــدارم کس ــار ن ــم انتظ ــی می کش ــی نقاش وقت
ــه  ــرای اینکــه ب ــم ب ــرای دل خــودم، احســاس ســبکی می کن ــط ب فق
ــم  ــواب ه ــم، ج ــدان می ده ــادی ام می ــای غیرع ــا و منطق ه فانتزی ه
می گیــرم. خــوش می گــذرد و ایــن خوشــی تبدیــل بــه راهــی می شــود 
کــه بــه عمــق خــود رفتــه و نــور را دقیــق روی چیزهایــی بینــدازم کــه 
ــل  ــی تبدی ــد. نقاش ــران ببینن ــم دیگ ــا نمی خواه ــم ی ــم ببین نمی خواه
بــه روشــی بــرای گفتــن حقیقــت می شــود، ایــن رونــد سخت کوشــانه 
ــه  ــرای حفــظ ایــن خوشــی، ب خوش تریــن خوشــی ممکــن اســت و ب
ناخوش تریــن خوشــی های وجــودم پرداختــم کــه ایــن اســت معجــزه 

ــذت نقاشــی!« ل

با زبان هنر سخن می گوییم

مینا نادری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی
 واحد تهران غرب
عضو انجمن نقاشان
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ــاز  ــه نی ــخگوی س ــم پاس ــت ک ــاس دس لب
ــرما  ــه او را از س ــی اینک ــت. یک ــی اس آدم
گرمــا و بــرف و بــاران حفــظ مــی کنــد. دیگر 
ایــن کــه در جهــت حفــظ عفــت و شــرم بــه 
ــان  ــه انس ــره ب ــد و باالخ ــی کن ــک م او کم
آراســتگی زیبایــی و وقــار مــی بخشــد. لباس 
ــبیه  ــکن او تش ــه مس ــوان ب ــی ت ــی را م آدم
ــوان  ــی ت ــری م ــه تعبی ــز ب ــاس را نی کرد.لب
}خانــه{و درســت تــر بگوییــم }خانــه اول{
هــر کــس دانســت. لبــاس خانــه اختصاصــی 
تــر انســان اســت.چون هــر فــرد نخســت در 
لبــاس خــود ســکونت دارد و بعــد در خانه اش 
و از ایــن قــرار اســت کــه مــی تــوان گفــت 

ــر  ــه ب ــه جهــت لباســی ک ــا ب ــه م هم
ــگ  ــیم. فرهن ــه بدوش ــم خان ــن داری ت
ــه تعریــف مــا عبــارت  در نظــر مــا و ب
اســت از کلــی تریــن بینــش و نگرشــی 
ــان  ــه جه ــبت ب ــه نس ــک جامع ــه ی ک
دارد ایــن بینــش و نگــرش همــان 
ــرای  ــه ب ــه آن جامع ــت ک ــی اس معنای
ــه  ــت و ب ــل اس ــان قائ ــتی و انس هس
انــدازه ای کلــی و جهــان شــمول اســت 

ــاع را در  ــرد و اجتم ــای ف ــه ارزش ه ــه هم ک
ــرد. ــر می گی ب

در هــر جامعــه نــوع و کیفیــت لبــاس زنــان و 
مــردان عــالوه بــر آنکــه تابــع رابطــه اقتصادی 
و اجتماعــی و اقلیمــی آن جامعــه اســت. گویــا  
ــر  ــم ب ــای حاک ــی و ارزش ه ــان بین ــع جه تاب
فرهنــگ آن جامعــه و حتــی مبیــن و آیینــه آن 
جهــان بینــی اســت. اختــالف بیــن تــن پــوش 
مــردم جوامــع مختلــف گذشــته از خصوصیــات 
اجتماعــی  عوامــل  و  اقلیمــی  جغرافیایــی 
اقتصــادی حرفــه ای و ســنی ناشــی از فرهنــگ 

و جهــان بینــی ان جامعــه نیــز هســت. 
فرهنگــی،  ســمبل  بارزتریــن  پوشــاک 
مظهــر  مشــخص ترین  و  مهم تریــن 
ــن  ــال تری ــریع االنتق ــه ای و س ــی قبیل قوم
پدیده هــای فــر هنــگ پذیــری  در بیــن 
ــرد.  ــرار می گی ــانی ق ــون انس ــع گوناگ جوام
اســتیالی  کــه  دارنــد  عقیــده  ای  عــده 
ــه ی اول  ــری در وهل ــلطه پذی ــی و س فرهنگ
از طریــق انتقــال پوشــاک صــورت می گیــرد 
ــا تغییــر پوشــاک یــک  و حتــی مــی تــوان ب
جامعــه، نــوع معشــیت و شــیوه تولیــد آنهــا را 
ــرات و  ــرد و تغیی ــی ک ــار دگرگون ــز دچ نی
ــی  ــی اجتماع ــاختار زندگ ــی در س تحوالت

آن جامعــه ایجــاد کــرد.
ــد  ــی عبارتن ــوام ایران ــن اق ــده تری ــناخته ش ش
بختیاری هــا،  بلوچی هــا،  اذربایجانی هــا،  از 
خراســانی ها،  قزاق هــا،  ترکمن هــا،  
لرهــا،  گیالنی هــا،  کردهــا،  قشــقایی ها، 
ــان طــور  ــا هم ــا ضمن ــا و جنوبی ه مازندرانی ه
کــه گفتــه شــده پوشــاک در هــر منطقــه ای 
ــر  ــر و تاث ــرای تاثی ــبی ب ــیار مناس ــه بس زمین
فرهنگــی بــه حســاب می آیــد. پوشــاک 
زنــان جنــوب ایــران کــه بــه پوشــاک بنــدری 
ــاکنان  ــش س ــر از پوش ــت متاث ــروف اس مع

کشــورهای همجــوار و شــیخ نشــین های 
ــردم  ــرا م ــت زی ــارس اس ــج ف ــیه خلی حاش
ــون  ــا کن ــاز ت ــران از دیرب ــوب ای ــه جن ناحی
ارتباطــات دریایــی بــا مــردم کشــورهای 
ــل  ــی از مل ــا دریانوردان ــته ی ــوار داش همج
ایــن  مختلــف بــه دالیــل گوناگــون در 
ــان و  ــاک زن ــد. پوش ــتقر بوده ان ــه مس ناحی
منطقــه تــا حــد زیــادی متأثــر از نشــانه های 
آنهــا  اقــوام و ملــل همجــوار  فرهنگــی 
ــانه هایی  ــی نش ــال حت ــوان مث ــه عن ــت ب اس
ــز  ــتان را نی ــد و پاکس ــان هن ــاک زن از پوش
در لبــاس زنــان جنــوب ایــران می تــوان 
مشــاهده کــرد. بازمانــده نشــانه ای از ابتــکار 
زنــان پرتغالــی را بــرای ممانعــت 
نــوک  و  صــورت  ســوخت  از 
بینــی بــر اثــر تابــش شــدید نــور 
ــان بنــدری  افتــاب در پوشــش زن
می تــوان مالحظــه کــرد بنابرایــن  
پوشــاک  یکــی از نشــانه های 
بــارز فرهنگــی اســت که همــواره 
قــرار  تحــوالت  و  معــرض  در 
دارد. در شــکل گیری و ترکیــب  
پوشــاک محلــی  هــر قومــی عوامــل عمــده 

ــد: ــت دارن ــر دخال زی
 1. مذهب

2. شرایط و عوامل طبیعی
نــوع معشــیت مســلط و فعالیت هــای   .3

ــد  ــی تولی جنب
4. منزلت اجتماعی

5. مذهب مردم شهرها
حــال در هــر نشــریه لباس هــاو فرهنگ هــای 
ــی  ــم بررس ــا ه ــی  رو ب ــوام ایران ــف اق مختل

ــا همــراه باشــید... ــا م ــم پــس ب می کنی

چرا باید لباس به تن کنیم ؟؟؟

مرضیه سروری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی واحد تهران غرب
عضو هیئت تحریره نشریه فرهنگ همدلی
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گزیده اشعار فرهنگی، اجتماعی

ــا  ــاز قربانعلــی فعالیــت ادبــی خــود را از ســال 1379 آغــاز کــرد. از ســال 1388 ب مهرن
عضویــت در کانــون ادبیــات ایــران فعالیــت خــود را بــه شــکل جدی تــری ادامــه داد و 
ــرد.  ــر ک ــعر منتش ــی ش ــایت های تخصص ــا و س ــالت، روزنامه ه ــود را در مج ــعار خ اش
در ســال 1392 مجموعــه اشــعار او بــا نــام »میــم چســبان تنهــای آخــر« در انتشــارات 

بوتیمــار بــه چــاپ رســید. ایــن مجموعــه شــامل 48 شــعر ســپید اســت. 
ــار  ــای آث ــروز از ویژگی ه ــای ام ــای دنی ــی و ویژگی ه ــات اجتماع ــه موضوع ــه ب توج

اوســت. 
مهرنــاز قربانعلــی هــم اکنــون در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان مشــغول بــه فعالیــت اســت. همچنیــن دو داســتان از او در حــوزه 

ادبیــات کــودک آمــاده چــاپ می باشــد.

یل برد
درعکس هایم تکثیرمی شوم

روی مدرکی که موقت باقی می ماند
ــوی  ــود و ب ــی می ش ــم مل ــل کفش های ــه مث ــی ک روی کارت

نفــت نمی دهــد.
روی شناســنامه ای کــه صفحــه ی ســومش تــوی گــودال رفتــه، 

ــد. ــل می زن بی
من گونه ای نادرم

که سال هاست به خواب زمستانی یا اسانس بهارفرورفته
تکثیر می شوم درصبح و عصر روزنامه فروش

درعکس هایی که باعالمت قرمزجایزه دار می شود
شایدکســی راز بقــا را ندیــده باشــد. شــایدپنجره تاریکخانــه کــه 

بــاز باشــد.
عکس هایم سفید و سیاه ظاهرنشود.

روی بیلبرد زمستانی با اسانس بهار قندیل بسته
دیگر برای جمع کردن حواس ترافیک 

یک عکس دسته جمعی کافی است

بیکاری
برای تربچه ها چه فرق می کند

درصفحــه ی حــوادث پیچیــده شــوند یــا فرهنگــی، 
اجتماعــی؟

حاال که سه نقطه ها را جمع کردند
و بجایشان نقطه گذاشتند

هشت سین
امسال صلح را جور دیگری می نویسم

شاید هشتمین سین سفره های جهان شود

مشق
ازالف تا ی

ازیک تاهزار
مداد من مشقی است
دفترمن مشقی است

دست های من مشقی است
سرب توی سینه ات اما مشقی نیست.

مشق هایم راموشک کرده ام
زمین به هوا

آسمان به زمین هم اگر بیاید
دردفترم خشکش می کنم

پلک هایت اگرتکانی بخورد
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ــگاه  ــتمین نمایش ــت و هش ــت بیس ــا گذش ب
ــردم  ــترده م ــتقبال گس ــاب اس ــی کت بین المل
ایــن نمایشــگاه باعــث می شــود کــه  از 
وظیفــه مــا درخدمــت رســانی بــه ایــن 
ــگ  ــوزه نشــر و گســترش فرهن ــتان درح اس
شــود. بیشــتر  کتاب خوانــی  و  کتــاب 
ــه  ــا مطالع ــد ی ــت بازدی ــه فرص ــانی ک کس
در  کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه های 
کــه  نیــک می داننــد  داشــته اند،  را  دنیــا 
ایــن نمایشــگاه ها دودســته اند: دســته اول 
ــس و  ــدن، پاری ــون لن ــگاه هایی همچ نمایش
بولونیــا کــه نمایشــگاه تخصصــی بــا مخاطب 
خــاص هســتند و هــدف اصلــی آنهــا آشــنایی 
ناشــران دنیــا بــا یکدیگــر، اطــالع از آثــار هم 
و احیانــا تفاهــم بــرای خریــد وفــروش کپــی 
ــا  ــروش آنه ــع و ف ــا توزی ــار ی ــن آث ــت ای رای
ــن  ــت. در ای ــل اس ــرف مقاب ــای ط در بازاره
دســته از نمایشــگاه ها مراجعــه مخاطــب 
عــام وخریــد و فــروش کتــاب مطــرح نیســت 
ــه اطالع رســانی  ــا جنب ــد عمــوم صرف و بازدی
ــا دســته دوم نمایشــگاه ها  و آشــنایی دارد. ام
همچــون نمایشــگاه کتــاب دهلــی نــو و 
بیــروت، عــالوه بــر نمایشــگاهی بــودن، 
جنبــه فروشــگاهی هــم بــرای عمــوم مــردم 
دارنــد. لــذا ناشــران حاضرکــه اغلــب آنهــا را 
ناشــران بومــی وهمزبــان تشــکیل می دهنــد 
در  آثارخــود  فــروش  دنبــال  بــه  بیشــتر 
نمایشــگاه ها  برخــی  هســتند.  نمایشــگاه 
فرانکفــورت  کتــاب  نمایشــگاه  همچــون 
ــن دو  ــی از ای ــه الجمع ــیده اند وج ــم کوش ه
ــه  ــی را ب ــد و روزهای ــاظ کنن ــی را لح ویژگ
متخصصــان و یــک یــا دو روز را بــه عمــوم 

مــردم اختصــاص دهنــد. امــا نمایشــگاه کتاب 
تهــران اگرچــه ماهیتــا بــه گــروه دوم شــبیه 
اســت، ولــی عمــال بــه یــک فســتیوال بســیار 
ــگاه  ــک نمایش ــر از ی ــیار فرات ــزرگ و بس ب
ــازار بــزرگ تبدیــل  صــرف یــا حتــی یــک ب
شــده اســت. حضــور چنــد هــزار ناشــر، صدها 
ــا  ــالوه میلیون ه ــه ع ــازمان ب ــه و س مؤسس
بازدیدکننــده، جشــنواره عظیمــی را رقــم 
ــا  ــگاهی ب ــه نمایش ــه درآن وج ــت ک زده اس
ــاب،  ــی کت ــازار جهان برنامه هایــی همچــون ب
ــای  ــورها، انجمن ه ــن کش ــای نمادی غرفه ه
ــازمان ها و  ــی و س ــش خارج ــتی دربخ دوس
ــورد  ــم می خ ــی رق ــش داخل ــا دربخ نهاده
ــزار  ــد ه ــا حضــور چن ــه فروشــگاهی ب و وج
ناشــرداخلی و خارجــی، نمایشــگاه را بــه بــازار 
بزرگــی بــرای خریــد و فــروش کتــاب تبدیــل 
ــرگرمی  ــه جشــنواره ای، س ــرده اســت. وج ک
صدهــا  قالــب  در  هــم  آن  آموزشــی  و 
آموزشــی  نشســت های  از  جنبــی  برنامــه 
و علمــی مختلــف، برنامه هــای جــذاب و 
ــاد...  ــای ش ــوع، جنگ ه ــرگرمی های متن س
ــه  ــای اغذی ــی و غرفه ه ــای گردش ــا فضاه ت

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــی ش فروش
اگرچــه ایــن تنــوع و چندگانگــی کارکــرد 
محســوب  حســن  فی الذاتــه  نمایشــگاهی 
ــت  ــی اس ــی بزرگ ــت فرهنگ ــود و فرص می ش
کــه به راحتــی نمی تــوان از آن صــرف نظرکــرد، 
ولــی عمــال جــای یــک نمایشــگاه تخصصــی 
ــندگان  ــران، نویس ــد ناش ــور جدی ــاب باحض کت
ــو  ــرای گفتگ ــی ب ــی و خارج ــان داخل و موزع
ــت نشــر،  ــت صنع ــت تقوی ــکاری در جه و هم
ــت. ــی اس ــی آن خال ــد بین الملل ــا بع خصوص

ایــران مهمــان ویــژه نمایشــگاه کتــاب پکــن 
می شــود. در ایــن دوره از نمایشــگاه کتــاب بــا 
کشــور چیــن تفاهمنامــه ای منعقــد شــد و بــر 
اســاس آن مقــرر شــد تــا چیــن مهمــان ویــژه 
نمایشــگاه کتــاب تهــران و ایــران نیــز مهمان 

ویــژه نمایشــگاه پکــن شــود.
ــا  ــی ب ــات اصل ــه موضوع ــن تفاهمنام در ای
چیــن مــورد توافــق قــرار گرفــت و بــه زودی 

در نشســتی دیگــر ایــن تفاهم نامــه بــه امضــا 
می رســد. مفــاد ایــن تفاهم نامــه شــامل غرفــه 
ــر  ــگاه های یکدیگ ــور در نمایش ــگان، حض رای
ــرای  ــارکت ب ــژه و مش ــان وی ــوان میهم به عن
ترجمــه آثــار چینــی و ایرانــی اســت. همچنیــن  
در بیســت و هشــتمین نمایشــگاه کتــاب تهران 
تفاهم نامــه ای بــا کشــور عــراق منعقــد کردیــم 

و بــه توافقــات خوبــی دســت یافتیــم.
پیشــنهاد نایــب رئیــس نمایشــگاه پکــن بــرای 
ــاب  ــه 10 کت ــی و ترجم ــان چین ــوزش زب آم
مشــهور برای ایرانیان جوچاشــو در دیــدار گفت: 
در بازدیــد از غرفــه چیــن در بخــش بین الملــل 
ــه  ــان ایرانــی ب متوجــه شــدم بســیاری از جوان
یــاد گرفتــن زبــان چینــی عالقه منــدی نشــان 
می دهنــد و فکــر می کنــم در ایــن زمینــه 

ترجمــه کتــاب کــم اســت.
ــی  ــان چین ــه زب ــی ک ــزود: ایرانی های وی اف
خوانده انــد و خــوب ایــن زبــان را بلــد باشــند 
ــد  ــز عالقه مندن ــا نی ــتند و چینی ه ــم هس ک
ــرای  ــن ب ــد. بنابرای ــاد بگیرن ــان فارســی ی زب
ــنهاد  ــور پیش ــن دو کش ــی بی ــادل فرهنگ تب
ــن و  ــاب مشــهور چی ــوان کت ــم ده عن می کن
ایــران ترجمــه شــود و کالس هــای آموزشــی 
زبــان دو کشــور نیــز توســط رایزن هــای 

فرهنگــی برگــزار شــود.
ــاد و  ــه اقتص ــن در زمین ــران و چی ــط ای رواب
ــدوار  ــا امی ــت و م ــوی اس ــیار ق ــارت بس تج
فرهنگــی  تبــادالت  زمینــه  در  هســتیم 
ــرکت در  ــق ش ــوی از طری ــات ق ــز ارتباط نی
ــود ــرار ش ــور برق ــاب دو کش ــگاه کت نمایش
ــر  ــن فعال ت ــه چی ــل غرف ــش بین المل در بخ
نشــر  زمینــه  در  گذشــته  ســال های  از 
ــدوار  ــا امی ــت و م ــور داش ــک حض الکترونی
ــک، در  ــر الکترونی ــر نش ــالوه ب ــتیم ع هس
ــا چینی هــا   ــی ب ــزاری و محتوای بخــش نرم اف

ــم. ــرار کنی ــوی برق ــاط ق ارتب
امیــد اســت بــا تدبیــر و بازبینــی عملکــرد 28 
ســاله ایــن نمایشــگاه دردولــت تدبیــر و امیــد، 
راهــکاری بهینــه بــرای توجــه بــه هــر ســه 

بعــد آن فراهــم شــود.

نمایشگاه کتاب تهران
امیرمسعود شهرام نیانمایشگاه یا فروشگاه

قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران
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 در اختتامیه  بیست و هشتمین نمایشگاه  بین المللی کتاب تهران مطرح  شد:
واحد تهران غرب غرفه برتر نمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی 

 بــه گــزارش دفتــر فرهنــگ اســالمی: مراســم اختتامیــه 
ســالن دانشــگاه آزاد اســالمی در بیســت و هشــتمین نمایشــگاه 
ــنبه، 26  ــه، ش ــاعت 20:30دقیق ــران، س ــاب ته ــی کت بین الملل
ــس  ــمی؛ رئی ــیدمصطفی قاس ــور س ــا حض ــاه ب ــت م اردیبهش
ســازمان چــاپ دانشــگاه آزاد اســالمی، دکتــر نجــف زاده؛ 
نماینــده معاونــت پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی و مهنــدس 
مظاهــری؛ عضــو شــورای سیاســت گذاری ســازمان چــاپ 
و انتشــارات دانشــگاه آزاداســالمی در ســالن دانشــگاه آزاد 

ــد. ــزار ش ــالمی برگ اس
در ایــن مراســم  رئیــس ســازمان چــاپ دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــی  ــد در فعالیت هــای بازاریاب ــت: دانشــگاه آزاد اســالمی بای گف
بــه منظــور جــذب بیشــتر دانشــجو حضــور هوشــمندانه، 
کــه  باشــد  داشــته  سیســتماتیک  و  شــده  برنامه ریــزی 

ــد. ــدف باش ــن ه ــرای ای ــی ب ــروع خوب ــن ش ــم ای امیدواری
31 نشســت علمــی در ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد کــه امیدواریم 

درســال های بعــدی بــه نحــو بهتــری اجــرا شــود.
در پایــان رئیــس ســازمان چــاپ و انتشــارات از همــه غرفه هــا برای 
ــتان های  ــه اس ــم غرف ــن مراس ــرد. در ای ــی ک ــان قدردان حضورش
خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان و اســتان فــارس غرفــه برتــر در 

زمینــه برگــزاری نشســت های علمــی شــناخته شــدند. 
ــای   ــتان ه ــگاه آزاد : اس ــاب دانش ــگاه کت ــای نمایش برترین ه
اصفهــان،  آذربایجــان شــرقی، خراســان رضــوی و واحــد تهــران 

غــرب بودنــد.
شــایان ذکــر اســت واحــد تهــران غــرب در ســطح کشــوری مقــام 

ســوم و در ســطح اســتان تهــران مقــام اول را کســب نمــود. 
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بهانه ایی است برای یادآوری منزلت، قداست و حرمت قلم
ــم و دانــش، حلقــه اتصــال آســمان ها و زمیــن، مرتبــط  ــم راز دار بشــر، حافــظ عل قل
ــی، راه  ــی اله ــان وح ــب ، ترجم ــب و غری ــای قری ــم و مکان ه ــای دور از ه زمان ه
ــه اوج هســتی و فرشــته حامــل کالم خداســت. رســیدن بشــر از حضیــض پســتی ب

در نخســتین آیاتــی کــه خداونــد تبــارک و تعالــی بــر جــان پیامبــر اکــرم )ص( نــازل 
فرمــود پــس از یــادآوری نعمــت بــزرگ خلقــت بــر قلــم تأکیــد نمــود کــه »الــذی علم 

بــا لقلــم« )علــق4 ( 
در عظمــت و بزرگــی قلــم و جایــگاه نوشــتن همیــن بــس کــه ســوره ایی بــه نــام قلــم در قــرآن کریــم آمــده اســت و خداونــد متعــال نیــز بــه 
قلــم ســوگند می خــورد. »ن و القلــم و مــا یســطرون« ســوگند بــه ن و ســوگند بــه قلــم و آنچــه کــه بوســیله قلــم بــا آن می نویســند و مهم تــر 
و عظیم تــر آنکــه خداونــد یکــی از دالیــل اثیــات نبــوت ختمــی مرتبــت را قلــم می دانــد و نبــوت، دانــش و بصیــرت را موکــول بــه فرشــته قلــم 

می کنــد و بواســطه همیــن قلــم بــرای پیامبــر عظیــم الشــان پــاداش دائمــی و برخــورداری از ملــکات و ســجایای اخالقــی را بــر می شــمرد.
پــس قلــم و نوشــتن هــم در عظمــت، دســت کمــی از کالم نــدارد و در عظمــت ایــن دو نعمــت همیــن بــس کــه خــدای ســبحان بــر انســان 

منــت نهــاده کــه وی را بــه ســوی کالم و قلــم هدایــت کــرده و طریــق اســتفاده از ایــن دو نعمــت را بــه او یــاد داده  اســت.
امیــر المومنیــن )ع( عــزت و یــا ذلــت هرکــس را بســته بــه نوشــته های او می دانــد و می فرمایــد: »نوشــته های شــخص تابلــوی نمایــان 
عقــل و خــرد و نشــانگر فضــل و دانــش اوســت. و در فــرازی دیگــر می فرمایــد:« نامــه انســان ترجمــان دل اوســت، هــر علمــی کــه بــر 
کتابــت نیایــد ضایــع و نابــود می شــود، دانــش را بــا نوشــتن پایبنــد کنیــد، آنچــه حفــظ نشــود بگریــزد و آنچــه نوشــته شــود برقــرار مانــد.

در آموزه های دینی یکی از حقوق فرزند بر والدین آموختن کتابت و نوشتن به اوست.
در منزلت قلم و قداست و حرمت قلم تاکیدات بسیار است.

ســه چیــز نــزد خداونــد متعــال محبــوب اســت، یکــی خــش خــش و صــدای قلــم علمــا و اندیشــمندان و صاحبــان فکــر و اندیشــه، دوم صــدای 
شمشــیر مجاهــدان راه خــدا و آزادی و پاســداران مرزهــای ایمــان و امنیــت جامعــه و ســوم صــدای کارهــای دســتی زنــان در محیــط خانــه جایگاه 
ویــژه قلــم و کتابــت غیــر قابــل انــکار اســت امــا بایــد دانســت کــه همیــن قلــم کــه موجــب رهنمونــی بشــر بســوی ســعادت و قــرب الهی اســت 

اگــر در مســیر ضــد بشــری و غیــر الهــی قــرار گیــرد منجــر بــه شــقاوت و عقوبــت الهــی خواهــد شــد. 
اگــر نویســندگان و اهــل قلــم اخــالق را رعایــت نکننــد و بــه رســالت انســانی خــود و شــرافت و حرمــت قلــم پایبنــد نباشــند و خــدای ناکــرده 
ناحــق بنویســند و بــر بــال ایــن فرشــته معصــوم رقــم مغلطــه زننــد، ســقوط و جنــگ و خونریــزی و تباهــی انســان و انســانیت را آغــاز نموده انــد.

روز قلم
گردآورنده: زهرا عباسی

ای قلم هستی بسی زیبا گهر 
برگرفته علم از تو بال و پر

هیچ می دانی که واالیی قلم
چون خدا بر نام تو خورده قسم

بر سر دست بزرگان جای تو
با تو قرآن خدا تحریر شدآفرین بر رتبه ی واالی تو

با تو آیه آیه اش تفسیر شد
شرح حال قرن و اعصار کهن
ثبت دفتر کرده ی تا این زمن

اهتزازی اندر آنجا چون علمبر فراز علم جا داری قلم
دست من مأنوس شد با جسم تو 
وه چه زیبا و قشنگ است اسم تو

عاجز است عارف ز وصفت ای قلم
آنچه آمد از دلش کرده رقم

عبدالخالق زاهدی
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معرفی کانون فعال واحد تهران غرب

تفکر و تمرکز 

در هر شماره به معرفی یکی از کانون های فعال واحد پرداخته  می شود...

1. به دانش، چه می گویند؟                                   
2. شصت و یکمین سوره قرآن چه نام دارد؟                    

3. به دنبال کسی روان شدن را چه می گویند؟  
4. به پیروان یک پیغمبر چه گفته می شود؟               

5. تاریکی ها به عربی چه می شود؟             
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6. ضمیر غائب در عربی چیست؟ ) اشاره به ذات پروردگار(     
7. پروردگار من به عربی چه می شود؟                        

8. صاف، پاک و خالص چه می شود؟                      
9. کدام کلمه به معنای شخصیت و ذات است؟   

10. نام شهری نزدیک تهران را بگویید؟                       
11. کدام کلمه به معنای بیزار و بی گناه است؟          

کانون :مهارت های زندگی )دو کام حرف حساب(
تأسیس: اردیبهشت 93

مسئول کانون: آقای دکتر امیرحسین رضایی 
کارشناسی: ریاضی محض دانشگاه شیراز 

کارشناسی ارشد: ریاضی محض )جبر و توپولوژی( دانشگاه شیراز
دکتری : ریاضی محض )ابر ساختارهای جبری( دانشگاه یزد

استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب و واحد مرودشت، تدریس در دانشگاه یزد 
- چاپ بیش از 5 مقاله در مجالت خارجی 

هدف از راه اندازی کانون
بررسی عالقمندی  ها و نیازهای روحی، روانی و فرهنگی دانشجویان واحد 

مطالعه مشکالت فرهنگی  واحد از منظر دانشجویان 
مطالعه وضعیت عفاف و حجاب در واحد  و ارائه راهکار جهت حل آن و....

ایجاد جذابیت در برنامه ها و توجه به سلیقه دانشجویان
پاسخ به  دغدغه های  فرهنگی دانشجویان

برنامه های آتی کانون
- کرسی آزاد اندیشی: منع مصرف مشروبات الکلی در اسالم  چرا ؟؟

- کرسی آزاد اندیشی روابط اجتماعی دختر و پسر آری یا نه؟
- برگزاری دوره آموزشی خالقیت و تفکر متفاوت

- مبارزه با مصرف مواد مخدر    /    مبارزه با ایدز 
- برگزاری جلسه  اتاق فکر دانشجویی

 و......
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سالم بر همدلی درود بر زندگی
ما برای ترویج سالمتی، خیرخواهی، نوع دوستی و همدلی آمده ایم.

ما برای تقویت فرهنگ خیر و برکت، گذشت و فداکاری آمده ایم. 
ما برای گسترش حلم ، آرامش و مهربانی آمده ایم.

امروز جامعه بیش از گذشته نیازمند اعتماد سازی، صداقت و فداکاری است.
همراه و همدل از دانشگاه شروع کنیم.

کانون خیر خواهان همدل 


