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خردنامه/ نشریه ی  دانش آموزی الکترونیکی 
مدرسـه ی خـرد/ شـماره ی 19/ پاییـز 1399

  گون از نسیم پرسید

  سیاه چاله ی اعداد

 چرا نباید سر خود آنتی بیوتیک   

   مصرف کرد

  دستاوردهای شیمی سبز

  کرونا و سبک زندگی ما   

  پانزده ویژگی معلم قرن بیست و یکم

  پا به پای تجربه های تازه

  دخترک و پرنده

  تعزیه: تالقی هنر و مذهب

  فتو هایکو

  کرونا فرصتی برای اندیشیدن

  نماد قدرت طبیعت

In Other Words  
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ـــود ـــر می ش ـــاه 99 منتش ـــم مهرم ده
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خردنامه/ نشــریه ی دانش آموزی الکترونیکی مدرسه ی خرد / شماره ی 19/ پاییز 1399
سردبیر: مرضیه مدنی رزاقی

تحریریه: یاس مهرافشار، مهشاد جنیدی جعفری، آوا اسالمی
با همکاری: روژین فروزندگان، گالره حسامی آذر، سنا ذبیحی

دبیر بخش انگلیسی: آندیا درّانی
دبیر بخش ریاضی: پریسا پرمور

دبیر بخش اجتماعی: فیروزه فالح
دبیر محیط  زیست: معصومه سعیدی

دبیربخش زیست شناسی: رایان ساقیان
دبیر بخش شیمی: مریم مزینانی
دبیربخش  داستان: رودابه کمالی

دبیر بخش مشاوره: ناهید علمداری
رابط  دبستان: آذین محمدزاده

طراحی و صفحه آرایی: ثریا علی جان زاده
ویراستاران: توکا فاضل، هدیه قدسی، الدن کرمی، یاس مهر افشار، غزل نکو اندام، نیاز صالحی

نمونه خوان: مهدیه قرقچیان
طراحی لوگوتایپ: کیانا ابریشمی

پادکست: 
هماهنگی ضبط: روژین فروزندگان، سنا ذبیحی ساخت پادکست: مهشاد جنیدی جعفری، با همکاری بهار حسن تاش، ثنا میرصادقی

گویندگان: آوا اسالمی، صبا استاد علی، مهتاب زهتاب، سارا سازگاری، زینب سهراب پور، کیانا سمندریان، سارا صالحی مقدم،
هلیا عرفانی، فریا منصوری، یاس مهرافشار

با آثاری از: یاسمین آشتیانی، تابان دخت اروانی، نازنین زهرا افخمی عقدا، شایا احتشام زاده، سپیده استیری، آوا اسالمی، سارا بابایی، گلسا بلوریان، 
نیکا پورغالمعلی، الناز تافتاچی، مهشاد جنیدی جعفری، سارینا حشمتی، مهرسا خلیلی، نوا خلیلی، ماهک خطیبی، عسل خدابنده، هما دادگر، 

نگار داوری، ملیکا رمضانی، شیرین زمانی، سانیا سمیعی، صبا شیخان، مریم شیرازی، شادان شیوایی، آتنا عرب نژاد، آوین عسکری، نیکا عسگری، 
هیدیکا فقیهی، صنم قانعی، نیکا صبری، روناک صیادی، سروناز محقق، یاس مهر افشار، ثنا میرصادقی، غزل نامداری، سنا هاللی

و فریده ابطحی، الهام خطایی، آیدا درویش زاده، بهاره رحیمی فر، گلزار رضوی، رایان ساقیان، نیکی ساغری، معصومه سعیدی، شقایق طبعی،
مهناز عسگری، مینو علیزاده، رودابه کمالی، مریم مزینانی

بخش هنر با آثاری از: پریا الستی، النور ترابی، مهشاد جنیدی جعفری، مبینا خلیلی، سامیه دهستانی، سحر روشن ضمیر، پروشا سیاهبندی،
ساینا گوهریان، نیوشا مصلحی، ریما میرزاطبیبی، ثمر نقی زاده، نازگل هشی 

با تشکر از: راحله پورآذر، الهام جهانگیری، لیلی رشیدی، شیده شهباز، مهناز عسگری، لیلی محمدحسین، بهناز میرزازاده، نفیسه نصیران 

با تشکر ازبخش مدیریت و معاونت در مدارس خرد
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ســـخن ســـردبیر

پاییز سرخ،
    پاییز زرد،

       ما و پنجره، و سومین فصل امسال...
***

خردنامه مثل دوستی قدیمی، ابتدای هر فصل سر می رسد و ما را به نقاط مشترک مان فرا می خواند؛ به گفتنی هایی که با 
هم داشته  ایم و داریم. به کتاب های مشترکی که خوانده ایم و می خوانیم. به شعرها و داستان هایی که با هم، یاد گرفته ایم؛

به نام هایی که همه می شناسیم. به حرف هایی که همه باور داریم، به روزهایی که با هم گذرانده ایم و می گذرانیم... 
به هر آن چه ما را درکنار هم، دوستانی دیرپا می سازد و یادمان نگه می دارد که دردوری ها هم، نزدیک همیم؛ گویی در آن 

مکان، که نخستین بار، به چهره ی هم خیره شدیم و هم را به خاطر سپردیم... .
خردنامه، سنت آشنایی و همسخنی ماست.

 تالقی چشم و دل ما، 
و چون دوستی قدیمی، ما را به نقاط مشترک مان فرا می خواند... .

خردنامه ی نوزدهم، در آغاز راه نویی دیگر، تقدیم به آشنایی های دیرین مان!
مرضیه مدنی رزاقی
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کالس درس من
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سال تحصیلی گذشته، مثل سال پیش از آن، همان هفته ی اول مهر، در مورد قواعد نگارش با دانش آموزانم 
در کالس انشــای ششــم صحبت کردم و انتظار اندکم را به آن ها گوشزد نمودم: »حتماً به زبان رسمی 

نوشتاری بنویسید، عالئم نگارشی را به کار ببرید، نقل قول ها را داخل گیومه بگذارید و ادامه ی نوشته بعد از گیومه، قدغن!« 
تقریباً تا پایان بهمن ماه، هر مرتبه این نکات را یا به هم یادآوری می کردند یا خودم به آن ها بازخورد می دادم، و البته بازخورد 

ثابت من این بود: »نقل قول ها داخل گیومه و ادامه ی نوشته بعد از گیومه قدغن!« 
اما هر بار، در، بر همان پاشنه می چرخید. مجدداً من بودم با جمله های نقل  قولی بدون گیومه یا جمله های نقل  قولی گیومه داری 
که نوشته در ادامه اش آمده بود. واقعاً گوش شان به این حرف بدهکار نبود! جالب این که، چند مرتبه، با نگاه های عاقل اندر سفیه 

و چنین جمله ای رو به رو شدم: »آخه خانم! هنوز این خط جا دارد. کاغذ حرام می شود.« 
جّل الخالق! این دیگر چه صیغه ای است؟! این مسئله چه ربطی به اسراف کاغذ دارد؟! البته ذهن کارآگاه دوست من بیکار ننشست 

و ربط گیومه را با اسراف کاغذ کشف کردم، اما ذکرش در این جا اهمیتی ندارد. 
خالصه سرتان را به درد نیاورم. این مسئله ذهنم را کامالً مشغول کرده بود. نمی دانستم چگونه این عادت را برای شان جا بیندازم. 
اوایل اسفند بود. قصه ی کرونا شروع شد و مدرسه در خانه ادامه یافت. مشغول خواندن شعرهایی از شفیعی کدکنی بودم. به دنبال 
شعر ساده و مناسبی می گشتم تا آن را دستاویز موضوعی برای کالس انشا کنم. همین طور که کتاب شعر شفیعی را ورق می زدم، 
چشمم به شعر »به کجا چنین شتابان؟« افتاد. این شعر زیبا را مناسب یافتم و چند بار آرام زیر لب تکرارش کردم. ناگهان عبارت 

»گون از نسیم پرسید« برایم برجسته شد و جرقه ای در ذهنم زد. 
موضوع انشــای جلســه ی بعد معلوم شد. آرایه ی جان بخشی را توضیح مفصل دادم و خواستم به گون و نسیم جان بدهند و آن ها 
را به حرف درآورند: »بچه ها می خواهم گفتگویی خیالی میان گون و نســیم ترتیب دهید و انشایی بنویسید که شروعش با این 

عبارت باشد: گون از نسیم پرسید
سپس تأکید کردم که تمام گفته های گون و نسیم باید داخل گیومه باشد و گیومه بسته، سر سطر! و برای این که کار از محکم 

کاری عیب نکند، با قلم سیاه و درشت نشان دادم: گون از نسیم پرسید : »………« 
از چند روز بعد، یکی یکی نوشته های شــان به دســتم رسید. باالخره نوشته هایی دیدم پر از نقل قول های داخل  گیومه و گیومه 

بسته سر سطر!  و از این مهم تر، خلق گفتگوهایی شیرین، آموزنده و پر از معنی و تشبیه و استعاره میان گون و نسیم. 
این نوشته ها تعدادی از همان آفریده های کالس انشاست. دستان خالق این آفریده ها همیشه سبز و قلم شان همواره آفریننده! 

ـــه بســـته، ســـر ســـطر گیوم

ـــگری ـــاز عس مهن
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گون از نســیم پرســید: »می دانستی چه روز ها و چه شــب ها مردم می آیند این جا و در انتظار تو می نشینند، تا 
لحظه ای از خنکای وجود و آرامش درونت لذت ببرند؟« 

درست است. گون به نسیم عالقه مند است و به هر بهانه ای از او تعریف می کند. هروقت او را می بیند، ریشه و 
گل های سرخ و درشتش در هم می پیچند.

نسیم گفت: »بله، می دانم. خودم همیشه به آن ها رسیدگی می کنم. وقتی از جاهای شلوغ و زندگی پرتالطم شان 
به این جا می آیند، خودم هستم که با دست های نرم و موهای لطیفم آن ها را نوازش می کنم.«

گون دلش آب شد و به نسیم گفت: 
»چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی       دل و جان فدای رویت، بنما عذار ما را«*

نسیم هم در دلش حس غریبانه ای کرد و شیشه ی دلش که از بلور ساخته شده بود، ناگهان فرو ریخت.
نسیم که تمام بدنش مثل سوز زمستان یخ زده بود، گفت: »گون، من باید بروم. گل های اطلسی و بنفشه ها منتظر 

من هستند. باید بروم تا شبنم های روی پوست شان را خشک کنم.«
گون مثل هر روز صبح که با دلهره و ناراحتی از غم دوری نسیم او را بدرقه می کرد، با ناراحتی به نسیم گفت:

»من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم       تو می روی به سالمت، سالم ما برسانی«**
نسیم هم با دلهره از گون خداحافظی کرد. نسیم در دلش برایش دعا خواند و آوازی سر داد:

»آی نسیم سحری! صبر کن! ما را با خود ببر از کوچه ها...«***
دلهره ی گون بی دلیل نبود. این آخرین دیدار بود. چون گون خوابید. خواب زمســتان به او فرصت نداد تا بیشتر 

شربت عشق و شیرینی مهر را نوش جان کند. نسیم هم در بیشه ها از عشق طاقت فرسای گون دربه در شد. 
* حافظ

** سعدی
*** سهیل محمودی

ــید ــیم پرسـ ــون از نسـ گـ

صبـــا شـــیخان
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شـــادان شـــیوایی

گون از نسیم پرسید: »به کجا می روی ای نسیم ؟«
نسیم پاسخ داد: »به هر جا که جایی برایم باشد.«

گون گفت: »می توانی پیامی به کسی برسانی؟«
گفت: »تا چه باشد.«

گون گفت: »اگر به خدا رسیدی به او بگو یاری برایم بجوید، چون بسیار تنها هستم.«
نسیم پاسخ داد: »واقعاً تنهایی؟«
گفت: »بله خیلی تنها هستم.«

نسیم گفت: »می خواهی همراهم شوی تا به همه جا سفر کنیم؟«
گون گفت: »واقعاً می توانم همراهت بیایم؟«

نسیم: »اگر بخواهی، چرا که نه.«
گون موافقت کرد و نسیم او را در آغوش گرفت و تا آخر عمر با او همراه شد.

ــید ــیم پرسـ ــون از نسـ گـ
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گلســـا بلوریـــان

گـــون از نســـیم پرســـید
گون از نســیم پرسید: »تو از این که هر روز ســفر می کنی و آرام و قرار نداری، خسته 

نمی شوی؟«
نســیم گفت: »چرا خسته می شوم. اما با همین سفرهایی که می روم، دوستان زیادی پیدا 

کرده ام و هر روز چیز جدیدی می آموزم.«
برای  لحظه ای گون احســاس کرد که زندگی بی فایده ای دارد. ناگهان چند تا از گل های 
صورتــی اش روی زمیــن افتاد. از احســاس خجالت و کلی احســاس دیگر که خودش 
نمی دانست چیست و چه اسمی روی آن ها می توان گذاشت، می خواست از بیابان به یک 

جای دیگر فرار کند، اما پاهایش بسته بود. 
نسیم پرسید: »چرا ساکت شدی؟ به چه چیزی فکر می کنی؟«

گون گفت: »از تنهایی خسته شده ام. می خواهم مثل تو باشم، هر لحظه در حال سفر.«
نســیم آرام آرام گل های گون را در آسمان به رقص درآورد و کم کم گون هم مثل نسیم، 

رقصان شد.
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ـــی ـــک خطیب ماه
ــید ــیم پرسـ ــون از نسـ گـ

گون از نسیم پرسید: »آزادی چه حسی دارد؟«
 نسیم گفت: »حس دلنشینی نیست. همین طور می چرخی و می چرخی و منتظر یک اتفاق جالب می مانی 

تا سرت گرم شود. اما به نظرم ساکن بودن جذاب تر است، نظر تو چیست؟«
 گون پاســخ داد: »حس خوبی نیســت. حوصله ات مدام سر رفته. دوســت داری دنیا را کشف کنی، اما 
نمی توانی حتی یک سانتی متر هم آن طرف تر بروی؛ ولی جهان که زیر پای توست. تو چطور کاری برای 

انجام دادن نداری؟«
 نسیم گفت: »خب... دوست داری تو را با خود ببرم؟« 

گون با شوق و ذوق جواب داد: »معلوم است!«
 او دل در دل خود نداشت. دوست داشت هر چه زودتر دنیا را ببیند. نسیم دست او را گرفت و از خاک 
کشیدش بیرون. گون سرحال و خوشحال به اطرافش نگاه می کرد. مردم را می دید که یخ های رنگی  در 
دســت دارند. روی آن ها نوشته شده بود: بستنی. کودکانی را نگاه می کرد که روی اجسام شیبداری سر 

می خورند. جهان را می دید. جهانی که باالخره آغوشش را به روی او باز کرده بود.
چند ساعت گذشت و آن ها هنوز در آسمان شناور بودند. ناگهان گون احساس تشنگی کرد. هر ثانیه، 
آوندهای درونش خشــک تر و خشک تر می شدند. پوستش درحال چروک شدن بود. ناگهان دلش برای 
خاکش تنگ شد. دلش می خواست به آن جا برگردد. دلش خانه را می خواست. او خودش می دانست که 
دیگر وقتی برایش نمانده است، پس آخرین درخواستش را از نسیم کرد: »نسیم، از تو خواهشمندم من 

را در خانه ی خودم بگذاری تا بتوانم در خانه ی خود بمیرم.«
نســیم با بیشترین سرعت خود را به صحرا رساند و گون خشک شده را روی زمین گذاشت. گون حاال 

از جایش راضی بود.



صبـــری نیـــکا 
گـــون از نســـیم پرســـید

گون از نسیم پرسید: »دنیای اطراف من چه شکلی است؟«
نســیم در جواب از او پرســید: »مگر تو تا حاال از این کویر خشــک بی آب و علف بیرون 

نرفته ای؟«
گون گفت: »نه، من نمی توانم از جایم تکان بخورم و به جز این کویر بی انتها و چند علف هرز، 

چیز دیگری ندیده ام.«
نســیم با ناراحتی و البته کمی هیجان گفت: »یعنی تو تا حاال هیچ رود، هیچ درخت صنوبر، 

کاج یا حتی یک نهال کوچک  هم ندیده ای؟«
گون گفت: »باز هم از دنیا برایم بگو.«

نســیم گفت: »این دنیا پر از موجودات عجیب، جالب و ترسناک است. گل هایی که با یک 
لمس ساده قهر می کنند، عجیب اند. حیوان هایی که زودتر از بقیه زلزله را احساس می کنند، 

جالب اند و انسان هایی که زباله های شان را در طبیعت رها می کنند، ترسناک!«
نسیم ادامه داد: »نمی دانم توانستم کمکی بهت بکنم یا نه، ولی این دنیا چیزهای زیادی دارد که 
نمی شود در این زمان کوتاه گفت. و من هم باید بروم و در جاهای دیگر هم بوزم. خداحافظ.«

13



نیـــکا عســـگری

ــید ــیم پرسـ ــون از نسـ گـ

گون از نسیم پرسید: »ای نسیم! تو که آزادی و می توانی به همه جا سفر کنی، صحرا،کوهستان، 
دریا و مزرعه، می توانی به من کمکی کنی؟«

نسیم آهی کشید، بعد لبخندی زد و گفت: »چه کمکی از دست من ساخته است، ای گون زیبا؟«
گون گفت: »من اینجا تک و تنها هســتم  با خدایی که هر روز با او صحبت می کنم. نه جوی 
آبی، نه سرسبزی ای. حتی پرنده ای هم نیست که بیاید و روی شاخه هایم بنشیند! برای من آب 

و آبادانی بیاور، ای نسیم خوش رو!«
نسیم گفت: »من تمام تالشم را می کنم که از رود به اندازه ی یک جوی برای تو آب بیاورم تا تو 

نیز دلخوش شوی. به دوستان گنجشکم هم می سپارم تا تو را فراموش نکنند.«
گون لبخندی زد و از درونش کتیرایی نمایان شد.
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از پشت پنجره نگاهش کردم. با کمی شک دستم را باال آوردم و به نشانه ی سالم 
تکان دادم، اما او مرا ندید. غرق فکر بود. حســرت شکوفه هایی را می خورد که با 
زحمت درســت کرده بود، ولی کسی ندیده بود. حسرت آسمانی را می خورد که با 
دل و جان جارو کرده بود، ولی کسی توجه نکرده بود. به پاییز و زمستان حسودی 

می کرد. البته زمستان هم آنقدرها خوش شانس نبود. تابستان هم که نامعلوم.
این ها را از نگاه کردن بهش فهمیدم. از چهره اش معلوم بود به چه فکر می کند. آخر 

پنهان کردن چه کاری است، آن هم وقتی کسی تو را نمی بیند؟
آرام گفتم: »سالم.« اما او نشنید.

پنجره را کامل باز کردم. دوباره بلندتر از قبل گفتم: »سالم!« جوابی نیامد.
اما می دانستم شنیده است. آرام لبخند زدم و گفتم: »چرا آن بیرونی؟ خب بیا تو!«

بهـــار پشـــت پنجـــره

ـــی ـــاز صالح ـــتار: نی ویراس
نـــوا خلیلـــی
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رونـــاک صیـــادیمـــاه و ماهـــی
ویراســـتار:  هدیـــه قدســـی

شــب ها که می آمد، ماهی کمی دلش خوش می شد. درحوضچه ی کوچکی که وسط حیاط قرار داشت 
ثابت می ماند و به ماه فکر می کرد. ماه را بســیار دوســت داشــت. همه اش پی این بود که شباهتی بین 
خودش و ماه پیدا کند. هر شــب کمی فکر می کرد، به ماه نگاه می کرد و با خودش می گفت: »خب... 
هردوی مان زیباییم؛ اما ماه زیباتر است. هردویمان تنهاییم؛ اما ماه دست کم ستاره ها را دارد«. همیشه 
به اینجا که می رســید با خودش می گفــت: »خب من هم گل ها را دارم.«، امــا گل ها حرف نمی زدند. 



ستاره ها حرف می زدند. حتی کمی پرحرفی هم می کردند. 
دیگر چیزی به فکرش نمی رسید و شب را با نگاه کردن 
به مــاه، روز می کرد. گاهی با خودش خیال می کرد که با 
باله هایــش بال می زند و پرواز می کند و می رود پهلوی ماه 
می نشیند. بعد به خودش می آمد. با خودش می گفت که من 
زیادی به ماه فکر می کنم؛ اما فکر کردن به ماه، حس خوبی 

به او می داد.
مهم ترین شباهتی که بین خودش و ماه می دید و به آن افتخار 
می کرد و باعث می شــد که فکر کند بین او و ماه، نزدیکی 

خاصی هست، اسم شان بود: او ماه بود، و ماهی، ماهی.
هر شب ماه را ستایش می کرد. ماه نور داشت و از هرجای 
شب می شد آن را دید، اما ماهی فقط نقطه ی قرمز کوچکی 
بود که در ســیاهی گم می شد. ماه بزرگ بود و پر از نقش 
و نگار، اما ماهی نه بزرگ بود و نه نقشی داشت. ماه زیبا 
بود، اما ماهی نه. اصالً کسی او را نمی دید که بخواهد زیبا 
باشــد، اما با این وجود باور داشت که روزی می رود و ماه 
را مالقات می کند. البته که ماه او را نمی شناخت، اما دست 

کم یکدیگر را می دیدند.
شب ها روز می شد و روز ها شب. همین طور ماه ها گذشت. 

ماهی پیر شده بود. دیگر ماه را فراموش کرده بود و خیلی 
به آن فکر نمی کرد. دیگر رویاهای گذشــته اش را یادش 
رفته بود. تا این که شــبی رسید که ماهی احساس ضعف 
بسیاری داشت. خیلی پیر شده بود و می دانست که یکی از 
همــان روزها می میرد. با خودش فکر کرد که زمانش آن 
شب است. از این بابت خیلی ناراحت نبود. زندگی شادی 

نداشت. همه اش به تنهایی گذشته بود.
شب آخر همان طور که ضعیف و ضعیف تر می شد، ماه را 
کنار خود دید. ماه به حوضچه آمده بود. فقط برای عیادت 
او. کنار او ماهی نیز زیباتر شــده بود. هم زیبا شده بود و 
هم نورانی، و تنها  هم نبود. راســتش شده بود »ماه «ی برای 

حوضچه ی کوچکش.
ماه و ماهی آن شــب از همیشه زیباتر به نظر می رسیدند. 
حاال ماهی کمــی از مرگ ناراحت بود، امــا آرام تر بود. 
شاید حتی راضی تر بود. حداقل در زندگی اش به چیزی که 
می خواست رسیده بود. چیزی بیشتر از آنچه می خواست. 
کمی آرام گرفت. نفسی کشید و آن گاه به آرامی توی بغل 

ماه جمع شد و خوابید.
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او کــه بود؟ هر روز در خانه ام را می  زد و می  گفت مامــان برایت نان آورده ام یا مادر چه 
الزم داری برایت بخرم یا کاری نداری برایت انجام بدهم مادر؟ چند بار بهش گفتم اشتباه 
گرفته ای، من مادرت نیستم. اصالً به من می  آید بچه  ای اندازه تو داشته باشم؟ بعد هم بچه  ام 

را که دو سالش بود نشانش دادم. لبخند می  زد و می  رفت. 
امــروز هم در زد. یک مرد هم همراهش بود که لباس ســفید تنــش بود و نگران به نظر 

می  آمد. قبل از اینکه شروع کند، گفتم: »چیزی الزم ندارم؛ بهتر است بروی.« 
گفت: »نه، آقای دکتر آمده اند به شما یادآوری کنند که باید با یک نفر زندگی کنید. چند 
بار به شما گفتم بهتر است بیایید خانه  ی من؟ شما وضعیت تنها زندگی کردن را ندارید.« 

داد زدم: »مگر من چمه؟ کامالً سالم، دارم روی پای خودم زندگی می  کنم.«
گفت: »اسم من ساراست.« گفتم: »چه جالب! خب، برای چه این را به من می  گویی؟« گفت: 
»اســم دختر شما چیست؟« گفتم: »هم اسم شماست؛ ولی این دلیل نمی  شود بیایم و با شما 

زندگی کنم.« گفت: »حتماً بهش فکر کنید.«

ـــان ـــفر در زم س
دگـــر ا د هما

ویراســـتار: تـــوکا فاضـــل



در را بستم. با پلیس تماس گرفتم و ماجرا را توضیح دادم. 
گفتند می  آیند و ســری می  زنند. گفتم عجله کنند؛ ممکن 
اســت این زن غریبه، دزد یا قاتل باشــد. با اینکه موضوع 
برای  شــان جدی نبود، آمدند؛ اما آن روز ســارا نیامد سر 

بزند. فکر کردند خیاالتی شده  ام و با احترام رفتند. 
فــردا در زد. جارو را برداشــتم و در را بــاز کردم. گفتم: 
»اگر باز هم بیایی با این جارو می  زنم توی سرت تا بمیری 
و دیگر نتوانی بیایی.« گریــه اش گرفت. خواهش کرد و 
گفــت: »مادر لطفاً، خواهش می  کنم حداقل یک بار بیا با 
هم برویم. شاید نظرت عوض شــد.« عصبانی شدم. فریاد 
زدم: »مگر می شــود من مادر تو باشم؟ ما تقریباً هم  سنیم.« 
گفت: »خــودت را در آینه دیده  ای؟« گفتم: »روزی ده بار؛ 

شاید تو تا حاال به خودت نگاه نکرده  ای.«
***

او مرد. به راحتی مرد. تنها و بی  کس مرد. اگر همراهش بودم 
این طور نمی  شد. شاید بیست و چهار ساعت روی آن تخت 

افتاده بود و کسی نبود که ببیند او مرده است یا زنده.
- خودت را ســرزنش نکن. او، خودش تو را بیرون کرد. 

نمی  خواست تو آنجا باشی.
- نه این طور نگو. او نمی  دانســت چــه کار می  کند. فکر 
می  کرد دختر کوچولویی به اســم سارا دارد که دو سالش 

است. او من را نمی  شناخت.
- البته که تو را نمی  شــناخت؛ ولی کامالً ســالم بود و از 
پس کارهایش بر می  آمد. کسی نمی  توانست مجبورش کند 

پیش تو زندگی کند.
- کاش دو سال به عقب برمی  گشتم؛ زمانی که مادرم هنوز 

سالم بود؛ آن وقت دیگر نمی  گذاشتم مریض شود.
- نه، تو نمی  توانســتی کاری کنی که او بیمار نشود. دکتر 
گفته بود او الزایمر گرفته، نوعی از آن که انگار به ســی 
سال گذشته برگشته بود و تو برایش هنوز دو ساله بودی. 
هنگامی که تو را می  دید، نمی  دانســت آینده ی بچه  اش را 

می  بیند. در اصل انگار به گذشته سفر کرده بود.
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به تاریکی شب که خیره می شوم، فقط تاریکی می بینم، اما او در دل شب روشنایی ای می بیند که 
هیچ آدمی با چشم های خودش نمی تواند ببیند.

من در زمستان فقط سرما را حس می کنم، اما او در زمستان تابستانی می بیند که هیچ موجودی 
نمی تواند ببیند. چشم هایش فقط از چشم نیست، از دل و از امید و از آرزوست.

ای کاش به جای این که نیمه ی خالی لیوان را ببینم، مثل او نیمه ای را ببینم که در آن آب است.
ای کاش به جای این که به آینده ای دور فکر کنم، مثل او به اآلنم فکر کنم.

ای کاش لذت بردن را یاد بگیرم و مثل او بتوانم بدون بال پرواز کنم، بدون فرمان برانم و بدون 
جاده تا آخر خط بروم.

پس مثل او می دوم تا به خواسته ام برسم.

مثـــل او
غـــزل نامـــداری
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ریاضــی
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در خردنامه شماره ی 15 که در پاییز سال 98 منتشر شد، مطلبی بود با نام »مسئله 
چیست؟« در این مطلب، دو معمای جالب مطرح شده بود که معمای اول را تعدادی 

از دوستان در شماره ی بعدی پاسخ خواهند داد.
معمای دوم چه بود؟

1024 بطری نوشابه داریم و به ما گزارش داده اند که یکی از بطری ها مســــموم 
اســت، 10 دستگاه آزمایش کننده داریم که اگر یک قطره از مایعی را در هر یک 
از آن ها بریزیم، پس از یک ساعت برای ما مشخص می کند که مایع مسموم است 
یا نه. شما یک ساعت و نیم وقت دارید تا بطری مسموم را پیدا کنید. چگونه این 

کار را انجام می دهید؟
 

ـــت ـــدام اس ـــموم ک ـــری مس بط

نویســنده: ســنا هاللــی
کرمــی الدن  ویراســتار: 

ـــک مســـئله حـــل ی
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و اما راه حل این معما:
برای تشــخیص بطری مسموم، نیاز داریم که از کد گذاری 

دودویی یا باینری استفاده کنیم.
این نوع کد گذاری، فقط از دو رقم 0 و 1 استفاده می کند و 

مبنای آن دو است.
در اولیــن قدم برای حل معما، باید بطری ها را با این روش 
کد گــذاری کنیم. اولین بطری کــد 1 را می گیرد، هزار و 
بیســت و سومین بطری کد 1111111111 و کد  هزار و 

بیست و چهارمین بطری 10000000000 است.  
حاال ما هزار و بیســت و ســه بطری داریم که کدهای ده 
رقمی )به اندازه ی تعداد دستگاه های مان( دارند و یک بطری 
هم داریم که تنها بطری ای اســت که دارای ده رقم صفر و 

یک رقم یک است.
حــاال، به ازای هر رقم 1 که در کــد بطری می بینیم، توی 

دستگاه یک قطره از آن بطری می ریزیم.

برای مثال، کد بطری شــماره 23،  10111 است. از طرف 
راســت که نگاه کنیم، باید در دســتگاه اول، دوم، سوم و 

پنجم یک قطره از این بطری را بریزیم.
حاال نتیجه چیست؟

تعدادی از دســتگاه ها؛ مثالً دستگاه سوم، چهارم، هفتم و 
هشتم، اعالم می کنند که نوشیدنی مسموم بوده. ما می آییم 
و به جای شــماره ی این دستگاه ها، رقم 1 می گذاریم. پس 
عدد به دست آمده می شود:0011001100 که اگر آن را به 
عدد معمولی با مبنای 10 تبدیل کنیم،  می شود عدد 204. این 

یعنی بطری دویست و چهارم مسموم بوده.
امــا چگونه باید عددی با مبنای ده را به عددی با مبنای دو 
تبدیل کنیم و برعکس؟ در واقع چگونه باید این کدگذاری 
را انجــام دهیــم و ســپس آن را رمزگشــایی کنیم؟ اگر 
نمی دانید چگونــه این کار را انجام می دهیم ، ادامه مطلب 

را دنبال کنید:

نقاشی: نیکا پورغالمعلی



25

تبدیل مبنای ده به مبنای دو:
برای مثال، بیایید با هم عدد 20 را به مبنای دو ببریم:
تمام توان های دو را که کمتر از 20 هستند، بنویسید.

24  23  22  21  20

16  8  4  2  1

حاال از 20، 16 را که بزرگ ترین عددی است که می توانیم 
از 20 کــم کنیم بــدون اینکه حاصل منفی بشــود،  کم 
می کنیم. حاصل 4 اســت. قبل از رفتن به مرحله ی بعدی، 

باید زیر عدد 16، رقم 1 را بنویسیم.
16  8  4  2  1

  1     
 

بــرای مرحله ی بعدی، باید ببینیم که بزرگ ترین توان دو 
که می توانیم از عدد 4 کم کنیم، چند است.  

 می توانیم 4 را از 4 کم کنیم و حاصل 0 اســت. باید زیر 
عدد 8 در جدول، رقم 0 را بنویســیم. چون نتوانسته ایم از 
4، آن را کم کنیم، )چون حاصل منفی می شود( و  بعد، باید 
زیر 4 در جدول، عدد  1 را بنویســیم چون توانسته ایم آن 
را از 4 کم کنیم. حاال که حاصل 0 است، دیگر نمی توانیم 
از آن 1 و 2 را کم کنیم پس زیر آن ها هم 0 را می نویسیم.

جدولی که به دست می آید، این است:
16  8  4  2  1
1  0  1  0  0

حاال ارقام ردیف پایین جدول را، بیرون می آوریم.                         
10100

کد دودویی ما حاضر است!

حاال بگذارید همین کد دودویی را، به مبنای 10 بیاوریم.
یک جدول بکشید و هر رقم از کد دودویی را در یکی از 

ستون ها بنویسید.
1  0  1  0  0

    
حاال، در ردیف دوم توان های عدد دو را به ترتیب از سمت 
راست جدول بنویسید. ) از توان صفر شروع می کنیم و به 

ترتیب یکی اضافه می کنیم.( 
1  0  1  0  0

16  8  4  2  1

در این مرحله، اعداد زیر ستون هایی که ردیف اول شان 1 
نوشته شده را باید با هم جمع کنیم:

16+4 =20
و به این ترتیب می توانیم اعداد را در مبنای دو کد گذاری 
کنیم و ســپس بفهمیم که این کــد به چه عددی در مبنای 
ده )دســتگاه دهدهی اعداد(  اشاره دارد و با این کدگذاری 
منحصر به فرد برای هر شــماره ی بطری، بطری مسموم را 
شناسایی کنیم و اگر کمی چابک باشیم ، این کار در زمان 

گفته شده امکان پذیر است .
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سیاه چاله به ناحیه ای از فضا گفته می شود که درآن، جرم بسیار زیادی 
در ناحیه ای بسیار کوچک، متمرکز شده است. این فضای بسیار متراکم باعث 
ایجاد میدان گرانشــی بسیار قوی ای می شود، به طوری که حتی نور نیز نمی تواند 
از آن فرار کند. اگر اجســامی، از ناحیه ای از فضا عبور کنند که یک سیاه چاله 
آن جا قرار داشته باشد، تمامی آن اجسام به درون سیاه چاله مکیده خواهند شد.*

در علم ریاضیات نیز ســیاه چاله هایی از اعداد وجود دارنــد که هر عددی را در 
مســیر آن ها قرار دهیم آن را به خود جذب کرده و شبیه خود می کنند، یکی از 

این سیاه چاله ها عدد 312 است که قادر است هر عددی را شبیه خود کند. 
در اینجا روش کار سیاه چاله ی عدد 312 را برای شما شرح می دهیم:

ســـیاه چاله ی اعـــداد
ویراســـتار: الدن کرمـــی

ــژاد ــا عرب نـ آتنـ
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1. عدد دل خواه خود را در نظر بگیرید.
2. تعداد ارقام آن و تعداد ارقام زوج و هم چنین تعداد ارقام 
فرد آن را کنار هم بنویسید )مثالً اگر عدد 1479386 را در 

نظر بگیریم عدد 734 به دست می آید(.
3. اکنون برای عدد به دست آمده، دوباره تعداد ارقام و تعداد 
ارقام زوج و تعداد ارقام فرد را به ترتیب کنار هم بنویسید 

)مثالً برای عدد 734 در باال، عدد 312 به دست می آید(. 
4. توجه کنید که اگر عدد، رقم زوج یا رقم فرد نداشت به 
جای آن صفر بگذارید و عدد صفر را به عنوان عدد زوج به 

حساب بیاورید. چندین بار عملیات باال را تکرار کنید.
نتیجه: بعد از چند بار تکرار این عملیات، همیشــه به عدد 

312 می رسیم
منابع:

* سایت »فرادرس«
www.Tebyan

www.math2math.persianblog



بـــا هـــم مثلث هـــا را بیابیـــم

شـــایا احتشـــام زاده
ــی ــکا فقیهـ هیدیـ
شـــیرین زمانـــی

در شکل باال چند مثلث می بینید؟ 
بعد از اینکه تعداد مثلث ها را پیدا کردید ، پاسخ 
را ببینید. ما هم سعی کردیم مثلث ها را بشماریم 

و آن ها را مشخص کنیم:
جواب در صفحه ی بعد 
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پاســخ : 64 مثلث
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زیست شناسی



آیا تا به حال به تولید یک َاَبرباکتری فکر کرده اید؟ باکتری ای که بتواند 
میلیون ها انسان را نابود کند و هیچ آنتی بیوتیکی* جلودارش نباشد؟ آیا 

می دانید که هم اکنون ما انسان ها در حال ساخت آن ابرباکتری هستیم؟
باکتری ها یکی از اولین موجوداتی هستند که روی کره ی زمین پدیدار شدند. آن ها کوچکترین 
موجودات زنده هســتند و توانایی شگفت انگیزی برای زنده ماندن در شرایط سخت دارند. 
باکتری هــا در هرجایی که فکرش را بکنید حضور دارند؛ چه در خارج و چه در داخل بدن 
ما. با این وجود، اغلب باکتری ها برای ما بی ضررند. میلیاردها باکتری داخل بدن ما  زندگی 
می کنند و حتی برای کارکرد صحیح بدن ضروری اند. اما برخی دیگر از باکتری ها می توانند 
وارد بدن شــده، به ســرعت تکثیر شوند و ما را با بیماری یا با خطر مرگ مواجه کنند. در 
گذشــته، عفونت های باکتریایی یکی از بزرگ ترین عوامل مرگ و میر به شــمار می رفت 
تا اینکه محققان ســالحی قدرتمند، به نام آنتی بیوتیک، علیه باکتری ها یافتند. استفاده از 
آنتی بیوتیک ها در کنار واکســن ها، انقالبی در پزشکی به شمار می رود که جان میلیون ها 

انسان را نجات داده است، اما آنتی بیوتیک ها چگونه عمل می کنند؟
 برخی از آنتی بیوتیک ها در اعمال حیاتی باکتری اختالل ایجاد کرده و آن را نابود می کنند؛ 
برای مثال اختالل در متابولیسم باکتری ها و یا جلوگیری از تقسیم شدن  دی ان ای شان. گروهی 
دیگر از آنتی بیوتیک ها نیز پوشش خارجی باکتری  را از بین می برند و باعث متالشی شدن 
آن می شوند. در عین حال، آنتی بیوتیک ها هیچ آسیبی به سلول های بدن ما وارد نمی کنند، پس 

مشکل مصرف آنتی بیوتیک ها کجاست؟

34

رایـــان ســـاقیان
ویراســـتار: الدن کرمـــی

ـــرد ـــرف ک ـــک مص آنتی بیوتی
چـــرا نبایـــد ســـرخود 
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طی سال ها مصرف آنتی بیوتیک ، باکتری ها بر اثر تکامل 
یافتن و یا با جهش های ژنتیکی ، دربرابر آنتی بیوتیک ها 
مقاومت خود را بیشتر کرده اند؛ برای مثال، امروزه برخی 
باکتری ها می توانند آنتی بیوتیک ها را به صورتی که دیگر 
برای باکتری مضر نباشند ، تجزیه کنند و یا برخی دیگر از 

آن ها به گونه ای تکامل یافته اند که دیگر 
در مقابل آنتی بیوتیک ها، نفوذ  ناپذیرند. 
اگر تعداد کمی از باکتری ها مقاوم شده 
باشــند، چنــدان جای نگرانی نیســت. 
آنچه مصرف آنتی بیوتیک ها را به یک 
معضــل تبدیل کرده، مقاوم شــدن تمام 
باکتری هــا در مقابل آنتی بیوتیک هایی 
است که در گذشــته مصرف می شدند. 
عــالوه بر این،  باکتری هــا می توانند ژن 
مقاومت به آنتی بیوتیک ها را به راحتی 

به یکدیگر انتقال داده و ابرباکتری هایی را به وجود آورند 
که در مقابل انــواع آنتی بیوتیک ها بــا طیف عملکردی 
مختلف، نیز مقاوم اند. اماکنی مانند بیمارســتان ها، محل 
مناسبی برای انتقال این انتقال ژِن مقاومت بین باکتری ها 
هســتند؛ بنابرایــن، آنتی بیوتیک ها بایــد آخرین روش 
مقابله با بیماری های عفونی باشــند نــه دارویی برای رفع 
ســرماخوردگی. برخی تصور می کنند مقاومت نســبت 
به آنتی بیوتیک به این معناســت که بدن انسان به آنتی 
بیوتیک مقاوم شــده اســت. این برداشت نادرستی است. 
مقاومت به آنتی بیوتیک یعنی باکتری ها ســپری دفاعی 

ایجاد کرده اند که آنتی بیوتیک بر آن بی اثر است.
مورد دیگــری که مصرف آنتی بیوتیک هــا را به معضلی 
جهانی تبدیل کرده، استفاده از آن ها در صنعت دام و طیور 
اســت. انسان ها بین بیست تا ســی میلیون دام و طیور را 

برای مصــرف غذایی خود پرورش می دهنــد. برای پایین 
نگه داشتن قیمت گوشت و مرغ مصرفی، دام ها معموالً در 
شرایط نامناسب و با کمترین امکانات )و در نتیجه ،صرف 
کمترین هزینه(، نگهداری می شوند. این شرایط نامناسب 
نگهــداری، زمینه را برای شــیوع انواع بیمــاری در میان 

حیوانات، فراهم  می کند. برای جلوگیری از بیمار شدن دام 
و طیور، در غــذای آن ها میزان زیادی آنتی بیوتیک اضافه 
می شود. این آنتی بیوتیک ها هنگام مصرف گوشت و مرغ 
وارد بدن ما شــده و این فرایند باعث تولید هرچه بیشتر 

ابرباکتری ها  شده است.
در ســال 2015 خبر ناخوشــایندی از چین جهانی شــد: 
مقاومــت باکتری ها بــه آنتی بیوتیکی به نام ُکلیســتین 
)Colistin(، آخریــن راه چاره برای مبارزه با باکتری ها. 
برای سالیان طوالنی ُکلیستین به عنوان آنتی بیوتیکی قوی 
شناخته شده بود. با این وجود، این آنتی بیوتیک به صورت 
بسیار محدود برای انسان ها تجویز می شود، چرا که یکی 
از عــوارض جانبی آن، آســیب ریوی اســت. در نتیجه ی 
استفاده ی محدود از ُکلیستین ، باکتری ها به آن مقاوم نشده 
بودند و همواره به عنوان آخرین آنتی بیوتیک برای مبارزه 



36

با بیماری های عفونی که به ســایر آنتی بیوتیک ها مقاوم 
شده بودند، اســتفاده می شد. بنابراین، مقاومت باکتری ها 
به ُکلیستین خبری فاجعه بار است. اما چطور باکتری ها به 
ُکلیستین مقاوم شدند؟ از آنجا که ُکلیستین معموالً برای 
انسان تجویز نمی شود، قیمت پایینی دارد و گزینه ی مناسبی 
برای دامداران است تا هزینه ی آنتی بیوتیک مصرفی دام و 
طیور را کاهش دهند. برای چندین ســال، دامداران چینی 
به دام های خود ُکلیســتین می دادند و این آنتی بیوتیک از 
راه غذا به انسان منتقل شده و به مرور، باعث مقاوم شدن 

باکتری ها شده است.

محققان همواره در جســتجو برای کشــف آنتی بیوتیکی 
قوی تر بــرای مبارزه با ابرباکتری ها هســتند و نبرد بین 
باکتری  و آنتی بیوتیک ها در آینده ای نزدیک پایان  نخواهد 
یافت. آگاه سازی جامعه در این زمینه امری ضروری است 
تا افراد بــا مصــرف غیرضــروری آنتی بیوتیک ها برای 
بیماری هایی مانند سرماخوردگی، که سیستم ایمنی بدن به 
راحتی توان مبارزه با آن ها را دارد، از سرعت بخشیدن به 

تولید ابرباکتری ها جلوگیری کنند.
* در گفتار عامیانه به آنتی بیوتیک ها، »چرک خشک کن« 

نیز می گویند.
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شیمی



دســـتاوردهای شـــیمی ســـبز

ـــی ـــم مزینان مری
ویراستار:

ــی ــه قدسـ هدیـ

در شماره ی قبل به معرفی شیمی سبز و اصول دوازده گانه ی آن پرداختیم. گفتیم شیمی سبز عبارت است 
از طراحی فرآورده ها و فرایندهای شیمیایی که به کارگیری و تولید مواد آسیب رسان به سالمت آدمی و 
محیط زیست را کاهش می دهند یا از بین می برند. از گذشته تاکنون شیمی دانان سبز در پی آن هستند 
که روندهای شــیمیایی ســالم تری را جایگزین روندهای کنونی کنند یا با جایگزین کردن مواد اولیه ی 
ســالم تر، یا انجام دادن واکنش ها در شــرایط ایمن تر، فرآورده های ســالم تری را به جامعه هدیه دهند. 
برخی از آن ها می کوشــند شیمی را به زیست شیمی نزدیک کنند، چرا که واکنش های زیست شیمیایی 
طی میلیون ها ســال رخ داده اند و چه برای آدمی و چه برای محیط زیســت چالش های نگران کننده  ای 
به وجود نیاورده اند. بســیاری از این واکنش ها در شــرایط طبیعی رخ می دهند و به دما و فشار باال نیاز 
ندارند. فرآورده های آن ها نیز به آسانی به چرخه ی مواد، باز می گردند و فرآورده های جانبی آن ها برای 
جانداران سودمندند. الگو برداری از این واکنش ها می تواند چالش های بهداشتی و زیست محیطی کنونی 

را کاهش دهد. در این مقاله به معرفی یکی از دستاوردهای شیمی سبز می پردازیم.
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بیودیزل، سوخت جایگزین
به کارگیری سوخت های فسیلی در خودروها با رهاشدن 
انبوهــی از گازهای گلخانــه ای به جو، همراه شــده که 
دگرگونی هــای آب و هوایــی را در پی داشــته اســت. از 
سوختن نادرست آن ها نیز، مواد سمی به هوا آزاد شده که 
ســالمتی آدمی را به چالش کشیده است. حتی اگر بتوان 
بر ایــن دو چالش بزرگ پیروز شــد، کاهش روزافزون 
اندوخته های فســیلی مســئله ای اســت که از آن گریزی 
نیســت. این تنگناها همــراه با افزایــش روزافزون بهای 
این گونه ســوخت ها، پژوهشگران و مهندسان بسیاری را 
به فکر طراحی خودروهایی با سوخت هیدروژن انداخته 
است. چرا که منشأ این سوخت، آب است که فراوان ترین 
ماده در طبیعت است و فرآورده ی سوختن این سوخت در 
خودرو نیز خود آب است. با این همه، سوخت هیدروژن 
با چالش بزرگی روبه رو است. فراهم آوردن هیدروژن از 
آب با فرایند الکترولیز انجام می شود که برای پیش برد آن 
به الکتریسیته نیاز است و اکنون نیز الکتریسیته، بیشتر، 
از ســوختن اندوخته های فسیلی به دســت می آید. شاید 
روزی با به  کاربــردن برخی کاتالیزگرها بتوان از انرژی 
خورشیدی به جای سوخت های فسیلی در پیش بردن روند 

الکترولیــز، بهره گرفت، 
اما هنوز راهکار کارآمدی 
برای تولیــد ارزان هیدروژن 
پیشــنهاد نشــده اســت و به نظر نمی رسد در 
آینده ای نزدیک بتوان به چنین توانی دســت پیدا کرد. با 
این همه، برخی دانشمندان امیدوارند بتوانند منشأ زیستی 
برای هیدروژن به وجود آورند. گروهی از پژوهشــگران 
در ســال 2000 میالدی گزارش کردند که توانسته اند از 
جلبک های سبز برای آزاد کردن هیدروژن از مولکول های 
آب، به همان اندازه که از الکترولیز به دست می آید، بهره 
گیرند، اما نور خورشید برای این رویکرد مشکالتی ایجاد 
می کند، چرا که جلبک طی فرایند فتوسنتز، اکسیژن نیز 
تولید می کنــد. این اکســیژن از کار آنزیم تولیدکننده ی 
هیدروژن جلوگیری می کند و در نتیجه، هیدروژن اندکی 
به دست می آید. دانشمندان می کوشند با تغییرهایی که در 
این فرایند طبیعی ایجاد می کنند، بازده  تولید هیدروژن را 
باال ببرند. شاید یک روز، آبگیر کوچکی که از جلبک 

پوشیده شده است، منشأ هیدروژن خودروهای ما باشد.
در رویکــردی دیگر که مورد توجه اســت، از روغن های 
گیاهی به عنوان منشــأ تهیه ی ســوخت جایگزین، بهره 
می گیرنــد. برای تهیه ی این نوع ســوخت، کــه با عنوان 
بیودیزل شناخته می شود، پس مانده ی روغن آشپزی را نیز 
می توان به کار گرفت. هر چند از سوختن این نوع سوخت 
نیز مانند دیگر ســوخت های فسیلی، گاز گلخانه ای آزاد 
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می شــود، اما به اندازه ا ی تولید می شــود کــه گیاهان، طی 
فرایند فتوســنتز آن را برای تولیــد قند به کار می گیرند. 
از ســوی دیگر از ســوختن روغن های گیاهی، گوگرد و 
آالینده های آسیب رســان دیگر، آزاد نمی شــود. از فواید 
دیگر این نوع سوخت این است که گلیسرین، ماده ای که 
در صابون، خمیر دندان و مواد آرایشــی به کار می رود، از 
فرآورده های جانبی روند تولید آن اســت. همچنین، چون 
طی روند تولید این سوخت، به آن اکسیژن افزوده می شود، 

پس بهتر از سوخت نفتی در موتور می سوزد، همچنین این 
سوخت به روغن کاری موتور نیز کمک کرده و به درازای 

عمر آن، می افزاید.
 منابع:

[1] La Merrill, M., 2003. Parent, k.; Kirchhoff, 

M. Jones, D. Hydrogen fuel cells for future 

cars. ChemMatters, April.

[2] Demirbas, A., 2008. Biodiesel (pp. 111-

119). Springer London.
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اجتماعی



اوایل اسفند 98 بود که ویروس کووید 19، ایران را هم به دسته ی کشور های مبتال وارد کرد. این ویروس 
که تاکنون درمان قطعی ای برایش پیدا نشــده، زندگی های مان را محدود و متفاوت کرد. محدودیت هایی 
که در پی قرنطینه پیش آمد، جامعه را به سمت خالقیت و تالش های متفاوت کشید. این روزها شاهدیم 
که افراد به ورزش، خواندن کتاب، آشــپزی، مراقبه و بسیاری از امور دیگر که شاید تا قبل از قرنطینه  
فرصتی برای آن ها نداشتند، تشویق می شوند. بدون شک قرنطینه ای که از اواخر سال 98 به وجود آمد، 

تأثیراتی بر زندگی افراد داشته است.
یکی از این تأثیرات مهم، تغییر ســبک آموزش و فعالیت های آموزشــی و به دنبال آن جریان یادگیری 
اســت. به همین دلیل در کالس دهم علوم انســانی قرار بر این شــد که دو پژوهش با موضوع »بررسی 
پیامدهای اجتماعی کرونا بر ســبک زندگی ما« و »بررسی آسیب های اقتصادی کرونا بر اقتصاد جهان« 
انجام شــود. آنچه پیش روی شماست نتایج پژوهش اول است که به صورت آنالین و مجازی اجرا شده 
اســت. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان متوســطه ی دو خرد بودند و تعداد 136 نفر در پاسخ به 

پرسشنامه ی ما شرکت کردند.

ـــا ـــی م ـــبک زندگ ـــا س کرون
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ـــه قدســـی ـــدام/ هدی غـــزل نکوان

یـــاس مهـــر افشـــار
ویراســـتار:



بــا توجه بــه محدودیت هــای موجود، روشــی که برای 
جمع آوری اطالعات پیش گرفته شــد، طراحی پرسشنامه 
بود. در این پرسشــنامه تعداد 22 ســؤال طرح شــد و به 
صورت آنالین در دســترس دانش آموزان متوســطه ی دو 
خرد قرار گرفت. در اینجا به تعدادی از سؤاالت که مهم تر 

بوده اند، اشاره می شود: 
- ورود پدیده کرونا تا چه حد، در ســبک زندگی شــما 

تغییر ایجاد کرده است؟ )تصویر1(
- تا چه حد اعتقاد دارید شما و دیگران را بیش از گذشته، 

متوجه خود و درونیات خود کرده؟ )تصویر2(
- میــزان عمل به مســئولیت جمعی تا چــه حد در مردم 

افزایش یافته؟ )تصویر3(
- پدیده ی کرونا تا چه حد شما را دچار ترس و اضطراب 

کرده؟ )تصویر 4(
- جهان پس از کرونا تا چه حد شــما را نگران می کند؟ 

)تصویر 5(
در آخر، پس از بررسی، نتایج قابل توجهی از پاسخ سؤاالت 
به دســت آمد. اکثریت جامعه ی آمــاری ما، تغییراتی در 

سبک زندگی و درونیات خود داشته اند، در این مدت بیشتر 
به خود توجه کرده اند و قرنطینه باعث شده تا خود را بهتر 
و بیشتر بشناسند. در مبحث مسئولیت های اجتماعی، افراد 
جامعه ی آماری ما، بر این باورند که اکنون که درگیر این 
ویروس هستیم، مسئولیت های اجتماعی اهمیت بیشتری 
پیدا کرده اند؛ مثالً مراقبت از خود، مســئله ای بسیار مهم 
اســت که بر ســالمت و زندگی باقی افراد جامعه هم اثر 
می گــذارد، با این حال احســاس می کنند بعــد از گذر از 
این بحران، از اهمیت این مســئولیت های اجتماعی کاسته 
می شــود و همه چیز به روال قبل بــاز می گردد. در مقابل 
برخی اعتقاد داشتند که افراد اکنون خودخواه تر شده اند و 
احتمال دارد این ویژگی بعد از قرنطینه هم در آن ها بماند 

و نهادینه شود. 
در پاســخ به ســؤال افزایش میزان مطالعــه در این مدت، 
حــدود 50 درصد بیان کردنــد مطالعه ی آن هــا افزایش 
چندانی نداشته است. در زمینه ی فعالیت های ورزشی نیز 
حدود 70 درصد اعالم کردند که فعالیت های ورزشی شان 

افزایشی نداشته است.

تصویر2تصویر1
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حدود نصف جامعه ی آماری ما معتقدند که در این شرایط 
آموزش مجازی بهتر از آموزش حضوری است. این دستاورد 
کمی بحث  برانگیز است زیرا با توجه این شرایط، برخی 

احساس می کنند آموزش حضوری بهتر است. 
این بحران کمتر از نیمی از افراد را دچار ترس و اضطراب 
کــرده و باقی افــراد کمی در مهار آرامــش خود موفق تر 
عمل کرده اند و معتقدند مهارت های زندگی شــان، از قبیل 

مدیریت هیجان، در این مدت رشد کرده است.
90 درصد جامعه ی آماری باور دارند که کرونا به سالمتی 
محیط  زیســت کمک کرده است. این دستاورد خیلی هم 
عجیب نیســت چون همواره در اخبــار می بینیم که هوا 
تمیزتر شده و محیط زیست آزاد تر از انسان ها. اکثریت 
پرسش شوندگان باور دارند مصارف شخصی آن ها در طی 
این مدت تغییر کرده، اما بعد از گذر از این بحران جهانی، 
مانند ســابق خواهد شــد. برای تعداد قابل مالحظه ای از 
افــراد حس همدلی و کمک به یکدیگر افزایش یافته، اما 
همان طور که پیش تر گفتیم 40 درصد از افراد احســاس 
می کنند این پدیده انســان ها را خودخواه تر کرده است و 
در پاســخ به آخرین سؤال، حدوداً نیمی از افراد پاسخ گو، 
درباره جهان پــس از کرونا ابراز نگرانــی کرده اند، این 
موضوع هم خــود یک موضوع جهانی اســت و خیلی از 

تحلیل گران تحلیل ها و نگرانی هایی در این باره داشته اند.
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نگاهی به آینده
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پیشرفت های اخیر فناوری بر بسیاری از جنبه های زندگی ما اثر گذاشته است؛ برای مثال، چگونگی ارتباط برقرار 
کردن، با هم کار کردن، یادگیری و طبیعتاً، یاددهی. این پیشــرفت ها، همچنین دایره ی واژگان ما را گســترش داده 
و مفاهیمی مانند »اهالی دیجیتال« )دیجیتال مادرزاد(، »مهاجران به دنیای دیجیتال« و  »معلم قرن بیســت و یکم« 

)موضوع همین مطلب( را تولید کرده است.
در حالی که این مطلب را می نویســم، ســعی می کنم به خاطر بیاورم آیا هرگز عباراتی مانند »معلم قرن بیستم« یا 
»معلم قرن نوزدهم« به گوشم خورده است؟ یک جستجوی سریع در گوگل، این اطمینان دوباره را در من ایجاد کرد 
که چنین ترکیب کلماتی ســابقه نداشته است. با تغییر عبارت »قرن بیستم« به »قرن بیست و یکم« در جستجوی 
اینترنتی، نتایج متفاوتی به دســت آمد. مدرسه ی قرن بیســت و یکم، آموزش قرن بیست ویکم، معلم قرن بیست 
ویکم و مهارت های قرن بیست و یکم، نتایجی است که در این جستجو به دست آوردم، با جستجو در هشتگ های 
توییتر و کتاب های آمازون، نتایج، دقیقاً یکسان بود؛ هیچ نتیجه ای برای »معلم قرن بیستم« پیدا نشد؛ در حالی که 
عبارت های بسیاری برای »قرن بیست و یکم« پیدا کردم؛ مانند »معلم قرن بیست و یکم«، »مهارت های قرن بیست 
و یکم« و »یاددهی قرن بیســت و یکم«. هیچ کتابی نیز درباره ی موضوعات قرن بیستم وجود نداشت؛ در حالی که 

کتاب های نسبتاً زیادی در زمینه ی یاددهی و یادگیری قرن بیست و یکم به چشم می خورد.

پانـــزده ویژگـــی معلـــم 
قـــرن بیســـت و یکـــم* ــزاده ــو علیـ ــه: مینـ ترجمـ



مشخص اســت که یاددهی در قرن بیست و یکم، پدیده ی 
کامالً متفاوتی  اســت. پیــش از این، هیــچ گاه یادگیری 
نمی توانســت به روش امروزی روی دهد؛ یعنی دســترس 
بودن در همــه جا، در هر زمــان، در زمینه ی هر موضوع 
ممکن، و با پشتیبانی از هر نوع سبک یا ترجیح یادگیری، 

اما واقعاً »معلم قرن بیست و یکم« چه معنایی دارد؟
در ادامه به پانزده ویژگی معلم قرن بیســت و یکم اشاره 

خواهد شد:
1.کالس دانش آموزمحور و دستورالعمل های

 شخصی سازی  شده
با توجه به این که دانش آموزان به هر نوع اطالعات ممکن 
دسترسی دارند، قطعاً دیگر نیازی نیست که دانش با قاشق 
به آن ها خورانده ، یا محتوا به روش یکســان و ســازگار 
بــا همه، آمــوزش داده  شــود. از آنجا کــه دانش آموزان، 
شــخصیت ها، هدف ها و نیازهای متفاوتــی دارند، ارائه ی 
آموزش های شخصی سازی شده، نه تنها ممکن، بلکه مطلوب 
اســت. زمانی که به دانش آموزان حق انتخاب داده  شــود، 
نسبت به یادگیری شان احساس مالکیت می کنند، انگیزه ی 
درونی شان بیش تر می شــود و بیش تر تالش می کنند؛ این 
کار، همان نسخه ی آرمانی برای نتایج یادگیری بهتر است.

2. دانش آموزان در نقش تولید کننده
دانش  آمــوزان امروزی، جدیدترین و بهترین ابزارها را در 
اختیار دارند؛ هرچند اســتفاده ای کــه از آن ها می کنند، 
معموالً از ارتباط برقرار کردن با خانواده و دوســتان، از 
طریق چت، پیغام نوشتن و یا تماس، فراتر نمی رود. با وجود 

این که به دانش آموزان امروزی به عنوان اهالی دیجیتال نگاه 
می شود، بسیاری از آن ها از تولید کردن محتوای دیجیتال، 
بســیار فاصله دارند. گرچه با دستگاه های گران قیمتی که 
در اختیــار دارند، می توانند محتواهای زیادی مثل وبالگ، 
اطالعات نــگار ) اینفوگراف(، کتــاب، ویدئوهای مربوط 
به روش انجام کارهای مختلــف )how-to( و خودآموز، 
تولیــد کنند، در بســیاری از کالس ها از آنان خواســته 
می شود، دستگاه های شان را خاموش کنند و با استفاده از 
کاغذهای چاپ شــده و کاربرگ کار کنند. این کاغذها 
پس از بررسی یا نمره دهی معلم، به دانش آموزان برگردانده  
و متأســفانه بیش تر اوقات، دور انداخته می شود. بسیاری 
از دانش آموزان نمی خواهند این تکالیف را انجام دهند، یا 
نگه دارند و بعداً به آن ها رجوع کنند. اگر به دانش آموزان 
فرصت داده  شود، می توانند وبالگ ها، فیلم ها، یا داستان های 
دیجیتال زیبا و خالقانه ای تولید کنند که برای شان مایه ی 

افتخار باشد و با دیگران به اشتراک بگذارند.
3. یادگیری فناوری های  جدید

بــرای این که بتوانیم به دانش آموزان، حق انتخاب  بدهیم، 
داشتن تجربه ی عملی و مهارت فردی، مفید است. از آن جایی 
که فناوری پیش رفت می کند، نمی شــود اســتفاده از یک 
ابزار را یک بار و برای همیشه یاد گرفت. خبر خوب این 
است که تکنولوژی های جدید، هم برای معلمان تازه کار و 
هم برای معلمان با تجربه، جدید هستند. بنابراین هرکس 
می تواند در هر زمانی وارد کار شــود. من از یک اشتراک 
کوتــاه مدت در www.lynda.com  اســتفاده کردم که 
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منابع گســترده ای برای یادگیــری فناوری های جدید، در 
اختیار قرار می دهد.

4. جهانی شدن
ابزارهای امروزی این امکان را فراهم می کنند که درباره ی 
کشورهای دیگر و مردم آن ها، اطالعات دست اولی به دست 
آوریم. گرچه استفاده از کتاب های درسی، همچنان کفایت 
می کند، هیچ چیز قابل مقایســه با این نیست که زبان ها، 
فرهنگ ها و مهارت های برقراری ارتباط را از طریق حرف 

زدن واقعی با مردم مناطق دیگر دنیا، یاد بگیریم.
باعث شــرمندگی اســت که با وجود همه ی ابزارهای در 
دسترس، همچنان از طریق رسانه ها درباره ی فرهنگ ها، 
مردم و رویدادهای کشورهای دیگر یاد می گیریم. اگر به 
دانش آموزان یاد بدهیم چگونه با استفاده از ابزارهایی که 
در اختیار دارند، هر گوشــه ی این ســیاره را ببینند، امید 

می رود آگاه تر و همدل تر شویم.
5. هوشمند بودن و از گوشی های هوشمند استفاده کردن

وقتی دانش آموزان ترغیب می شوند به دستگاه های شان به 
عنوان ابزارهایی ارزشمند نگاه کنند که از دانش پشتیبانی 

می کند )نه به عنوان وسیله ای که موجب حواس پرتی آن ها 
می شود(، از دستگاه های شان به طور مفید استفاده می کنند. 
ســال های اول تدریس ام را به یاد می آورم که اســتفاده از 
موبایل در کالســم ممنوع بود و ســعی می کــردم خودم 
درباره ی هر کلمه ی جدید توضیح و هر پرسشــی را پاسخ 

دهم؛ چیزی که امروز فکرش را هم نمی کنم!
من یاد گرفته ام هر یک از دانش آموزان نیازهای متفاوتی 
دارنــد، بنابراین هنگام کمک به آن  ها درباره ی کلمه های 
جدید و پاسخ گویی به سؤال های شان، نیازی نیست وقت 
همــه را تلف کنم و چیزی را توضیح دهم که شــاید فقط 
مورد اســتفاده ی یک یا دو نفر باشد. اگر به دانش آموزان 
یاد دهیم مستقل شوند و خودشان به دنبال پاسخ های مورد 

نیازشان بروند، فضای متفاوتی در کالس ایجاد می شود.
از وقتی به دســتگاه های دانش آموزان، به عنوان ابزارهای 
کمک آموزشــی نگاه می کنم، تغییرات مثبتی را مشاهده 
کــرده ام. در  واقع گاهی اوقات، حتی در پاســخ ســؤال ها 
می گویم: »نمی دانم، از گوگل اســتفاده کن و پاســخ را با 
همه ی مــا در میان بگذار«. این روش برخورد، تغییر قابل 
توجهی در واکنش ها و نتایجی که دانش آموزان به دســت 

می آورند، ایجاد می  کند.
6. وبالگ نویسی

من درباره ی اهمیت وبالگ نویســی، توسط دانش آموزان 
و معلمان، نوشــته ام. حتی دانش آموزان مبتدی انگلیســی 
من توانسته اند ارزش نوشتن برای مخاطب واقعی و تحقق 
حضور دیجیتالی شان را مشاهده کنند. بنابراین دیگر برای 

وبالگ نویسی ، جای سؤال باقی نمی ماند.
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7. دیجیتال شدن
رویکــرد مهم دیگــر، اســتفاده نکردن از کاغذ اســت. 
ســازماندهی کــردن منابع و فعالیت های آموزشــی روی 
وب سایت شخصی و تلفیق فناوری، سطح تجربه ی یادگیری 
دانش آموزان را تغییر می دهد. به اشتراک گذاشتن لینک ها 
و ارائه ی بحث های دیجیتال، در مقابل استفاده ی همیشگی 
از کاغــذ، این امکان را بــرای دانش آموزان فراهم می کند 
که به صورتی ســازمان  یافته تر، به منابع کالسی دسترسی 

داشته باشند و آن ها را به اشتراک بگذارند.  
8. همکاری برای تولید مشترک

فناوری، امکان همکاری برای تولید مشترک بین معلمان 
و دانش آمــوزان را فراهم مــی آورد. ایجاد منابع دیجیتال، 
ارائه هــا و پروژه هــا، همراه بــا معلمــان و دانش آموزان 
دیگر، باعث می شود فعالیت های کالسی، به دنیای واقعی، 
نزدیک شود. همکاری برای تولید مشترک، باید فراتر از 
به اشتراک گذاشتن مســتندات، از طریق ایمیل یا ارائه ی 
پاورپوینت باشد. بســیاری از ایده های عالی، در حد یک 
گفت وگو یا کپــی کاغذی باقی می ماند، که ضرر بزرگی  
به حساب می آید. همکاری برای تولید مشترک در سطح 

جهانی، کل تجربه ی ما را تغییر خواهد داد.
9. استفاده از گفتگوی توییتر

برای این که توســعه  ی حرفه ای خود را سازماندهی کنیم، 
پژوهش ها و ایده ها را به اشــتراک بگذاریم و در جریان 
مسائل و آخرین اطالعات حوزه ی کاری خود قرار بگیریم، 
مشــارکت در گفتگوی توییتــر، ارزان ترین و کارآ ترین 
راه اســت. با توجه به گفتگوهای خوبی که هر روز اتفاق 
می افتد، می توانیم از نظر حرفه ای رشــد کنیم و دانش خود 

را توسعه دهیم. رفتن به کنفرانس ها، دیگر تنها راه مالقات 
با دیگران و ساختن شبکه های یادگیری حرفه ای، نیست.

10. ایجاد ارتباط
با کســانی  که هم سلیقه تان هســتند، ارتباط برقرار کنید. 
ابزارهای امروزی به ما اجازه می دهند با هر کس، در هر کجا 
و در هر زمان، ارتباط برقرار کنیم. اگر از یک متخصص یا 
همکار سؤالی دارید، از طریق رسانه های اجتماعی، به سادگی 
با آن ها ارتباط برقرار کنید، آن ها را دنبال کنید، به گروه ها 

بپیوندید، سؤال بپرسید و اظهارنظر کنید.
11. یادگیری پروژه ای

بــا توجه به این که دانش آموزان امــروزی به منابع واقعی 
در وب ســایت ها، متخصصان سراسر دنیا، و همساالنی در 
مکان های دیگــر که همان موضوعــات را یاد می گیرند، 
دسترســی دارند، یاددهی به وســیله ی کتاب های درسی، 
روشــی قرن بیســتمی  اســت )زمانی که این امکانات در 
دســترس نبودند(. دانش آموزان امروزی باید ســؤال های 
پیش برنده ی خودشــان را بپرورانند، پژوهش های شــان 
را انجام دهند، با متخصصــان تماس بگیرند و پروژه های 
نهایی شان را به اشتراک بگذارند. آن ها همه ی این کارها 
را می توانند با اســتفاده از همان دستگاه هایی که در دست 
دارند، انجام دهند. تنها چیزی که از معلم شان می خواهند، 

راهنمایی  است.
12. ساختن رد پای مثبت دیجیتال از خودتان

این موضوع ممکن اســت واضح به نظر آیــد، اما معلمان 
امروزی باید الگویی باشــند برای اســتفاده ی مناسب از 
رســانه های اجتماعی، تولید و انتشار محتوای ارزشمند و 
ایجاد منابعی که قابلیت اشتراک گذاری دارد. درست است 
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که معلم ها هم انسان هســتند و می خواهند از رسانه های 
اجتماعی اســتفاده کنند و عکس ها و افــکار خود را در 
این رســانه ها به اشــتراک بگذارند، اما ما نمی توانیم از 
دانش آموزان مان بخواهیم در فضای آنالین، کار نادرستی 
را انجــام ندهند، درصورتی که خودمــان همان کارها را 
انجام می دهیم. حفــظ رفتار حرفه ای، هم در کالس و هم 
در فضــای آنالین، کمک می کند رد پــای دیجیتال مثبتی 
از خودمان به جا بگذاریم و الگوی رفتاری مناســبی برای 

دانش آموزان باشیم.
13. کد نویسی

با وجــود این که این کار ممکن اســت پیچیــده به نظر 
برسد، در واقع کدنویسی چیزی جز سواد امروزی نیست. 
همان طور که مداد و خودکار، ابزارهای قرن بیستم بودند 
و غیر ممکن بود که بتــوان معلمی را تصور کرد که قادر 
به استفاده از آن ها نباشد، معلمان امروزی هم باید بتوانند 
با مداد و خــودکار امروزی کار کننــد؛ یعنی کامپیوتر. 
یادگیری کدنویسی بســیار جالب است. احساس نوشتن 
یک صفحه با HTML، شــگفت انگیز اســت. هر چند 
من هم در این حوزه، مثل ســایر حوزه هــا، راه درازی در 
پیش دارم، با برداشتن یک قدم در هر زمان، می توان راهی 
طوالنــی را طی کرد. باز هــم www.lynda.com منبع 

مناسبی برای شروع است.
14. نوآوری

از شما دعوت می کنم جعبه ی ابزار تدریس تان را گسترش 
دهیــد و راه های جدیدی را امتحــان کنید که پیش از این 
تجربه نکرده اید؛ مثل تدریس با شــبکه های اجتماعی یا 
جای گزینی کتاب درسی با منابع اینترنتی. نه به خاطر این 

ابزارها، بلکه به خاطر دانش آموزان.
از وقتی شــروع به استفاده از سخنرانی های TED کرده و 
فعالیت های درســی ام را بر مبنای آن ها طراحی کرده ام، از 
دانش آموزانم بازخوردهای بسیار متفاوتی گرفته ام. آن  ها 
عاشــق این فعالیت ها شده اند؛ عاشق استفاده از فیس بوک 
برای بحث ها و خبرهای کالســی اند. آن ها قدر چیزهای 
تازه را می دانند؛ نه فقط ابزارهای جدید، بلکه راه های تازه، 

موثرتر و جالب برای استفاده از این ابزارها.
15. یادگیری مستمر

تا وقتــی راه های جدیــد و فناوری های  جدیــد به وجود 
می آیند، یادگیری و سازگار شــدن، یک ضرورت است. 
خبر خوب این اســت که: یادگیری تفریح است و حتی با 
صرف بیست دقیقه در روز، می توان راهی طوالنی را پیمود.

* نوشته ی Tsisana Palmer برای سایت
www.edutopia.org
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تا به حال به این مســئله فکر کرده اید که برای دنیای متفاوِت مثالً بیست سال بعد، آماده هستید یا نه؟ آیا 
دانش و مهارت هایی که تا به حال کســب کرده اید، به درد آن زمان هم می خورد؟ فکر می کنید برای این که 
بتوانید در دهه ی ســی یا چهل قرن بیســت و یک، شــهروند مؤثر و فرد موفقی باشید، چه مهارت هایی به 

کارتان خواهد آمد؟
پیدا کردن پاســخ دقیق برای این سؤال ها دشوار اســت؛ زیرا در مورد آینده ای حرف می زنیم که شاید حتی 
تصوری هم از آن نداریم، اما چیزی که از آن مطمئنیم این اســت که نیازمند کســب ابزارها و مهارت های 

جدید و متفاوتی خواهیم بود که شاید تا به حال به نظرمان ضروری نرسیده اند.
بر اساس چارچوبی که توسط دانشگاه ملبورن با عنوان مهارت های قرن بیست و یکم* ارائه شده ، مهارت هایی 
مانند خالقیت و نوآوری، تفکر انتقادی، حل مســئله، ارتباط و همکاری، همچنین ترکیب این مهارت ها با 
عنوان حل مســئله ی گروهی، داشتن سواد فناوری و یادگیری از طریق شبکه های مجازی، مواردی است که 
برای زندگی در جهان آینده، مورد نیازمان خواهد بود. با مطالعه ی منابع نیز می توان دریافت که موضوعات 
درسی اصلی قرن بیست و یکم شامل موضوعاتی مانند سواد مدنی، آگاهی جهانی، سواد مالی، سواد بهداشتی، 

سواد محیط زیستی و سواد بصری است.
در این میان بعضی از دانش آموزان خرد، به عنوان یادگیرندگان مستقل و فعال، فراتر از مرزها و محدودیت ها 

به دنبال کسب این مهارت ها هستند. 
دو گزارشی که می خوانید، بیان تجربیات دو نفر از این دانش آموزان، یا بهتر بگوییم دانشجویان است:

ـــش زاده ـــدا دروی آی

آینـــده از آن ماســـت

* The framework of 21st century skills as defined by ATC21s ( Assessement and Teaching 
of 21st century skills headquartered at the University of Melbourne)



موضوعات سیاســی اجتماعی و اقتصادی، همیشه توجه مرا به خود جلب می کردند. همیشه دوست داشتم 
بتوانم ایده هایم را با دیگران به اشتراک بگذارم و ایده های آن ها را بشنوم. دوست داشتم بتوانم بحث کنم 
و موضوعات مختلف را از دیدگاه های متفاوت بررسی کنم. اولین بار که اسم کالس پژوهش اجتماعی را 
شــنیدم برای شرکت در آن، شــک و تردید زیادی داشتم، ولی باالخره بعد از صحبت با دوستان و پدر و 
مادرم تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم. می توانم بگویم که یکی از بهترین تجربه های زندگی ام را کســب 
کردم و با دنیای کامالً جدیدی  رو به رو شدم. تجربه ی شرکت در کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل، یکی 
از مفید ترین و بهترین تجربه های عمرم بود و بعد از آن به این نتیجه رسیدم که می خواهم هر طور شده، به 

خاطر رشد خود، آن را دوباره امتحان کنم. 
کمی بعد از تمام شدن کنفرانس، همه گیری ویروس کرونا آغاز شد و من هم مانند تمام آدم ها، در قرنطینه 
بودم. یک روز، تبلیغ یک کنفرانس آنالین را دیدم. به نظرم ایده ای بسیار خالقانه و جدید بود. بالفاصله 
اقدام به ثبت نام کردم. بعد از شــرکت در آن کنفرانس آنالین، با دنیای جدیدی رو به رو شــدم و تصمیم 
گرفتم هر طور که شــده در کنفرانس های بیشــتری شرکت کنم و بیشــتر یاد بگیرم. تقریباً تمام مدت 
قرنطینه، یا مشــغول شرکت در کنفرانس های مختلف بودم، یا داشــتم برای آن ها تحقیق می کردم. تا به 
امروز در سیزده کنفرانس آنالین به عنوان عضو کمیته )Delegate( شرکت کرده ام و حتی یک بار هم 
از آن خســته نشده ام و برایم تکراری نبوده. برای هر کدام از کنفرانس ها باید تحقیق می کردم و متن ها و 
قطع نامه های مختلفی، می نوشــتم. کمیته های مختلف، هر کدام برایم مانند دنیایی جدید بودند. کار آسانی 
نبود، ولی چون با تمام وجود آن را دوســت داشتم، وقت و انرژی خودم را صرفش می کردم. هر کنفرانس 

که می گذشت عالقه ام برای شرکت در کنفرانس های مختلف بیشتر می شد. 

تجربه هایـــی کـــه اندوختـــم

ــق  ــروناز محقـ سـ
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اولیــن تجربه ام در کنفرانس آنالین، بــه عنوان نماینده ی 
کشــور قطر، و با موضوع »رسانه« بود. از آنجایی که این 
کنفرانس شــروعی بود برای تجربه های بعدی و کســب 
دانش بیشتر، برایم بسیار با ارزش بود. تجربه ی بعدی ، به 
عنوان نماینده ی کشــور مالتا، در سازمان تجارت جهانی 
بود که موضوع آن »اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد« بود. 
موضوع این کمیته، بســیار به روز بود و بحث های جالبی 
را دربــاره ی اقتصاد ایجاد کرد. بــا تحقیقاتی که برای این 
موضوع انجام دادم، موضوعات اقتصادی را طوری دیگر و با 

دیدگاه علمی تر یاد گرفتم. 
تجربه ی بعدی ام به عنوان نماینده ی کشــور غنا در کمیته 
زنــان، با موضــوع »امنیت زنان« بود کــه در اینجا برای 
اولین بار توانســتم قطع نامه ی خود را ارائه کنم.کنفرانس 
بعدی بسیار متفاوت بود، زیرا مسابقه ای از طرف سازمان 
ملل بود با عنوان »چالش پناهندگان« که این ســازمان به 
کنفرانس هایی که نسبت به آن ها شناخت کاملی داشت، 
حــق برگزاری آن را داده بــود. در کمیته ی پناهندگان، با 
موضوع »دسترســی به آموزش برای پناهندگان«، شرکت 
کردم و بــه عنوان نماینده ی کشــور ســوییس، انتخاب 
شــدم و قطع نامه ی ما  نیز برای سازمان ملل فرستاده شد. 
نمایندگان این کمیته در سازمان ملل، همه ی قطع نامه ها را 
بررســی خواهند کرد و در ســال 2021 از بهترین ایده ها 

تقدیر خواهد شد. 
کنفرانس بعدی با موضــوع »چگونگی مواجهه ی جوامع 

بین المللی با مســئله ی کرونا میان پناهندگان«، بســیار 
چالش برانگیز و جالب بود. در این جا  توانســتم جایزه ی 
Best delegate را کسب کنم. در ادامه، در کنفرانس های 

متعــددی با موضوعاتــی مانند »بحــران اقلیمی و محیط 
زیســتی، کار غیر قانونی کودکان  و ... « شرکت کردم و 
این مسئله باعث شد تا یاد بگیرم که موضوعی خاص را از 
دیدگاه های مختلف، بررسی کنم و به یک دیدگاه خاص و 

یک منبع محدود نباشم.
در یکــی از این کنفرانس ها، بــرای کنفرانس مطبوعاتی 
انتخاب شــدم تا به ســؤاالت ســخت و جنجال برانگیز 
خبرنگاران پاسخ دهم. پاسخ دادن به سؤاالت ناگهانی آن ها 
در ابتدا کمی سخت بود، ولی به مرور، تسلط بیشتری پیدا 

کردم و توانستم به خوبی به سؤال ها پاسخ بدهم.
 Best delegate در طی این مسیر توانستم یک بار مقام
دو بار مقــام The most outstanding delegate دو 
 special ســه بار مقام Honorable mention بار مقام
mention  و دو  بــار مقام High commendation   و 

یک بــار مقام verbal commendation را به دســت 
بیــاورم. حدوداً پس از هفت بار که عضویت در کمیته را 
تجربه کردم، تصمیم گرفتم تا مسئول جلسه )Chair( بودن 
را هم تجربه کنم و تــا اآلن، در چهار کنفرانس مختلف، 
مســئول جلســه بوده ام. در مســیر این تجربه، توانایی 
مدیریت و نوشــتن راهنمای موضوعی را یاد گرفتم. در 
این دو تجربه ی آخر توانســتم تمام کارهایی که قبل از 
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شــروع یک کنفرانس انجام می شود را به دقت مشاهده 
و مدیریت کنم.

در این مســیر مهارت های زبان انگلیســی ام تقویت شد، 
مقاله نوشــتن، روش تحقیق درست با استفاده از سایت ها 
و منابع مــورد اعتماد، روش هایی بــرای مذاکره ی بهتر و 
داشتن دیپلماسی بیشتر، برقراری ارتباط با افراد گوناگون 
از فرهنگ های مختلف در یک محیط بین المللی، گفتگو 
در جمع، تطبیق با شــرایط سخت، گسترش اطالعات در 
زمینه های مختلف، پیدا کردن دوســتان زیاد، آشــنایی با 
افــراد موفق و با تجربه، و آموختــن از مهارت های آن ها، 

توانایی ها و اندوخته های من از این کنفرانس ها است.
شــرکت در همه ی این کنفرانس ها، ارزش بسیار زیادی 
برایم دارند، این تجربه، با اینکه بسیار زمان بر بود و حتی 
بعضی مواقع به دلیل اختالف زمانی، مجبور بودم شــب تا 
صبح را بیدار بمانــم، یکی از بهترین تجربه های زندگی ام 
اســت، زیرا چیزهای جدیدی  یاد گرفتم و دانش خود را 

گســترش دادم و با افراد توانمندی از نقاط مختلف جهان 
آشنا شــدم که بدون شــرکت در کنفرانس آنالین، این 

آشنایی ها غیرممکن بود.
درحــال حاضــر ســعی دارم با پذیــرش مســئولیت در 
کنفرانس های گوناگون افراد جدیدی را با زوایای مختلف 
این فعالیت آشــنا کنم، با این حــال عضویت در کمیته، در 
کنفرانس های مختلف را رها نمی کنم و می خواهم در تمام 

زوایا رشد کنم.
از پــدر و مادرم، دوســتانم، معلمان و مدیران مدرســه، 
به خصوص خانم درویش زاده عزیز، تشــکر می کنم؛ زیرا 
نقش زیادی در پیشرفت های من داشته اند و بدون حمایت 
و تشــویق آن ها و بدون آموخته هایی که به من یاد دادند، 

انجام این کارها غیرممکن بود.
و حرف آخر این که به نظرم این تجربه را همه، حداقل یک 

بار هم که شده باید امتحان کنند، زیرا ارزشش را دارد. 

54



با پیشرفت روز به روز دنیا و تکنولوژی های جدید، توانایی های جدید هم الزم می شود. کنفرانس های 
مختلف، یکی از بهترین راه ها برای کســب این توانایی هاســت. با چند ســاعت شــرکت در یک 
کنفرانس، توانایی های زیادی از جمله قدرت حل مسئله، رهبری، مناظره، برقراری ارتباط و صحبت 

در جمع را در ما تقویت می کند. توانایی هایی که قطعاً در زندگی به ما کمک خواهد کرد.
من سه سال متوالی در سه مقام مختلف، در کنفرانس ها شرکت کردم. سال اول به عنوان عضو کمیته 
)delegate( در مجمع عمومی، سال دوم به عنوان قاضی در دیوان بین المللی دادگستری و سال آخر 
بــه عنوان مدیر یکی از کمیته ها )student officer(. هر یــک از این کنفرانس ها توانایی های 
جدیــدی به مــن اضافه کردند و هر یک، تجربه ی منحصر به فردی بود. امســال هم در انجمنی که 
توسط دو نفر از دوستانم بنیان گذاری شده، در حال مدیریت و برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس 

آنالین خودمان هستم.  
اگر بخواهم از تجارب شخصی ام بگویم، شرکت در این فعالیت ها حتی به روند درسی من نیز کمک 
به سزایی کرده اســت. هنگام آمادگی برای کنفرانس، روش  تحقیق و مقاله نویسی را یاد می گیرید 
که در کالس های مدرســه به شــما کمک می کند. یکی از شــیرین ترین و بهترین نقاط قوت این 
کنفرانس ها، پیدا کردن دوستان جدید در سراســر دنیاست. آشنا شدن با افرادی با پس زمینه های 
فرهنگی متفاوت، باعث می شود که دید شما وسیع تر شود و بتوانید از زاویه های مختلفی به یک 

مسئله نگاه کنید. 
این کنفرانس ها سرشار از لحظات شادی هستند که همیشه به عنوان یکی از شیرین ترین خاطرات تان 

همراه شما می مانند. 

کنفرانس هـــای دوست داشـــتنی

ــی ــاز تافتاچـ النـ

55



5664

گزارش



57

کالس  های انجمن هر ساله از ماه مهر تا اسفند برگزار و در جشنواره ی پایان اسفند ماه ، پروژه ها 
در آن داوری می شــد، اما امسال با شیوع ویروس کرونا، نتوانستیم طبق برنامه پیش برویم و از 
آن جایی که کالس  های انجمن، هم برای دانش آموزان و هم برای معلمان، اهمیت زیادی داشــت، 
در قرنطینه کالس  های انجمن را ادامه دادیم و پروژه  های مان را تا جای ممکن به پایان رساندیم و 

نهایتاً با برگزاری جلسه ی داوری، توانستیم خودمان را ارزیابی کنیم. 
جلســه  ی داوری تنها برای انجمن  های علمی و علوم انسانی برگزار شد و انجمن  های هنری اغلب، 
کارهای شان را به صورت ارائه  ی گزارش کار، به پایان رساندند. این گزارش بر مبنای برگزاری 
انجمن  های مدرســه در این شرایط تهیه شده، شرایطی که مزایا و معایب خودش را داشته و برای 
همه ی ما به نوعی یک تجربه ی با ارزش بوده است. انجمن  ها به خوبی پیش رفته و به خوبی نیز 

به پایان رسیده است. دانش  آموزان و معلمان نیز از عمل کرد پروژه  ها راضی بوده  اند. 
برای اطالعات بیشــتر از روال انجمن ها در این شــرایط خاص و برگزاری جشــنواره ی آنالین 
دانش آموزی، با تعدادی از دانش آموزان و معلمان مصاحبه ای انجام داده ایم که امیدواریم با خواندن 

آن، با نحوۀ برگزاری این جشنواره و مسائل مربوط به آن بیشتر آشنا شوید.

پابه پـــای تجربه هـــای تـــازه

مهشید جنیدی جعفری

جشـــنواره ی دانش آمـــوزی 
آنالیـــن مدرســـه ی خـــرد

ـــی ـــا میرصادق ثن
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- تحقیقاتی که برای کامل کردن پروژه تان در کالس  های 
آنالین انجام شد، چه تفاوتی با کالس های حضوری داشت؟
- بــه نظرم در کالس  های آنالین هــم، تحقیق به اندازه    ی 
کالس  های حضوری خوب بود. فقط به خاطر دسترســی 
کمتر بــه معلم  ها، ممکن بود پیدا کردن منابع خوب برای 

تحقیق، سخت تر باشد.

- زمانی که انجمن  ها به شکل حضوری برگزار می  شدند، 
تقریباً پروژه  های هنری، مانند عکاســی، به پایان رسیده 
بودند. درنتیجه، فعالیت  هایی که ما در مدت غیرحضوری 
انجام می  دادیم، فعالیت  هایی بود از قبیل انتخاب اسم برای 
پروژه، نوشــتن شرح کار )اســتیتمنت Statement( و 
ادیت عکس  ها، که در این زمان معلم  های انجمن هر هفته، 

پیش رفت هر گروه را چک می  کردند.

- به نظر شــما چقدر امکان داشت که این برنامه را مانند 
برنامه  های حضوری جدی گرفت و این روش چه ویژگی ها 

و مزایایی داشت؟
- کار  هــا برای ما خیلی جدی پیش می رفت و برای مان مهم 
بود که اگر نمی توانیم هدف اصلی مان را پیش ببریم، هر کار 
دیگری را که برای پروژه الزم اســت، انجام دهیم و تقریباً 

کارمان را از همان هفته  های اول قرنطینه شروع کردیم.
- یک نکته ی بســیار مهم در انجمن های علمی این بود که 
پیش برد کار به مســئولیت پذیري اعضاي گروه بســتگي 
داشــت و در صورتی کــه بچه  ها مســئولیت پذیر بودند، 
نوشــتن مقاله و یا طرز ارائه دادن به طور آنالین در حین 
عجیب بودن، کارآمد هم بود، ضمن اینکه زمان بیشــتري 

براي ویرایش مطالب وجود داشت.
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- در اجرای برنامه  ی آنالین با چه مشکالتی روبه  رو شدید؟
- تقریباً تمام کار انجمنی مانند معماری به صورت عملی 
و گروهی انجام می شود و متأسفانه در این شرایط ما فقط 
توانســتیم مقاله مان را کامل کنیم. بــرای تهیه ی مقاله در 
ابتــدا معلم  ها برای مان فیلم  هایی ارســال کردند. در مورد 
اجزای مقاله برای مان توضیــح دادند، ما طبق آن فیلم  ها و 
با همکاری لحظه به لحظه ی معلم  ها توانستیم مقاله مان را 
به پایان برســانیم. به نظرم اگر همکاری معلم  ها نبود، با 

مشکالت زیادی رو به رو می شدیم.
- مشکالت من در ارائه ی آنالین، ندیدن معلم  ها بود، چون 

نمی شود اثری را که ارائه بر داور  ها می گذارد، حس کرد.
- در انجمــن  من که یکی از انجمن هــای علمی بود، ادیت 
مقاله  ها به صورت آنالین، نداشــتن دسترسي به نمونه  ها 

و آزمایش  ها و مشــکالتي از قبیل قطعی اینترنت در روز 
اجرا، کمی کار را سخت کرد.

از تجربه  های تان برای ما بگویید.
 - من امسال تجربه  ی بسیار خوبی داشتم و خیلی چیزها 
یاد گرفتم. خوشــحالم که توانستیم پروژه مان را به جای 
مطلوبی برســانیم و آن را رها نکنیم. خیلی دوست داشتم 
انجمن  های هنری هم داوری شــود، اما متأســفانه بســتر 

مناسب آن در فضای غیرحضوری وجود نداشت.
- انجمن امسال براي من و همگروهی هایم، همراه با یادگیري 
و مســئولیت پذیري و رویارویي با چالش  هاي مختلف بود 
که با راهنمایي  هاي معلم راهنمای مان، در نهایت تبدیل شد 

به پروژه اي که از نتیجه ی آن راضی بودیم.
در ادامه با خانم درویش زاده، مسئول انجمن تد و برگزاری 



60

جشــنواره، و خانم جهانگیری، مسئول طراحِی 
ارزیابی پروژه  ها نیــز مصاحبه ای کردیم که در 

زیر می خوانید:
چه شد که تصمیم گرفتید انجمن  ها را به صورت 

آنالین برگزار کنید؟
خانم درویش زاده: از آن جایی که می  خواســتیم 
پروژه  ها به بهترین شکل به اتمام برسد، تصمیم بر 
این شد که جشنواره را هم مانند دیگر فعالیت  ها، 
به صورت آنالین برگزار کنیم. به هر حال تمام 
پروژه  ها نتیجه ی تالش دا ش آموزان و دبیران طی 

پنج ماه کالس  های حضوری و همچنین ســه ماه ارتباطات 
غیرحضوری است و اگر این فعالیت، نیمه کاره رها می شد، 

بچه  ها هم بازخورد مناسبی دریافت نمی  کردند.
آیا همه  ی بچه  ها در ادامه  ی پروژه اشتیاق و پشتکار کافی 
داشــتند؟ با وجود آنالین بودن، چطور این اشــتیاق را به 

وجود آوردید؟
خانــم جهانگیــری: خواســته ی درونــی دانش آمــوزان 
برای گرفتــن نتیجه ی کارهای شــان در ســال تحصیلی، 
بهترین مشوق شــان بود. در کنار این ها، برنامه ریزی دقیق 
اجرای جشــنواره ی مجازی، توسط تیم مدیریت و تنظیم 

برنامه های هفتگی، به دانش آموزان انگیزه  می داد.
خانم درویش زاده: من فکر می کنم که جشــنواره هم مثل 

همه ی فعالیت  های مدرسه است و درصد باالیی از بچه  ها با 
مسئولیت پذیری و پشتکار، کار را ادامه می دهند و اقلیتی 
هم هستند که در میان راه، انگیزه شان را از دست می دهند. 
بچه ها با توجه به شــرایط خودشــان، از بین پاورپوینت 
یا فایل پادکســت یکی را انتخاب کردند و با روشی که 

ارتباط بیشتری برقرار می کردند، کارشان را ادامه دادند.
آیا همه  ی پروژه  ها به هدف اصلی  خودشان رسیدند؟

خانم درویش  زاده: هدف اصلی، در واقع این است که دنبال 
ســؤالی برویم که در ذهن ما شکل گرفته و درصد خیلی 
زیادی از گروه  ها توانســتند به همیــن صورت آنالین، به 
هدف برسند. محدودیت  های کار آنالین تا حدودی باعث 
شد از روش  های خالقانه تری استفاده شود که این خودش 

یک فرصت بود.
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 فرم  هایــی به شــکل کیفی در اختیــار داور  ها و معلمین 
راهنما قرارگرفته بود و هــدف صرفاً نمره دهی نبود. بعد 
از جلسه ی ارزیابی آنالین، بچه  ها بازخورد کیفی و کمی 
مناســبی دریافت کردند  و ما به هدف دیگر خودمان که 

دست یابی بچه  ها به یک ارزیابی دقیق بود، رسیدیم.
خانم جهانگیری: مسلماً خیر، همه ی پروژه ها به نتیجه ی 
نهایی که مد نظرشان بود نرسیدند، اما بچه ها تجربیاتی را 
کسب کردند که می  تواند ارزشمند باشد. در پژوهش، هر 
نوع مشکلی می  تواند به وجود بیاید و شما را از مسیرتان 
منحرف کند، گاهی می  تواند نتیجه ی نهایی را به  طور کل 
تغییر بدهد و شــما باید بتوانید راه کار جدیدی برای حل  

مسئله تان پیدا کنید.
آیا مشکالتی به وجود آمد؟ چطور آن ها را حل کردید؟

خانم درویش زاده: مشکالتی که داشتیم، همان مشکالتی 
بود که در جلسات آنالین دیگر، با آن ها روبه رو می شویم. 

در حیــن ارائه، تنها یک گروه با مشــکل قطعی اینترنت 
مواجه شــدند که خدا را شکر ارزیابی کنندگان با آن   ها 
همراهــی کردند و خــارج از زمان، ارائــه ی آن گروه را 

بررسی کردند.
تجربه  های تان در اجرای برنامه چه بود؟

خانم درویش زاده: تجربه  ی بسیار ارزشمندی بود و باعث 
شــد ما از تمامی پرو ژه  ها مســتنداتی داشته باشیم که در 
آینده برای مراجعات دیگر از آن ها استفاده کنیم. نقطه ی 
قوت این برنامه این بود که ارزیابی امســال روال بســیار 
دقیق تری داشــت و داوران، عالوه بر دادن امتیازات کّمی، 
این فرصت را داشتند که یک هفته   قبل از ارائه ی پروژه  ها، 
مستندات بچه  ها را مطالعه و دقیق تر ارزیابی کنند. نکته ی 
دیگر این که امســال، نظارت معلم  هــای راهنما بر بچه  ها 
بیشتر بود و بچه  ها نیز همراهی بیشتری در انجام کارها 

داشتند که بسیار باعث قوت قلب بود. 
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دوران کرونا ســختی ها و محدودیت های زیادی داشته و دارد. اما همیشه 
کســانی هســتند که از محدودیت ها عبور می کنند و رشد خود را ادامه 
می دهند، مانند جوانه ی گیاه که مسیر خود را از البه الی خاک و سنگ 

پیدا می کند و به نور سالم می دهد.
در این دوران، یادگیری در خرد متوقف نشــد. دانش آموزان زیادی عالوه 
بر فعالیت های مختلف مدرسه، به دنبال کسب تجارب جدید در خارج از 
مدرسه بودند و در مسابقات و جشنواره های متنوعی شرکت کردند که 
از جمله آن ها می توان به جشنواره ی جوان خوارزمی، مسابقات کشوری 

پژوهش سراهای دانش آموزی و جشنواره ی ابن  سینا اشاره کرد.
در ایــن بین، حتی مرزهای جغرافیایی هم مفهوم خود را از دســت دادند. 
ارتباطــات مجــازی توانســتند موانع موجــود را از ســر راه بردارند و 

دانش آموزان مان از خانه های خود، تجارب جهانی کسب کنند.
 نازنین زهــرا افخمی عقدا و مریم شــیرازی، از دانش آموزان نهم ســال 
تحصیلی گذشته، با ارسال پروژه ی علمی خود از انجمن شیمی، به مسابقه ی 
بین المللی علوم و تکنولوژی جوانان توانســتند به فینال این مسابقات راه 
یابند. جلسات ارائه و داوری این مسابقات همه به صورت آنالین برگزار 
شــد و تجربه ی جذاب و جدیدی برای این دانش آمــوزان رقم خورد. در 
آخر، کســب رتبه »قابل تقدیر« در این مسابقات، شیرینی این تجربه را 

صد چندان کرد.

ـــه ـــد جوان مانن ـــش زاده ـــدا دروی آی

گزارشـــی از شـــرکت دانش آمـــوزان در مســـابقات 
ـــی و خارجـــی و جشـــنواره های داخل
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مسابقه کشوری کرونا )مؤسسه رویان(
ما کرونا را شکست می دهیم 

)پژوهش سرای آسمان(

 
 
 
 
 

شاهنامه خوانی )پژوهش سرای رشد(
 
 

پادکست علمی
)پژوهش سرای جابربن حیان(

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوا دارالشفایی
هلیا رحیم زاده

آویساسادات طاهریان
عسل بالدی
دیانا دلیری

دالرام دلیری
ترنم نقشینه
ضحا قرایی

سارینا سادات امیرسیدیان
آریانا ناراوا

دنیا حسین پناه
نیکیتا اکبری

فریماه حسینی
ملینا فراهانی

نازنین زهرا افخمی
مریم شیرازی

صدف حسن خان مکری
آوین ناجیان

نگار حسن نیا
ریحانه مینایی

آذین حسین خانی
آیدا محصل اخالقی

پارمیدا شاکرانه
مبینا شعبانی

نازنین سادات هاشمی
آتنا عرب نژاد
پرنیان قطبی
هلیا افضلی
ثنا مرعشی

دلیار منصوری
دیبا مرشد زاده

نام مسابقه پایهردیف شرکت کنندگان

1
2

3

4

1
3
2
8
1
3
2
2
7
6
2
2
10
10
9
9
8
8
8
7
7
10
10
9
8
8
7
9
9
7
7



هلنا رشادی
باران بوذری

مانلی قدسی  زاد
آندیا هنرفر
ترنم خلیلی

آیدا جنابیان
مایا دادار
النا رقابی

پانیا بیات
شایلی علی پور
ثنا میرصادقی
زهرا صباحی

مارال مهدی نیا
ترنم خلیلی

سوگل صانعی
نورا نوروزی

پریا میر وکیلی
درسا آقایی
پریا ناصری
لیا سلحشور

کیانا آقا ابراهیم
فرگل پوالدخانی

گلناز صادقی
مارال مهدی نیا
آوین عسکری

نگارعلیرضازاده
نازنین زهرا افخمی
نازنین زهرا افخمی

مریم شیرازی
نگار صدری
درسا تفضلی
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نام مسابقه پایهردیف شرکت کنندگان

جشــنواره ی ملــی خالقیــت، نــوآوری و 
کارافرینی )پژوهش سرای بصیرت( 

آزمون آنالین نجوم )پژوهش سرای آفرینش(
وبینار سلول های بنیادی

)پژوهش سرای مالصدرا( 
 

اولین دوره ی  مسابقات کشوری فناوری نانو 
پژوهش سراهای کشور

5

6
7

8

7
7
7
7
8
8
8
7
7
7
9
10
10
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
10
9
9
9
9
9
9
9



اولین دوره ی  مســابقات کشوری گیاهان دارویی و 
طب ایرانی پژوهش سراهای کشور

اولین دوره ی  مســابقات کشــوری ادبیات و علوم 
انســانی )نقالی، قصه خوانی و داســتان طنزکوتاه( 

پژوهش سراهای کشور

جشنواره ی جوان خوارزمی 
 
 

مسابقه ی بین المللی GYSTB )مسابقه ی بین المللی 
غیرحضوری علوم و تکنولوژی جوانان(

جشنواره ی دانش آموزی ابن سینا
)محور محیط زیست(

 

جشنواره  ی دانش آموزی ابن سینا )محور شیمی(

جشنواره دانش آموزی ابن سینا
)محور فیزیک و نجوم(

نام مسابقه پایهردیف شرکت کنندگان

ریحانه رشیدی
آتنا عرب نژاد

نازنین سادات هاشمی
گلشید رهنورد

صدف حسن خان مکری
آرتینا الحانی

سارینا رضایی
ترانه نفیسی
مبینا اسدی

آیدا محصل اخالقی
پارمیدا شاکرانه

زهرا صباحی
مارال مهدی نیا

نگار بوذری
سارا بوذری

نازنین زهرا افخمی
مریم شیرازی
پانیذ همایونی

صبا احمد نیا
کیمیا رحیم زاده
هانا حاجی براتی
شایا منیرعباسی

سارینا امیرسیدیان
نازنین زهرا افخمی

مریم شیرازی
نگار صدری
درسا تفضلی

ریحانه رشیدی
کیانا طالبیانی

مهر آفرین دیانی
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9
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
9
9
9
9
9
8
8

9

10

11

12

13

14

15



پاییز 98 بود که انجمن ها شــروع شد. ما تصمیم 
گرفتیم در انجمن شیمی شرکت کنیم و پروژه مان 
را در حیطه ی تأثیر نانو ذرات بر حذف آلودگی های 
آب انتخــاب کردیــم. تا بهمن مــاه، آزمایش ها و 
تحقیقات را انجام دادیم و شــروع به وارد کردن 

نتایج و نوشتن مقاله کردیم.
 اردیبهشت ماه خبر برگزاری مسابقات غیرحضوری علوم و تکنولوژی جوانان را از معلم راهنمای مان، خانم 
مزینانی شنیدیم. برای  شرکت و ثبت نام  و ارسال مقاله، فقط یک هفته فرصت داشتیم. باالخره بعد از چندین 

بار بازنگری و ویرایش، مقاله را ترجمه کردیم و فرستادیم.
حدوداً دو هفته بعد فهمیدیم که در مرحله اول؛ یعنی بررســی مقاله ها، جزو فینالیســت ها انتخاب شده ایم تا 

پروژه مان را به زبان انگلیسی ارائه بدهیم.
طی زمانی که داشتیم، از خانم مزینانی، دبیران شیمی مدرسه و خانم درویش زاده کمک گرفتیم و برای ارائه ی 
هر چه بهتر، تالش کردیم. در این مدت با ســختی ها و مشکالت زیادی مواجه شدیم که توانستیم با تمرین، 

آن ها را پشت سر بگذاریم.
یازدهم مرداد نوبت ارائه ی مجازی در جشــنواره رسید. قبل از شروع مسابقه به صورت زنده ارائه ی گروه ها 
و داوری های قبلی را  که از کشــور های مختلف انجام می شد،  دیدیم. هر کدام موضوع خاص  و جالبی را برای 
ارائه، انتخاب کرده بودند. پس از توضیح و ارائه ی پروژه، داورها به مدت پنج دقیقه درباره ی ارائه و از مقاله، 

سؤاالتی را از ما پرسیدند.
 بعد از سه روز، نتایج اعالم شد و کسب مقام، این تجربه را برای ما دلنشین تر کرد. این جشنواره با این که به 

شکل مجازی برگزار شد، برای تیم ما تجربه ای بسیار خوب و به یاد ماندنی بود.
*Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB)      

ــیرازی ــم شـ مریـ

ـــه ی متفـــاوت یـــک تجرب
ـــدا ـــی عق ـــرا افخم نازنین زه

67



68

داستان
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دخترکی از خیابان می گذشت. از درخت کنار پیاده  رو صدای پرنده  ای را شنید. صدای پرنده با همه ی صداها 
فرق داشت. صدایش مثل سوسوی هزار ستاره می درخشید. صدای پرنده طنابی به دورش انداخت و به درخت 
بستش. عاشق صدای پرنده شد و کنار درخت ایستاد؛ پرنده از دیدن دختر خوشحال شد و تمام روز برایش 

آواز خواند، هر آوازی که بلد بود. دختر کنار درخت ایستاد.
دختر از صدای پرنده سیر نمی شد و هر روز برای شنیدن آواز پرنده به کنار درخت می رفت و به النه  ی پرنده 
نگاه می کرد. پرنده روزهای اول خوشحال بود و ساعت  ها آواز می خواند و هرچه بلد بود بارها می خواند، اما 
چند روز که گذشت، مجبور شد که به دنبال غذا برود و خیلی وقت  ها که دختر می آمد، پرنده نبود و وقتی 
می رسید، خسته بود و چهچه  ای می زد و می خوابید و دختر به امید بیداری پرنده، ساعت  ها می ایستاد تا شاید 
دوباره آواز پرنده را بشنود و خیلی روزها حتی چهچه هم نمی زد و یا از النه نگاهی به دخترک نمی انداخت، 
ولی دخترک، مسحور صدای پرنده، امیدوار می ایستاد. ساعت  ها و شاید روزها،  و یک بار یک هفته منتظر 
ماند تا شاید لحظه  ای صدای پرنده را بشنود. یک سال گذشت و دختر در سی صد و شصت و پنج روزی که 
گذشته بود گاهی آوازی شنیده بود، شاید شصت یا شصت وپنج بار، اما سی صد و شصت و پنج سالم مادرش 
را نشــنیده بود، سی صد وشــصت وپنج لبخند پدرش را ندیده بود، سی صد مهربانی را بی  پاسخ گذاشته بود و 
دویست حالت چطور است را جواب نداده بود. صد نگاه مهربان را فراموش کرده  بود. پنجاه هدیه را ندیده 

 گرفته  بود. ده تولد عزیزترین دوست  هایش را فراموش کرده بود و ...؛ و پرنده فقط یک پرنده بود. 

ــده ــرک و پرنـ دختـ
ـــل ـــوکا فاض ـــتار: ت ویراس

رودابـــه کمالـــی



ــی ــارا بابایـ سـ

کنــارش نشســتم و منتظــر مانــدم بیدار شــود، 
چشم هایش را که باز کرد با نگاهش، متعجب به من 
خیره شد، گفت: »صبح تو هم بخیر، ترساندی مرا.«

جوابش را ندادم و رفتم. در چهارچوب در ایستادم. 
به دنبالم آمد. به آشپزخانه که رسیدیم، نگاهی به 

آسمان انداخت و گفت: 
»چه خبر است، از دیروز دارد باران می بارد.«

قهوه جوش را روشــن کرد و به من صبحانه ام را داد. 
من که مشغول شدم گفت: 

-امروز حال و حوصله ی سرکار رفتن ندارم، دیروز 
رئیسم گفت فردا کارت دارم، می دانم می خواهد مرا 
اخراج کند پس چرا به خودم زحمت بدهم و بروم 
آنجا؟ امــروز در خانه می مانم و نامه ی اســتعفایم 
را برایش می فرســتم، تا فرصــت اخراجم را از آن 

ناجنس بگیرم، نظرت چیست؟
جوابش را ندادم، گفت: 

-ما ارزش یک نگاه هم نداریم پاشا؟

ــتی دوسـ
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ویراســـتار: هدیـــه قدســـی
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می خواستم برگردم سمتش ولی زیادی گشنه بودم، بی خیال شد . رفت تا روزنامه بگیرد. من هم 
از فرصت استفاده کردم و روی صندلی مورد عالقه اش نشستم و محو تماشای پرنده ها شدم. وقتی 

برگشت خیس آب بود، گفت: 
- باورت می شــود قرار اســت این باران سه روز ادامه داشته باشــد؟ همان بهتر که من امروز 

سرکار نرفتم.
نگاهی به من انداخت و گفت: 

- خوب جا خوش کرده ای؟ به هر حال تو راه که بودم رئیس زنگ زد، مجبور شــدم شــفاهی 
استعفا بدهم. باورت می شود این رئیس نا جنس من در این ایام کرونا و بدبختی، از من می خواهد 
هر روز سر ساعت ســرکار حاضر شوم؟ می خواهم بگویم همه مثل تو نیستند که اگر مریض 
شــوند یک تخت آی سی یو تو بیمارستان برای شــان حاضر و آماده باشد، من اگر این مریضی را 

بگیرم همین جا یک گوشه ای می افتم می میرم و هیچ کس هم ککش نمی گزد.
با خودم گفتم اگر بمیری کی به من غذا بدهد؟ گفت: 

- می دانم، می دانم تو مرا دوست داری، گربه ی کوچولوی من.
چیییی؟ من اصالً هم دوستش نداشتم. نمی دانم چرا همیشه حرف های مرا بد می فهمد. از دست این 

آدم های کم فهم. این کرونا تمام شود، این برود آنقدر مزاحم من نشود.
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تازگی چه خوانده ای؟
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ـــاب ـــایه ی کت ـــر س زی
ــالمی ــده: آوا اسـ گردآورنـ
ــل ــوکا فاضـ ــتار: تـ ویراسـ

بهاره رحیمی فر طهرانی
آخرین انار دنیا

 بختیار علی/ آرش سنجابی
»ســریاس صبحگاهی« بوی خــون می دهد. مردانگــی دارد و مرام و معرفت. 
چنان لطیف است که نرم و همانند سرپنجه سپیده صبح، حس خنکی را روی 
گونه ات می نوازد و چنان کله شــق و لجباز، که حس می کنی جای نوازشــش 

کبود شده است.
نویسنده ی این کتاب چنان شــخصیت ها را در پس زمینه ای از جنگ داخلی 
عراق و قحطی، گرسنگی و مرگ قریب الوقوع به تصویر کشیده، گویی هر یک 
شاعری هستند  لطیف که به جای گله کردن از وضع موجود، شعر می سرایند 

و در زندگی، طنازی پیشــه می کنند. »ممد شیشه ای« چنان عاشق است و ظریف که یک لحظه بی عشق بودن 
تمام شیشــه ی عمرش را می شــکند. »مظفر صبحگاهی«، پدری است که تمام پسران و دختران سرزمینش را 
همچون فرزندان عزیزی پذیرفته و می خواهد تمام پدری هایی که نگذاشــته  اند در حق فرزندانش به جا آورد 
را جبران کند و به امید ِ ِ دادِن جان دوباره به آن ها، کوله می بندد و به دنبال آخرین درخت انار دنیا می رود، تا 
بلکه معجزه ای رخ دهد و عشــق، کارگر افتد. با وجود اینکه برخی شخصیت  ها و نام  ها ممکن است فقط در 
یک پاراگراف حضور داشته باشــند، تأثیر خود را بر داستان و خواننده چنان عمیق حک می کنند که گویی 

سال  ها با تو زیسته اند.
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الهام خطایی
نامه

کیتلین گاندا و مارتین الیفایرنگا/ فروغ منصور قناعی 
زمان زیادی نگذشته از روزهایی که نوشتن نامه یکی از مهم ترین وسایل ارتباط 
جمعی بود. به تبع آن، نامه نگاری تکلیف درس انشــا یا فارسی، از سرگرمی های 
نوجوانان و بزرگ ساالن و قالبی برای بیانیه های مهم سیاسی و اجتماعی محسوب 
می شــد. ســراغ داریم رمان هایی را هم که در قالب نامه نوشته شده اند و نام »بابا 

لنگ دراز« و »آقای هنشاو عزیز« برای همة ما آشناست. 
کتاب »نامه« داستان واقعی زندگی دو نوجوان است. خانم »میلیر« معلم انگلیسی 
کالس هفتم، فهرست بلند باالیی از نام کشورهای مختلف روی تخته می نویسید 

و از دانش آموزان می خواهد که یکی از کشورها را انتخاب کنند تا یک دوست مکاتبه ای از آن کشور 
داشــته باشند. نام »زیمباوه« که برای کیتلین خیلی عجیب است، ذهن او را قلقلک می دهد و این آغاز 
ماجرای خواندنی کتاب اســت. اولین نامه در سپتامبر 1997 سفرش را از پنسیلوانیای آمریکا، محل 
سکونت کیتلین، آغاز می  کند و یک ماه بعد  به دست مارتین، پسرکی اهل  موتاری در کشور زیمباوه ی 

قاره  ی  آفریقا، می رسد. 
قرار است نامه نگاری با پاسخ مارتین به عنوان تکلیف مدرسه، به همین جا ختم شود، اما شوق، احساس 
مســئولیت و نوع دوستی کیتلین و پشتکار و سخت  کوشی مارتین برای ادامه ی نوشتن نامه ها، ماجرایی 
شگفت انگیز برای ما و تحولی بزرگ برای این دو دوست مکاتبه ای و خانواده های آن  ها به همراه می آورد. 
نامه یکی از کتاب هایی است که نشر اطراف در مجموعه ی » تجربه ی  جوانی« سال 1398 منتشر کرده 
است. من دو کتاب دیگر این مجموعه را هم پیشنهاد می کنم؛ یعنی » مثبت « ماجرای واقعی دختری که 

با بیماری مبارزه کرد و » حفره « ماجرای زندگی واقعی خالفکاری که نویسنده شد.
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مهرسا خلیلی
یک سال بدون او

لیز کسلر/ شهال انتظاریان
اتمن و ِجنی دو دختر نوجوان کامالً متفاوت هستند که می دانند چگونه خوش 
بگذرانند. خانواده های این دو نوجوان نیز با هم رابطه  ای دوستانه دارند. در یک 
ســفر تابستانی، که به روال ســال های قبل برنامه ریزی شده است، اتمن سوار 
آسانسوری می شود که او را در زمان، جلو می برد و از اتفاق وحشتناکی که در 
آینده رخ خواهد داد، او را باخبر می کند. این اتفاق مسیر زندگی آن  ها را عوض 
می کند و بر هر دو خانواده تأثیر می گذارد. پسر خانواده از اسب افتاده و به کما 
رفته است؛ حادثه ای که سبب آن کمی سهل  انگاری است. همه ی خانواده، خود 

را می بازند و شــادی از زندگی آن  ها می رود. حاال اتمن است و این فضای غریب، هر یک از اعضای 
خانواده در برابر این اتفاق واکنشی نشان می دهند. عجیب تر این که این ماجرا برای او تکرار می شود 
و وقتی دوباره ســوار آسانسور می شود، دو سال به جلو می رود، شگفتی  و بحران، بیش  تر و بیش تر 
می شــود. حاال اوست و ماجرایی که توان فرارکردن از آن را ندارد؛ پس از مدتی فکرکردن، تصمیم 

می گیرد فضای پیش آمده را تغییر دهد. 

آوین عسکری
دوستش داشتم

آنا گاوالدا/ ناهید فروغان
یک بار برای همیشه از ته دل گریه کن. اشک  هایت را خشک کن، دستمالت را 

کنار بگذار، هیکل بزرگ ماتم  زده  ات را تکانی بده و تمامش کن!
این کتاب به من یاد داد تا از کار، به عنوان بهانه  ای برای زندگی نکردن، استفاده 

نکنم. چشمانم را باز کنم، داشته  هایم را بهتر ببینم و قدر زندگی  ام را بدانم! 
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سپیده استیری
خطای ستارگان بخت ما

جان گرین/ میالد بابانژاد و الهه مرادی
هیزل گریس، دختری شانزده ســاله است که از کودکی با سرطان ریه دست 
و پنجه نرم می  کند. داســتان از جایی آغاز می  شود که هیزل با اصرار مادرش 
به یک گروه پشــتیبانی مخصوص بیماران سرطانی می رود تا در آنجا با افراد 
دیگری که مشکالت مشابهی دارند، آشنا شود. هیزل در آنجا با پسری به نام 
آگســتوس مالقات می  کند که قبالً سرطان استخوان داشته و به قول خودش، 
بیماری را شکســت داده اســت ، اما در ادامه  ی کتاب، بیماری آگســتوس باز 
می  گردد و در انتها، داستان آشنایی این دو با مرگ آگوستوس و خاطرات هیزل 

از این دوستی شیرین، پایان می  یابد. 
این کتاب برنده  ی پنج جایزه شده و جزو محبوب  ترین کتاب  ها است. فیلمی به 

همین نام نیز در سال2014 از این کتاب اقتباس شده است.

نگار داوری 
کتاب چشم ذهن

 جیمز دشنر/ فرانک معنوی امین
دنیا مجازی است ولی خطر، واقعی است.

در جهانی که این کتاب روایت می  کند، تکنولوژی پیشــرفت بسیاری کرده   و 
چیزی به نام ویرت نت اختراع شده است که افراد با استفاده از آن وارد فضای 
مجازی می  شــوند و در دنیایی زندگی می  کنند که همه چیز مجازی است. همه 
چیز خوب پیش می  رود تا زمانی که فردی چیزی می  سازد که مرز میان دنیای 

واقعی و مجازی را از بین می  برد. 
به نظر من این کتاب، داستانی جالب را روایت می  کند و ارزش خواندن دارد. 
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آوا اسالمی
اپل و رین

سارا کروسان/ مریم فیاضی
روز کریســمس، برای باز کردن کادوها، برای پاره کردن کاغذ کادوی براقی 
که دور آن پیچیده شده بود، از پله  ها پایین رفت و مادرش را در کنار در دید. 
جایی که مادرش نباید می  بود آن هم با یک چمدان، با خنده  ای تلخ برروی لبش.
نباید ماشینش جلوی خانه پارک می  شد. چون هیچ وقت آن طور نبود، حداقل 
تــا آن روز. نباید با نانا دعوا می  کرد. اما مهم  تر از همه، نباید دخترش را برای 
یازده ســال تنها می  گذاشت و انتظار می  داشت پس از برگشتش زندگی اپل را 

دگرگون نکند و پاسخی برای اشتباهاتش نداشته باشد.



»وای بر رویابین، چرا که لحظه ی هوشیاری، این مالزم بیداری، آکنده از سخت ترین رنج هاست. البته 
ما به ندرت رویا می بینیم و اگر هم ببینیم، دوامی ندارد. ما هیچ نیستیم جز جانورانی خسته«

اگر این نیز انسان است به قلم پریمو لوی و ترجمه ی سپاس ریوندی، اتوبیوگرافی نسبتاً کوتاهی است، 
درباره ی اردوگاه های اجباری آلمان. نویســنده که خود یک یهودی اهل ایتالیا بود، در بیست و چهار 
سالگی به آشویتس منتقل شد و یکی از معدود کسانی بود که زنده از آن بیرون آمد. این کتاب شرح 

حال و احوال، افکار و رفتار نویسنده در آن برهه تاریک از زندگی اش است.
قلم نویسنده روان، اما گاهی سخت است. در برخی جمالت از کلمات آلمانی یا ایتالیایی استفاده شده 

که مترجم به خوبی از پس ترجمه و توضیح اصطالحات آن برآمده است.
شخصیت اصلی خود لوی است، اما گاهی همکاران و هم سلولی های  او در اردوگاه نیز، بخش کوچکی 
از کتــاب را، معموالً کمتر از ده صفحه، به خــود اختصاص داده اند، زیرا بعد از مدت کمی یا به اتاقی 

دیگر منتقل و یا کشته می شدند.
این کتاب ثبت واقعگرایانه رویدادهایی است که لوی از سر گذرانده و طعم آن ها را چشیده است.

مقصود اصلی او برای نوشتن این داستان، شرح اتفاقات ناگواری است که در اردوگاه برایش رخ داده و 

یادداشـــتی بـــر یـــک کتـــاب

ــار ــاس مهرفشـ یـ
ویراســـتار: هدیـــه قدســـی
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نیـــز ایـــن  اگـــر 
انسان است



تنها دلیل اوبرای نوشتن  این است که باور این امر برایش 
سخت است که انسانی بتواند انسانی دیگر را ویران کند. 
او به این نکته اشــاره دارد که هر یک از آن  انسان ها که 
زنــده از آنجا بیرون آمدند، دیگر خود را بازنیافتند و به 

شکل همان ماشینی که نازی ها می خواستند، باقی ماندند:
»ویران کردن آدمی دشوار است، کمابیش به دشواری آفریدن 
آدمی. ویران کردن آدمی نه آســان است و نه کار یک روز 
و دو روز، اما شــما نازی ها در این کار پیروز شدید. اینک 
ما، سربه راه و زیر نگاه خیره شما. دیگر از ما ترسی ندارید، 
دیگر هیچ کاری از ما سر نخواهد زد، نه عملی قهرآمیز، نه 

بانگی به اعتراض و نه حتی نگاهی کیفرخواه.«
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پایان بندی کتاب به دل خواننده می نشــیند. او از اردوگاه ها 
بیرون می آید و روایتی از جهان پس از آزادی را بازگو می کند.
خواندن داستان را به شما پیشنهاد می کنم و آن هم به یک 
دلیــل: این کتاب تنها چند صفحــه خاطره از یک رویداد 
بزرگ جهانی اســت، در یک کلمه، این کتاب بخشی از 
تاریخ است و تاریخ چیزی است که ما هیچ وقت نمی توانیم 

خودمان را از آن جدا کنیم.
پریمو لوی، شیمی دان و نویسنده ی ایتالیایی بود. او چندین 
کتاب، رمان، مجموعه داســتان های کوتاه، مقاله و شعر از 

خود به جای گذاشته است.
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ــا ــان کتاب هـ از میـ

ســـارا بابایـــی

جوانک به آزادی باد حســادت کرد، ولی فهمید اگر بخواهد، می تواند مثل آن آزاد 
باشد، چون هیچ کس و هیچ چیز، مانع آزادی او نمی شود، مگر خود او.

کیمیاگر/ پاولو کوئیلو 

زمانی که به راستی آرزویی داشتی کل کائنات به نحوی عمل می کند که تو به آرزوی 
خود برسی.

کیمیاگر/ پاولو کوئیلو  

نخســتین فکری که پس از شنیدن خبر مرگ ایوان ایلیچ برای آقایان حاضر در اتاق 
پیدا شد این بود که مرگ او برای نقل و انتقال و یا ارتقای خود اعضای هیئت رئیسه ی 

دادگاه و یا آشنایان آن ها، چه اهمیتی دارد.
مرگ ایوان ایلیچ/ لئو تولستوی

  
همه ی مردم آدم های خوبی هستند اگر با آن ها خوب رفتار شود.

شدن/ میشل اوباما
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مهربانی تنها روش ممکن هنگام برخورد با موجود زنده اســت. مهم نیســت سطح 
تکامل جانور تا چه حد باشد، اما مطمئن باشید از راه ارعاب آن ها به جایی نمی رسید.
دل سگ/ میخائیل بولگاکف

آن ها که مجذوب فکر پیشــرفت اند، هرگز ظن نمی برند که هر گام به پیش، قدمی 
در راه پایان نیز هست.

خنده و فراموشی/ میالن کوندرا   

   
زمان به خواست و میل هیچ کس توجه نمی کند. فقط اوست که بی طرف و عادل است. 
نه فرشته، نه قدیس/ ایوان کلیما
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»وقتی بچه ها هنوز خیلی کوچک اند، نگران نیســتند که 
اشــتباه کنند. اگر در موقعیتی مطمئن نباشــند باید چه کار 
کننــد، کاری را کــه بلدند انجام می دهنــد و منتظر نتیجه 
می مانند. نمی خواهم بگویم اشــتباه  کردن همان خالق  بودن 
است. گاهی اشــتباه  کردن فقط اشتباه  کردن است. حقیقت 
این است که اگر برای اشتباه  کردن آماده نباشید، هیچ وقت 

چیز جدیدی کشف نخواهید کرد.«
کن رابینسون 21 آگوست 2020 چشم از جهان فرو بست. 
سال گذشته، انتشــارات منظومه خرد، کتابی از او با عنواِن 

»جوهره« و با ترجمه ی الهه ابوالحسنی منتشر کرده بود.

یـــک نویســـنده
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هنر
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تعزیـــه، تالقـــی هنـــر و مذهـــب
هر ساله با فرا رســیدن ماه محرم، شهرها پر از پرچم های سبز و سیاه و داربست های مختلف 
با نوشته های قرآنی می شــوند؛ ابزارهایی برای تداعی حس و حال عاشورای سال شصت و یک 
هجری قمری، هنگامی که امام حسین و یارانش در صحرای کربال به شهادت رسیدند. در طی این 
ماه در کنار جلسات عزاداری و روضه خوانی، غذاهای نذری و ایستگاه های شربت و چای، یکی 
از هنرهای مهم و کهن ایرانی به نمایش گذاشته می شود؛ هنری که در سال 2010 میالدی توسط 

یونسکو، تحت عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشر به ثبت رسیده است: تعزیه.
تعزیه )برگرفته از ریشــه ی عربی عزی( در لغت به معنای تسلیت  گفتن است و حتی در بعضی 
از استان های ایران به معنای مجلس ترحیم به کار می رود اما، هنر تعزیه هنری است که در آن 
افرادی داســتان واقعه ی کربال را با اســتفاده از موسیقی، شعر و تئاتر به نمایش می گذارند. این 
مراســم نشان دهنده ی اعتقادات مذهب شیعی ِایرانیان و ارادت آنان به حسین بن علی )ع( است. 
برخی به علت اهمیت اشعار و شباهتی که این هنر به روضه خوانی دارد، به آن تعزیه خوانی و یا 

شبیه خوانی نیز می گویند.

ــده ــل خدابنـ عسـ
ـــل ـــوکا فاض ـــتار: ت ویراس
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زمان دقیــق پیدایش 
مشــخص  تعزیــه، 
را  آن  برخی  نیست؛ 
به ســوگ ســیاوش 

و مصائب میترا نســبت داده اند و در نتیجه قدمت تعزیه 
را به دوران پیش از اســالم ایران برده اند اما برخی دیگر، 
تعزیه خوانی را شــیوه ای پیچیده درعزاداری شیعیان برای 
شــهادت امام سوم شــان توصیف کرده و اصــل آن را به 
ایران نســبت می دهند. با این حال »ابن کثیر«،  تفسیرگر 
و حدیث نگار مشــهور، شکل رســمی تعزیه را به دوران 
حکومت آل بویه نســبت می دهد کــه در آن زمان، مردم 
لباس های ســیاه می پوشــیدند و دکان های خــود را برای 

سوگواری و نوحه خوانی تعطیل می کردند.
با گذشــت زمان و تشــکیل حکومت های شیعه مذهب 
مختلــف در ایران بــه خصوص صفویه، ســوگواری برای 
واقعه ی کربال و یا همان تعزیه، شکل مشخص تر و رواج 
بیشتری پیدا کرد به طوری که برای اجرای آن از چندین ماه 

انجام  تدارکاتی  قبل 
امــا  می شــد،  داده 
دوره ی  درخشان ترین 
ایــران،  در  تعزیــه 
مربــوط بــه زمــان 

است.  ناصرالدین شاه 
در آغــاز پادشــاهی 
ســی صد  از  بیش  او، 
در  تعزیــه  مراســم 
مکان های مشخص تشکیل می شد و به دستور او »تکیه ی 

دولت«، با تقلید از سالن اپرا هال انگلستان ساخته شد.
دوران طالیی تعزیه تا دوران مشروطه ادامه داشت و افول 
آن همزمان با حکومت رضاخان در ســال 1304 هـ  ش و 
اعالم ممنوعیت اجــرای آن بود. تخریب تکیه ی دولت به 
دســتور رضاخان، ضربه ای سخت بر وجود این هنر وارد 
کرد و جراحت آن تا حدی بود که حتی با آزاد اعالم شدن 
آن در سال1320، تعزیه خوانی هیچ گاه شکوه قبلی خود در 

دوران ناصرالدین شاه را به دست نیاورد. 
تعزیه حکومت ها و تغییرات مختلفی را پشت سر گذاشته 
و اکنون به دست ما رسیده است. با شروع ماه محرم، مردم 
شهرها و روستاها، دیوارهای مساجد و تکیه ها را با پارچه ی 
ســیاه می پوشانند. افرادی که پیش از این آهنگر، نانوا و یا 
دارای شغل های دیگر 
رسیدن  فرا  با  بودند، 
به  تبدیــل  مــاه  این 
تئاتــر  بازیگــران 
خوانندگانی  و  تعزیه 
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بــا تجربه می شــوند و تمرینات خــود را بــرای اجرایی 
بی نقص شــروع می کنند. این بازیگران که »شــبیه خوان« 
نامیده می شــوند، با همکاری »بانی« )برپاکننده ی تعزیه(، 
»تعزیه گردان« و ســایر افرادی که در اجرای تعزیه کمک 
می کنند )عمله ی تعزیه(، شبیه خوانی را اجرا می کنند و هر 

روز یکی از وقایع کربال را نمایش می دهند. 
شبیه خوانان به دو دسته ی اولیاخوان و اشقیاخوان تقسیم 
می شــوند. افرادی که نقش اولیا و یاران اهل بیت را بازی 
می کنند، اولیاخوان و افرادی که نقش دین ستیزان را بازی 
می کنند، اشــقیاخوان نامیده می شوند. همه ی شبیه خوانان 
مرد هســتند و حتی نقش زنان را نیــز مردانی با صدایی 

لطیف تر بازی می کنند. 
موســیقی در تعزیه نقش بسیار اساســی و مهمی دارد به 
طوری که شــبیه خوان باید با دستگاه های آوازی موسیقی 
ایران آشنا باشــد و بتواند در حین ایفای نقش، آوازها را 
با  لحنی معین بخواند؛ به عنــوان مثال طی گفت  و گویی 
میان دو شخصیت تعزیه، باید تناسب آوایی رعایت شود 
که البته این نکته بیشــتر مختص به اولیاخوانان است و 
اشقیاخوان ها همیشه اشعار را با حالتی خشمگین و بلند 
می خوانند. عالوه بر این، موســیقی عامل مهمی برای جمع 

شــدن مردم در تکیه است. مراســم با اجرای پیش خوانی 
نمایش مجلس اصلی، آغاز می شود و مردم باشنیدن صدای 
طبل و شــیپور در مــکان اجرا جمع می شــوند و منتظر 

می  مانند تا نمایش آغاز شود. 
تعزیه دارای انواع مختلفی اســت؛ تعزیه ی دوره، مضحک 
و زنانه. به نمایش چندین تعزیه ی همزمان در یک محل، 
تعزیه ی دوره گفته می شــود. تعزیــه  ی مضحک حالتی از 
تعزیه است که در آن، با لعن و طنز به تمسخر دین ستیزان 
می  پردازند و این شبیه  خوانی موجب شاد شدن شنوندگان 
می  شــود. در تعزیه ی زنانه که به دنبــال روضه خوانی در 
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خانه های اشرافی انجام می شــد، زنانی که روضه خوانی و 
بازیگری را به هم آمیخته بودند، تمام نقش ها را به عهده 
می گرفتند، اما این شیوه از تعزیه، در اواخر دوره ی قاجار 

از بین رفت. 
چنین اتفاقاتی است که باعث می شود محرم برای بسیاری، 

فرصتی برای جدایی از روزمرگی زندگی و عمیق شدن در 
اعتقادات مذهبی باشد. اینجا جایی است که مذهب و هنِر 
نمایش به زیباترین و پیچیده ترین شــکل تلفیق می شوند 
تا ســوگواری ما را که از دل تاریخی کهن برآمده اســت، 

دوباره به تصویر بکشند.
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اواخر قرن نوزده، مکتب جدیدی با شــارل بودلر فرانسوی آغاز می شود. به 
نظر او واقعیت از چشم مردم پنهان است و به صورت عالئمی ظاهر می شود 
که فقط شاعرا ن قادر به درک آن هستند: »واقعیت چیزی جز نمایی ظاهری 
نیســت که در َپَســش، یا جهان تصورات و عواطف درونی شــاعر، یا جهان 
آرمانی پنهان است که شــاعر آرزویش را دارد.« بنابراین سمبولیست ها به 

بیان واقعیتی تازه می پرداختند.

یـــاس مهرافشـــار

ــری ــی و هنـ ــای ادبـ مکتب هـ
سمبولیسم

ُادیلون ردون



از لحاظ تاریخی قبل از بودلر، در زمان رمانتیک ها 
هم از سمبل )نماد( استفاده می شد، اما آغازگر این 
نهضت، بودلر شناخته می شود. بین این دو مکتب؛ 
یعنی رمانتیسم و سمبولیسم تفاوت هایی اساسی 
وجود دارد، اســاس شــعر رمانتیــک بر پایه ی 
وصف، اما اساس شعر سمبولیک بر پایه ی تلقین، 
تداعی و پیشــنهاد اســت. سمبولیست ها اصرار 

داشتند که »هنر برای هنر« را ترویج دهند.
مشــخصات بارز در مکتب سمبولیســم عبارت 
اســت از: رویا اندیشــی و تخیل، بیان واقعیتی 
دیگر، استفاده از زبان موسیقیایی، وجود ابهام در 

کالم ، رمزآلودگی و اسرار آمیزی و بدبینی.
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آرنولد بوکلین

هوگو سیمبرگ



اِدیلون ردون

پل گوگن

این مکتب ادبی با وجود آندره ژید و پل والری در قرن بیستم 
هم ادامه یافت.

نقاشان سمبولیست، سبک و روش های بسیار متنوعی داشتند 
و در تصویرپردازی از نویسندگان این سبک الهام می گرفتند. 
ویژگی های این مکتب در هنر نقاشی، بهره گیری از داستان های 
کتاب مقــدس، رمز و راز، القا کردن حــس بیماری و مرگ  
اســت. از میان معروف ترین نقاشــان این ســبک می توان به 

گوستاو مورو، پل گوگن، فریدا کالو اشاره کرد.
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پیر پوویس

ادوارد مونش
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گالری گردی

ترابی النــور 

پروشــا سیاهبندی
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الســتی پریــا 

ثمــر نقی زاده
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ریما میرزاطبیبی

ســامیه دهستانی



ســاینا گوهریــان

95

سحر روشن ضمیر



مبینــا خلیلــی

نازگل هشی

96
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اسفند ماه بود که این صفحه را راه انداختیم. با هدف اینکه بچه ها در انجمن عکاسی، از فضای کارشان دور 
نمانند. این شــرایط برای ما که بیســت و چند سال زندگی کرده بودیم، بسیار عجیب و تازه بود و ما فکر 
کردیم برای نوجوان ها که تجربه ی زیسته ی کمتری دارند، عجیب تر هم خواهدبود، پس به نظرمان ثبت این 

روزها و این شرایط جدید زندگی، بسیار اهمیت داشت. 
صفحه ی »یادداشت های روزانه ی بچه های انجمن عکاســی« را راه انداختیم، تا بچه ها از زندگی روزمره ی 
جدیدشــان، عکس بگیرند و در آن بگذارند. بچه ها به ما عکس می دادند با تاریخ و اعالم این که چندمین 
روزی اســت که در قرنطینه اند. موضوع عکاسی و متنی که برای عکس شان می نوشتند )کپشن(، آزاد بود. 

این کار تا 26 اردیبهشت ادامه یافت. 
تعداد پست هایی که بچه ها گذاشته اند 88 تا است، ما تنها  تعداد کمی را برای این گزارش انتخاب کرده ایم. 
مصمم هستیم باز هم این تجربه را ادامه بدهیم و امیدواریم در سال تحصیلی جدید، که خود تجربه ی تازه 

و ناشناخته ای دیگر است، ثبت روزها با عکاسی را ادامه دهیم. 

ــد ــی جدیـ ــه از زندگـ ــای روزانـ عکس هـ
فریـــده ابطحـــی
نیکـــی ســـاغری
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تفریح بچگی مامان بزرگم شده تفریح من تو روزهای قرنطینه. سایه بازی ...

11 اسفند
روز هفتم قرنطینه

هستی قدسی

23 اسفند
روز بیست وسوم قرنطینه

مهشاد جنیدی

بازرسی قبل از ورود



1 فروردین
روز سی ام قرنطینه

نیوشا مصلحی

8 فروردین
روز  سی وسوم قرنطینه

فاطمه تقوی

99

اگه از اول شروع کردن خسته شدی از جا زدن دست بردار

دیگه دارم دچار کمبود آهنگ می شم



17 فروردین
روز چهل ودوم قرنطینه

نیوشا مصلحی

27 فروردین
روز  پنجاه وهفتم قرنطینه

کیمیا احمدپور
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- من سالمم
+ تو هم باید ماسک بزنی

نمیشه حسش کرد، اما بازم حس خوبیه.



17 اردیبهشت
روز هفتادوسوم قرنطینه

آناهیتا طالبی
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کاشکی هر روز رعد و برق بزنه
و من نورش رو ببینم

و بعد تو ذهنم ثانیه هارو بشمرم تا صداش بیاد.
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قصــه ی آدم هایی را به تصویر کشــیده ایم کــه زن اند و موســیقی می نوازند، اما 
چرخ روزگار جوری برای شــان چرخیده که حاال در فهرست اولویت های شان، 

خوشحالِی خودشان، آخرهای لیست است.
اطراف مان پر اســت از این خوشحالی های آخر لیســت زنان: موسیقی، ورزش و 

مسائل دیگر.
 »موسیقی بی صدا« بهتر از هر چیز دیگری حرف ما را می رساند. تصمیم گرفتیم 
حاال که چنین فضایی به ما داده شده تا درباره ی دل مشغولی های مان صحبت کنیم، 

این موضوع را انتخاب کنیم.
دوســت داریم دغدغه ی ما دو نوجوان، برای یک لحظه هم که شــده، گوشه ای از 

ذهن شما بنشیند.

بی صـــدا موســـیقی 
ــاد جنیـــدی مهشـ
نیوشـــا مصلحـــی
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خداحافظـــی
آن لحظه را برای مدت ها می خواستم، اما وقتی رسید، توان گرفتنش را نداشتم .توان خداحافظی های پی در پی، 
خداحافظی هایی که بدون در آغوش گرفتن بود، بدون خداحافظی از ســاختمان راهنمایی! خاطره ها همه، 

شیرین و مانند قصه ی پریان نبود، با این حال جدایی از آن ها دشوار بود.
جدایــی از روح کودکی ام که گویی آنجا باید رهایش می کردم. بزرگ شــدن خود را تماشــا می کردم و 
می ترسیدم از سرنوشت. دبیرستان کلمه ای ترســناک و باورش ترسناک تر. باور به تغییرات، جدایی ها، 
جدایی از دوستانی که راه شان با تو فرق داشت. دوستانی که خاطره ها را می ساختند و می ترسیدم از روزی 
که نگاه های مان ســرد شود و از یاد ببریم آن لحظات خوب گذشــته را. جدایی از معلمانی که تشویق مان 

می کردند به ادامه دادن و دیگر آن ها را گذری، در راهروها می دیدیم و با عجله از کنارشان می گذشتیم. 
کالهی برای باال انداختن نداریم. سال متفاوتی بود، با این حال تمامش کردیم. چه خوب چه بد. حال، ما 

فارغ التحصیالن پایه ی نهم)دارای سیکل!( سال 1399هستیم.

ویراســـتار: الدن کرمـــی
آوا اســـالمی
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نقاشی: نگار داوری

نقاشی: آوا اسالمی



ـــو ـــو هایک فت
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به دنبالت آمدم،
زودتر رفته بودی؛

                   نرگس هایت پالسیدند
ساینا داوودی

هیاهوی خیابان،
    عطر نرگس،

       آرامش در کنار تو بودن
کیمیا رمضان

دور از هم نه،
کنار هم شاید؛
      با هم حتماً

نیوشا رضوانی
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روی گردانده 
از هیاهوی آن ها،

        به من می نگرد 
مهدیس گلستانی

نشسته اند،
انگار نه انگار

چندی پیش مرده اند
دینا شهرزاد

بهار در قرنطینه؛
   نرگس را با خود می برم،

             بهار می سازم
مینا شیرازی

بوی اگزوز،
  صدای بوق،

        گل هایی که هیچ وقت به دستت نرسید
رژا پرویزی
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در غروبی تلخ،
    آسمان می گوید:
                    بخند

پانیذ قره سوری

روزی اگر لطافتی ندیدی،
    به طبیعت نگاه کن؛

          او همیشه به تو لبخند می زند.
نوریا طباطبایی 

پرواز پرنده ها،
     قایم شدن خورشید؛

        لبخند آسمان
                سارا بابایی



غروبی صورتی، بنفش
      پرواز سه پرنده: 

       لبخندی شکل می گیرد
نیلوفر خلفی

پرندگان در حال پرواز،
        فکر تازه ای؛

           لبخند آسمان
ملیکا فالح

پرواز را به خاطر مي سپارم،
این آسمان

               رنگین تر بود
مهدیس گلستانی

پرواز، 
   همینش خوب است:

             بی مقصد
ترنم غباری
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یک آرزو،
از هم می پاشد

          با یک فوت
پانیذ قره سوری

ایثار قاصدک
   برای آرزوی تو؛

            یک باز دم شدید
ترنم غباری

قاصدکی ایستاده،
      در انتظار باد،

                به امید پرواز
صبا رعایت صنعتی
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دیگر امیدی نبود،
ناگهان:

          قاصدک
ساینا داوودی

قاصدک در میان چمن؛
   بادی وزید 

              و او گم شد. 
ستاره دهقان  فرد

مخزنی از آرزو،
   روییده بر بستری سبز؛

                     در انتظار پرواز
نیلوفر خلفی

آرزوهای من به دنبال تو
                 همچون قاصدکی

                          بر بادرفتند
شیدا شهرام



شـــعر
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او

او در دریا
معشوقه ی مرجان هاست

در ساحل اما،
نابینایی که

 چشمانش بوی دریا می دهد.
تابان دخت اروانی

دانستگی

آن ها نمی فهمند،
اما تو می دانی

 در تاریکی
ماه هایی هستند
که در روشنایی

دور از چشم مان می میرند.
سارینا حشمتی

دوباره

لمس باد
بوی بهار

بال های پریشان؛
من پرواز را با تو

                     از سر گرفتم.
صنم قانعی
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سرخط
 ما ماندیم 

و هنوز
بر تن خسته و رنجور بشر

صخره  ای سرد به سنگینی غم ها و دریغ.  
وز تو تنها این ماند:

چند واژه، 
تراشیده بر این سنگ سیاه.

ملیکا رمضانی

سنگ سیاه

این  َقَدر تلخ که وقتی، من به آن می  نگرم 
پرده   اشکی، رهِ چشمان مرا می  گیرد

این  قَدر تلخ که گویی 
بار عزلت به تن ثانیه  ها می  فکنند.

من در این تلخِی تلخ،   اندیشم:
سفر تو به نوشتن طی شد،

به قلم، کاغذ
 واژه  هایی نو

ایده  هایی که دم از رنج بشر می  زد. 
روزگارت به نسیمی طی شد، 

که دم از حزن پرستو می  زد.
روزگارت طی شد؛ 
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تار و پود
)مشاوره(



شــاید شما هم بارها این جمله معروف را شــنیده باشید که » انسان موجودی اجتماعی است«، اما معنی 
عمیق تر این عبارت چیســت؟ پاسخ ساده است: انسان به صورت فطری به دنبال آن است که به همنوعان 
خود بپیوندد تا زندگی اش شــکل و نظم  بگیرد. در واقع انســان به تنهایی قادر نیست از مراحل زندگِی 

سخت دنیا بگذرد، از این رو ناگزیر از دیگران کمک می  گیرد.
کرونا نشان داد انسان  ها بیشتر از چیزی که فکرش را می  کردند به همدیگر نیاز دارند. از اخبار می  شنویم 
که همه ی دانشــمندان دنیا با هر رنگ و نژاد و از هر کشــوری مشغول مطالعه و تالش برای پیدا کردن 
درمان بیماری کرونا هستند. همه یک هدف مشترک دارند و تحقیقات نشان می  دهد اگر همکاری همه 
کشورها با هم صورت نگیرد، مراحل ساخت واکسن، سال  ها به طول می  انجامد، اما در شرایط همکاری 

کشورها با یکدیگر این کار با روند بسیار سریع  تری صورت می  گیرد.

118

ـــیدن ـــرای اندیش ـــی ب ـــا فرصت کرون

طبعـــی شـــقایق 
ویراســـتار: هدیـــه قدســـی
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سخت  ترین و در عین حال ارزشمندترین کارهای دنیاست، 
گاهی هرکاری انجام می دهیم تا از این کار ســخت، شانه 

خالی کنیم، اینکه فکرکنیم:
 سهم ما در روابط چیست؟

چقدر توانایی پذیرش آدم های متفاوت با خودمان را داریم؟ 
 اشتباه مان کجا بود که نتوانستیم از یک رابطه، محافظت 

و نگهداری کنیم؟
چــه عادت های رفتــاری ای داریم کــه موجب رنجش 

دیگران می شود؟ 
اهداف ما در زندگی چیســت و اولویــت با کدام یک از 

آن هاست؟
به چه ارزش هایی در زندگی پای بند هستیم؟

 با چه چیزهایی خوشحال می شویم؟
چه مسائلی در روابط، ما را آزرده خاطر می کند؟ 

همه ی این ســؤال ها و ده  ها و صدها سؤالی که می  توانیم از 
خود بپرســیم و عمیق به آن ها بیاندیشیم، از ما انسان های 
بهتری خواهد ســاخت و روزی که دنیا جشــن پیروزی 
رهایــی از بیمــاری کرونا را می  گیرد، مــا معنای زندگی 
خود را بهتر دریافته  ایم و آماده ی برقراری روابط ســالم با 

اطرافیان و قدردانی از روزهای معمولی هستیم.

بیاییــد این همــکاری را در مقیاس کوچک  تر بررســی 
کنیم، در روابط خودمان با اطرافیان. ما چقدر به رابطه با 
دوستان و آشنایان و خانواده های مان نیاز داریم؟ از زمانی 
که همه  گیری بیماری شــروع شــده، یکی از بزرگترین 
چالش  های انســان چه بوده اســت؟  نیاز به پیوندجویی و 
ارتباط، یکی از اساسی  ترین نیازهای انسان است. از طرفی 
نیاز به بقا در انســان، به همان پررنگی است و همین نیاز 
باعث شــده است تا نیاکان ما خودشــان را از مخاطرات 
محیطی حفظ کنند و با زاد و ولد به پیدایش نســل بعدی 
منجر شوند، به عبارت ساده، ما می  خواهیم زنده بمانیم، به 
همین دلیل به صالح اســت که با اطرافیان ارتباط نداشته 
باشــیم، از طرفی، نیاز به ارتباط کــه در درون مان فریاد 
می کشــد در مقابل نیاز به بقا، قد علم می کند. عجیب تر 
اینکه این روزها حتی باید در ارتباط داشتن با خودمان هم 
محتاط باشیم؛ برای مثال نمی توانیم آزادانه به صورت مان 
دست بزنیم. این تعارض و کشــمکش درونی گاهی ما را 
به شدت کالفه می کند، اما این روزها که باید با اطرافیان 
و خودمــان مرز و فاصله ای را حفظ کنیم، بیشــتر از هر 
زمان دیگری فرصت اندیشــیدن داریم. فرصت فکرکردن 
به روابط، اهداف، ارزش ها، معنی زندگی و... . فکرکردن از 
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 از ســال ها سال پیش، از همان زمانی که انســان  پا بر کره  ی زمین گذاشت، تغییر، ماجرای جدی 
زندگی او شد. روز و شب، مدام تغییر می  کردند و جای  شان را به هم می  دادند تا فصول مختلف، یکی 
بعد از دیگری متولد شوند. از تغییر فصول، سال ها رقم می  خوردند و از مجموع همه  ی این تغییرات، 
انســان  بود که دست خوش تغییرات درونی و برونی بسیاری می  شد تا یک نکته را دریابد؛ نکته ای 
که حضرت حافظ آن را به نظمی روان بیان فرموده که: »دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور.«
با این حال، انسان بر روال انس و الفت، به هر تغییری خو گرفت؛ چنان  که گویی قرار است سال های 
سال در همان حال باقی بماند. پس برای فرازها، اوج گرفت و بسیار شادی کرد و برای فرودها بسیار 
غمگین شــد. اما در این میان، انســان  هایی بودند که از تغییرات درس گرفتند. آن ها از تغییر زمان، 
فصول، سن و دیگر شرایط، دریافتند که در برابر اصل تغییر، اصل دیگری نیز وجود دارد که می تواند 
بقای جسمی و ذهنی آن ها را به شکل سالمی تأمین کند. این اصل طالیی، »انعطاف پذیری« نام گرفت.
انسان  های انعطاف   پذیر، کسانی هستند که از هر موقعیتی، برای یادگرفتن مهارت  های جدید جهت 
پرورش توانایی  های درونی و بیرونی خود استفاده می  کنند. آن ها به جای اینکه در موج های زندگی 
غرق شوند، یاد می گیرند چطور بر تخته  ی خود  باوری  شان، روی امواج زندگی سوار شوند و راه  شان 

را به سمت مقصد دنبال کنند. 

ـــه ـــه خان ـــت ب بازگش
ویراســـتار: یـــاس مهرافشـــار

غارنشـــینی مـــدرن

ــوی ــزار رضـ گلـ
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شــاید این روزها، خبری از موج و دریا نباشد، اما عصر 
حاضر، بار دیگر انســان  ها را با تغییرات جدیدی روبرو 
ســاخته؛ تغییراتی که می  توانــد تداعی  کننده  ی روزهای 
غارنشینِی انسان  های اولیه باشد. شاید بتوان این تغییرات 
را غارنشــینی مدرن نامید؛ چرا که باعث شده انسان پر 
هیاهوی دیــروز، بار دیگر به خانــه بازگردد و به دور 
از همه  ی هیجانات بیرون، با ســکوت درون روبرو شود. 
اگرچه انسان  های بســیاری هستند که در شرایط جدید 
ســردرگم شــده  اند، اما قوم انعطاف  پذیران، با آرامش به 
خانــه بازگشــته  اند. آن ها این تغییــرات را نه به معنای 
تبعید یــا دوری از دیگران، که به معنای بازگشــت به 
خویــش و خانــه تعبیر کرده  اند و در ایــن روزگار هم، 
راه  های جدیــدی برای یادگیری پیــدا می  کنند؛ آن ها از 
شــرایِط دوری از دیگران، نه بــرای غم  خوردن که برای 
مواجه شــدن با خویشــتِن خویش اســتفاده می  کنند تا 
این  بار، خودی بســازند که قوی  تر از قبــل می  داند کجا 
ایســتاده و می  خواهد به کجا برود. از نگرش در احوال 
اقــوام انعطاف  پذیران می  توان چنین گفت که آن ها نه در 
گذشته و نه در آینده  اند؛ چرا که تمام  قد در لحظه  ی حال 
زیست می  کنند و نســبت به تغییرات، پذیرا و آرام اند. 
شــاید بشود گفت شعار آنان در این روزها این است که 
به خانــه بازگردیم و بار دیگر خودمــان را، آن خودی 
که سال هاست با آرامش به دیدارش نرفته  ایم، در آغوش 

بگیریم و برایش زمزمه کنیم: 
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور

حال، این  دم اگر مایلید که شما نیز به قوم انعطاف  پذیران، 
بپیوندیــد تا در این بازگشــت اجباری به خانه، رشــدی 
اختیاری داشــته باشــید، کافی اســت همان سبکی را در 

زندگی  تان تمرین کنید که انعطاف  پذیران دارند.
قوم انعطاف  پذیران با تمام حواس و با تمام توجه  شــان در 
لحظــه  ی حال زندگی   می  کنند. آنــان به جای غصه خوردن 
برای گذشته  ی رفته یا ترسیدن از آینده  ی نیامده، کاری که 
دوست دارند و می  دانند انجامش باعث رشد آن ها خواهد 

بود را با دقت و تمرکز در لحظه  ی حال، انجام می  دهند. 
به عــالوه، نگاه این قــوم، بر داشته  های شــان معطوف و 

قلب شان سرشار از شکرگزاری     است.
از سوی دیگر انعطاف  پذیران، راه  های تولید شادی را برای 
هــر موقعیتی که در آن واقع   می  شــوند، پیدا می  کنند و یا 
می  آموزند؛ چرا که این قومِ به خصوص، می  دانند که شــاد 

بودن نیز همانند شاکر بودن، یک عبادت است.  
خوش بختانه انعطاف  پذیران قوم مهربانی هســتند و تنها 
کافی   اســت بدانند که شما شادی، شــکرگزاری، زندگی 
در لحظه  ی حاال و حرکت مداوم به ســمت خواســته  ها 
را ســرلوحه زندگی  تان قرار داده اید تــا برای تان پیغامی 

بفرستند و بگویند: به قوم ما خوش   آمدید. 
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محیط زیست



از میان هشت گونه خرس دنیا، دو گونه ی آن در ایران زندگی می کند. زیستگاه خرس قهوه ای در امتداد 
رشــته کوه های زاگرس و البرز اســت و خرس ســیاه آسیایی، در جنوب شرقی کشــور، در محدوده ی 

استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان پراکنده است.
طول سر و بدن خرس سیاه آسیایی 110 تا 190 سانتی متر، طول دم 7 تا 10 سانتی متر و ارتقاع بدن آن 
70 تا 100 سانتی متر است. وزن ماده ها 40 تا 140 و وزن نرها 60 تا 200 کیلوگرم است. این گونه، از 
خرس قهوه ای کوچک تر است. سر بزرگ، چشم های ریز و دم بسیار کوتاه دارد. گوش هایش زرگ، گرد 
و با فاصله از یکدیگر قرار دارند و به طور واضح از موها خارج شده اند. سطح بدنش پوشیده از موهای 
انبوه به رنگ ســیاه است و نوار سفید یا کرم رنگی به شکل V روی سینه دارد. ناخن های بلند و تیزش 
برای باال رفتن از درخت، بســیار مناسب است. این حیوان روی چهار دست و پا راه می رود، اما در زمان 
رفتارهای تهاجمی، روی پاهای عقب می ایستد و با دستان و پنجه هایش به حریفش سیلی می زند. عمر این 

نوع خرس در حدود 25 سال است.

نمـــاد قـــدرت طبیعـــت در 
چنـــگال انقـــراض
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ـــعیدی ـــه س معصوم



124

این حیوان معموالً به تنهایی زیست کرده و عمدتاً شبگرد 
اســت. غذای او عمدتاً خرما )غذای مــورد عالقه( زیتون، 
میوه، مواد گیاهی، حشــرات، و الشه بوده و گاهی اوقات 

حتی به شکار جانوران نیز می پردازد.
خرس ســیاه آســیایی یا همان خرس یقه دار، در گویش 

مردم بلوچ با نام های »َمم« »هرس« شناخته می شود.
مدیــر کل حفاظت محیط زیســت هرمــزگان می گوید 
خرس ســیاه آســیایی به عنوان یکــی از کمیاب ترین و 

آسیب پذیرترین گونه ها در ایران و دنیا به شمار می رود.
زیستگاه خرس سیاه در ایران تا کنون از جنوب نیکشهر 
تا سرباز در استان سیستان و بلوچستان و قسمت هایی از 
بشاگرد در استان هرمزگان و بخش هایی از استان کرمان، 
از جملــه پناهگاه حیات وحش زریاب در شهرســتان بم 

گزارش شده است.
این حیوان تا دوازده ســال قبل، از جمله حیوانات منقرض 
شــده در ایران محسوب می شد، اما به صورت اتفاقی یکی 

از مأموران حفاظت محیط زیســت توانســت در جنوب 
کرمان، تصویری از این حیوان را پس از سال ها ضبط کند 
و به این ترتیب حیوانی که گمان می رفت نســلش از بین 

رفته، بار دیگر در معرض توجه قرار گرفت.
از بین رفتن زیســتگاه های جنگلی خرس سیاه به دالیلی 
مانند خشکســالی، گسترش اراضی کشــاورزی به ویژه 
باغ ها به ســمت زیســتگاه خرس و قطــع درختان برای 
استفاده به عنوان سوخت و دیگر مصارف، چرای دام اهلی 
و فشار آن بر زیستگاه های خرس رخ داده است. عالوه بر 
این خاصیت دارویی کیسه صفرای این حیوان، آن را به دام 
شکارچیان چینی و تایوانی می اندازد. از کیسه صفرای این 
خرس، داروی ضد سرطان و نارسایی کبد تهیه می شود که 
در برخی کشورهای آسیای دور به قیمت هجده هزار دالر 
به فروش می رســد. متأسفانه برای خارج کردن این ماده ی 
دارویی از بدن این حیوان، از لوله های فلزی استفاده می شود 
و پــس از خروج این ماده، به علت ناتوانی در نگهداری از 
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این حیوان و عدم آگاهی، زخم او عفونت کرده و ســپس 
منجر به مرگش می شود.

در ایــن میان این نکته قابل توجه اســت کــه با کاهش 
چشــمگیر بارندگی ها از سال 1376 به بعد، در حالی که 
تصور می شد این شرایط زیست جانوران را بحرا نی تر کند، 
در برخی مناطق به احیای زیستگاه های خرس سیاه کمک 
کرده اســت، زیرا این امر سبب خشک شدن اکثر چاه ها 
و بسیاری از باغ ها شده و مهاجرت روستاییان را سرعت 
بخشیده اســت، به گونه ای که بیش از نود درصد ساکنان 
ایــن مناطق دور افتاده، ظرف ده ســال اخیر به روســتاها 
و شــهرها مهاجــرت کرده اند، و روســتاهای متروکه و 
درخت های خرما که ســازگاری بیشتری در برابر بی آبی 
دارند، غذای مناســبی را برای خرس ســیاه فراهم آورده . 
عالوه بر آن نبود انسان در این مکان ها مانع از شکار و از 

بین رفتن این حیوان شده است. عالوه بر این، افزایش نسبی 
بارندگی ها در سال های اخیر، بهبود عمل کرد محیط بانان 
و گشــت و کنترل های منظم و مســتمر، آگاهی ســازی 
برای جوامع محلی، بهبود فرهنگی محیط زیســتی مردم و 
حساس شدن آن ها نسبت وضعیت گونه های جانوری، به 
افزایش جمعیت و کاهش تلفات خرس ها کمک شایانی 
کرده اســت. با این حال، خرس سیاه آسیایی هم اکنون در 
 IUCN RED( فهرست ســرخ اتحادیه ی جهانی حفاظت
LIST( در طبقه ی در آســتانه انقــراض )CR( قرار دارد و 

هیچ آمار مشــخصی از تعداد اندک باقی مانده ی جمعیت 
این گونه در کشور، در دست نیست.

برای حفظ میراث گران قدر کشورمان همگی باید قدمی 
برداریم، حتی یک قدم کوچک

تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز

 )موالنا(
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In Other Words



127

The topic “Is capital punishment an appropriate 

sentence to criminal acts?” was debated in two 

classes from junior and senior high school during 

the school year.

Since the students had different opinions, they 

decided to do more research on the topic and 

then, share their findings by writing an essay on 

the topic.

The purpose was to encourage the students to 

question the status quo, challenge their own way 

of thinking and consider different points of views 

before coming to a conclusion. 

Here are two of the sample essays written by the 

students.

Andia Dorrani

Capital punishment:
proper or not
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Why do we put people in jail?
Sania Samaiei

When someone commits a crime like murder, the first thing 

that comes to mind is that a criminal is dangerous and 

should be imprisoned. The reason behind that thought is 

that a lot of people and the government believe that crimi-

nals are a threat to the society and should be punished to 

make the society a safer place. Their intention is fairly pure 

but the problem is that we should not just be thinking about 

the future. In fact, we should attempt to change people for 

the present. 

If we use a prison only as a punishment, prisoners won’t 

change; they’ll still have the same mindset, same psycho-

logical peculiarities and manners. We won’t have affected or 

inspired them to do better in their lives. In my point of view, 

the most important purpose of imprisonment is to show the 

prisoners how to find their own way of life. These institu-

tions should be used as rehabilitation centers, not places to 

serve a sentence. That’s why I believe that prisons should be 

more of an educational space.
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I truly support the correctional education programs they 

have because I think these opportunities can help the con-

victs who are willing to change or are trying to learn some-

thing new. These programs can also prepare them for the 

outside world which can, for some, be actually harder than 

their time of imprisonment. They will be able to finish their 

education and get a college degree or they can earn money 

by working, etc. 

On the other hand, prison can make a man more danger-

ous and aggressive than he already is. As a result, they will 

commit worse crimes when they are out of prison and the 

country’s security will be at risk. These events can occur 

because of the prison’s atmosphere. The convict may face 

a lot of physical incidents or threatening conversations with 

other inmates which may result in him or her ending up 

with a mental condition. For instance, picture a 19-year-old 

boy who steals a car and goes to prison. He is terrified of 

his cellmate who happens to be a killer and he can’t sleep 

at night. He might be bullied, robbed, even beaten by other 

criminals there. He will neither be given a chance to change 

nor probably be able to survive. He might be dragged to 

other criminal activities and be released as an even worse 

human. You may think that there should be a kind of sepa-
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ration or different sections so that the prisoners won’t have 

a bad influence on each other. 

The security of the prison and the employees are also very 

important. They should be physically and mentally qualified 

for their job. They shouldn’t use any unnecessary physical 

punishment or bribe the prisoners. The inmates’ mental 

health is another important thing that should be taken into 

consideration. Therefore, having proper health care, profes-

sional doctors and psychiatrists are vital in these facilities.

In conclusion, prisons can be helpful to the convicts and the 

society if run by someone who helps them reform in pris-

on and become useful contributors to the society. This can 

deter people from committing more crimes. The important 

thing is not to forget that the prisoners are also humans and 

they should have a chance to make their lives different. 
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Yasamin Ashtiani

Capital punishment, also known as the death penalty, is a 

method of punishment which is still used in some countries 

for criminals. It basically means that if someone kills an-

other, the state will do the same by the force of law.

Some people believe the death penalty is necessary due to 

the fact that the family and friends of the murdered person 

have the rights to seek revenge. 

 

On the other hand, many people believe that capital punish-

ment is a wrong and brutal action, so it has to be stopped 

and be replaced by life imprisonment. Furthermore, some 

people hold to the idea that the accused person may not 

have committed the crime on purpose and it might have 

happened accidentally. Some others say if killing another 

human being is wrong, then why should the government do 

the same? No one deserves death as a punishment no mat-

ter what they have done.

The right punishment
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I, personally, believe that the death penalty is not necessary 

in any case and there should be other alternatives. There 

may be a case in which, the murder was an accident or the 

murderer was just trying to defend himself or herself. More-

over, in cases in which the murder was on purpose and kill-

ing someone else was done with bad intentions, the criminal 

can be sentenced to life imprisonment. In these cases, pun-

ishment is right and fits the crime. In general, more thought 

and time should be put into these cases so the right punish-

ment can be chosen.
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»آسمان تو چه رنگ است امروز؟

آفتابی است هوا

یا گرفته است هنوز؟«

ه. ا. سایه


