
        



درباره دانشگاه 
جامع علمي 

كاربردي
تمامی مراکز علمی کاربردی 

کشور ، مهارتی می شوند
تا  کاربردی گفت:  علمی  دانشگاه جامع  رئیس 
پایان سال 91 با تعطیلی مراکز نظری ، تمامی 
مراکز علمی کاربردی کشور ، مهارتی می شوند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی 
در  پورعباس  عبدالرسول  دکتر   ، کاربردی 
استان  گروهی  های  رسانه  خبرنگاران  جمع 
دانشگاه  فعالیتهای  مهمترین  تشریح  با  قزوین 
نظام  اگر  اظهارداشت:  کاربردی  علمی  جامع  
شود  تنظیم  مهارت  اساس  بر  کشور  آموزشی 
و  آموزی  مهارت  سمت  به  دانشجویان  اکثر 

فعالیتهای فنی سوق پیدا می کنند.

  

وی افزود: در گذشته گرایش و هدایت نیروها 
به سمت دوره های نظری بود اما امروز با تغییر 
در  عالی  تحصیلی  مقاطع  ایجاد  با  دیدگاهها 
اشتغال  و  زمینه تحصیل   ، رشته های مهارتی 
و  فنی  های  فعالیت  به  عالقمند  دانشجویان 

مهارتی فراهم شده است.
باید   : داشت  اظهار  ادامه  در  پورعباس  دکتر 
کار  به  آنچه  و  را شناسایی  استعدادهای کشور 
مهارتی نیاز دارد به سمت تولید و نیازهای فنی 
هدف  میان  این  در  و  شود  هدایت  مهارتی  و 
سرمایه  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  در  ما 

و  تعلیم  روی  بر  گذاری 
نیروهای  تربیت 

ورود  برای  ماهر 
های  بخش  به 
کار  و  کسب 

است.
تصریح  وی 
عمده  کرد: 
های  آموزش 
صورت  به  ما 
است  مهارتی 
های  بخش  و 

باقیمانده  نظری 
، بتدریج و استان 

تمامی   ، استان  به 
به  کاربردی  علمی  مراکز  

سمت مهارتی شدن خواهند رفت و دوره های 
دانش پایه و مهارت آموزی تثبیت خواهد شد.

افزود: در دانشگاه جامع علمی  دکتر پورعباس 
کاربردی دیدگاه ما این است که هر شغل یک 
در  و  باشد  باید  شغل  یک  رشته  هر  و  رشته 
اجرایی کشور  تمامی دستگاهای  در  راستا  این 
اندازی  راه  کاربردی  علمی  آموزش  موسسه   ،

میشود و در نظام اشتغال تالش می کنیم تا مشاغل 
مورد نیاز کشور در بخشهای مختلف را شناسایی و 

برای آن رشته ایجاد کنیم.
دانشگاه  این  در  افزایش رشته های مهارتی  از  وی 
خبر داد و یادآورشد: رشته های دانشگاه قبال 200 
رشته بود که از مهر ماه سال قبل با شناسایی 500 
امسال   ، مهارتی  های  رشته  به  آن  تبدیل  و  شغل 
مورد  هزار  تا  را  دانشگاه  های  رشته  داریم  تصمیم 

افزایش دهیم.
افزود   ، کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
علمی  و  مهارتی  صورت  به    ، دانشگاه  مدرسان   :
به شکلی که 70 درصد مدرسان  اند   انتخاب شده 
، از محیط کار تامین شده اند لذا به مدرسان جدید 
متخصص      افراد  از   ، ساماندهی  با  بلکه  نداریم  نیاز 
کارخانه ها ، برای آموزش نیروها استفاده می کنیم.

مهندسی  های  رشته  در  یادآورشد:  پورعباس  دکتر 
فناوری ارشد  ، تنها در قالب حل یک مسئله نظری 
حرکت نخواهیم کرد بلکه 
یک  ایجاد  پی  در 
منطقی  ارتباط 
صنعت  بین 
دانشگاه  و 
که  هستیم 
اتصال  این 
موضوعات  با 
ممکن  نظری 

نمی شود.

اظهارداشت:  وی 
برای توسعه روشهای 
انرژی ، وقت و  ، بهره وری ، صرفه جویی در  کار 
بخش  در  تولیدی  محصوالت  کردن  بهینه  و  زمان 
های صنعت و کشاورزی ، دانشگاه می تواند نقش 
علمی  مراکز  میان  این  در  که  کند  ایفا  بدیلی  بی 

کاربردی جایگاه خاصی دارند.
مهرماه  در  بار  اولین  برای  افزود:  پورعباس  دکتر 
امسال 160 دانشجو در مقطع مهندسی فناوری ارشد 
در 16 رشته پذیرش می شوند و آمادگی داریم تا در 

نیروی  و  استعداد خوب صنعتی  کارخانجاتی که 
 ، قزوین  محرکه  نیرو  کارخانه  مانند  دارند  انسانی 

رشته های مهارتی ایجاد کنیم.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تصریح کرد: 
برای کارخانجاتی که نیازمند نیروهای فنی و مهارتی 
هستند رشته های مورد نیاز را دایر و فعال می کنیم 
و درنیرو محرکه هم آماده ایم رشته های مورد نیاز 

در مقطع ارشد را دایر کنیم.
آموزش  مرکز   900 بودن  فعال  از  پورعباس  دکتر 
علمی کاربردی در کشور خبرداد و گفت: از مراکز یاد 
شده بیش از 200 مرکز تازه تاسیس هستند که در 
بخشی در مراکز صنعتی ، کارخانه ها و محیط های 

کسب و کار راه اندازی شده اند.
دکتر پورعباس افزود: در شرایط گذر از یک دوران 
مسیر  این  در  که  داریم  قرار  تطبیق  شرایط  به 
بدنبال این هستیم که مراکز علمی کاربردی که 
فقط تئوری و نظری هستند را تعطیل کنیم که 
تعطیل  بتدریج  تئوری  مراکز  درصد   30 حدود 

خواهند شد.
دکتر پورعباس در خاتمه گفت : در حال حاضر 
کاربردی  علمی  مراکز  در  دانشجو  هزار   470
کشور تحصیل می کنند که 90 هزار نفر از آنان 

در مقطع کارشناسی هستند.

آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای 
دوره های کاردانی پودمانی علمی 

کاربردی حذف شد

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با 
ارزیابی  و  جامع  آزمون  حذف  پیشنهاد  به  اشاره 
این  پودمانی  کاردانی  های  دوره  ای  حرفه 
از   ، عالی  آموزش  گسترش  شورای  به  دانشگاه 

موافقت شورا با این پیشنهاد خبر داد.
جامع          دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

معاون   ، بروزیی  دکتر  رجبعلی   ، کاربردی  علمی 
آموزشی دانشگاه با اعالم این خبر افزود : 

در جلسه اخیر شورای گسترش آموزش عالی ، بنابر 
پیشنهاد دانشگاه ، حذف آزمون جامع و ارزیابی حرفه 
ای دانش آموختگان دوره کاردانی پودمانی دانشگاه 
این  از  بعد  زیرا  شد  تصویب  کاربردی  علمی  جامع 
حداقل 60 درصد آموزش ها ، مهارتی خواهد بود و با 
آزمون جامع نمی توان این مهارت ها را ارزیابی کرد 
ضمن اینکه در طول دوره شیوه های بسیار مناسبی 

برای ارزیابی طراحی شده است .

www.uast.ac.ir : منبع 
تهیه و تنظیم: معاونت فرهنگی
نغمه محجوب

آيين زندگي
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آيين زندگي

اخبار
مرکزآموزش علمي 

کاربردي پيشتازان آئين 
زندگي و ..... 

جشنواره  هشتمین  دوم  مقام  -کسب 
علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویان  قرآنی 
دانشجو                             توسط  شفاهی  بخش  در  کاربردی 

اعظم السادات ساجدی 
نوشته  دل  بخش  برتر  مقام  به  -دستیابی 
دانشجو              توسط  سرخ  روایت  جشنواره  

زهرا جعفری 

در  گویی  قصه  رشته  در  دوم  مقام  -کسب 
هنری  فرهنگی  آئین  های  جشنواره  مجموعه 

شهرداری تهران توسط دانشجو زهرا شیرزاد
 

در  لنین  قله  و  دماوند  قله  به  -صعود 
کشورقرقیزستان توسط دانشجو حسن شکوری 

مادر  شیر  فواید  عنوان  با  سخنرانی  -برگزاری 
توسط استاد امیرمرادی در روز جهانی شیرمادر 
ایام  در  عصر  و  ظهر  جماعت  نماز  -برگزاری 
ماه رمضان در حسینیه محبان زهرا )س( جنب 
تولد  روز  در  افطاری  پخش  و  آموزش  مرکز 
و  اساتید  بین  )ع(  مجتبی  حسن  امام  حضرت 
بسیج  و  امورفرهنگی  توسط  مرکز  دانشجویان 

مرکز .
-ثبت نام دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ترمی 

و پودمانی در مهر ماه 1391
تهیه و تنظیم: معاونت فرهنگی
نغمه محجوب

با اهمیت است.  صنعتی مقامی درخور توجه و 
 12346 تولید  احتساب  با  داشت:  اظهار  وی 
زمانی  بازه  در  ایران  دانشمندان  توسط  مقاله 

مزبور، جمهوری اسالمی ایران 1/941 درصد
اختصاص  خود  به  را  جهان  علم  تولید  کل  از 
داده است؛ همچنین میزان رشد تولیدات علمی 
دانشگاه  تولید علم  کشور سبب شده که سهم 
ها و موسسات پژوهشی از کل تولید علم جهان 
در سال های اخیر از حدود 1 درصد به تقریبا 2 

درصد افزایش یابد.
علم  تولید  جدول  راس  در  داد:  ادامه  مهراد 
جهان، جمهوری خلق چین با تولید 102،805 
مقاله )16/165 درصد از کل تولید علم جهان( 
آمریکا،  متحده  ایاالت  سپس،  است.  نشسته 
 70525 با  ترتیب  به  ژاپن  و  آلمان  انگلستان، 
مقاله )11/089 درصد از کل تولید علم جهان(، 
62415 مقاله )9/814 درصد از کل تولید علم 
کل  از  درصد   9/192( مقاله   58459 جهان(، 
 7/109( مقاله   45210 و  جهان(  علم  تولید 
درصد از کل تولید علم جهان( رتبه های دوم تا 

پنجم را به خود اختصاص داده اند.
سرپرست ISC اظهار داشت: تقریبا کشورهایی 
تولید  در  را  خود  جایگاه  این  از  پیش  که 

بودند،  کرده  حفظ  جهان  علم 
همان  به  نیز  اکنون 

جایگاه  در  نسبت 
تولید  از  ممتازی 
قرار  جهان  علم 

ترتیب  بدین  دارند. 
مانند  کشورهایی 

ایتالیا،  کانادا،  فرانسه، 
که  استرالیا  و  اسپانیا 

کشورهای  گروه  در  علمی درواقع  پیشرفته 
و  ممتاز  شاخص،  نیز  علم  تولید  در  دارند  قرار 
برجسته هستند. این کشورها به ترتیب با تولید 
40415 مقاله )6/355 درصد از کل تولید علم 
کل  از  درصد   5/882( مقاله   37411 جهان(، 
تولید علم جهان(، 34005 مقاله )5/347 درصد 
از کل تولید علم جهان(، 31071 مقاله )4/886 
درصد از کل تولید علم جهان( و 29128 مقاله 
)4/58 درصد از کل تولید علم جهان( رتبه های 
6 تا 10 تولید علم جهان را از آن خود کرده اند.

تایوان  هندوستان،  جنوبی،  کره  افزود:  مهراد 
رتبه  کسب  با  که  هستند  کشوری   4 ترکیه  و 
از  از قاره آسیا پیشتر  های 11، 12، 15 و 18 
قرار   )20 رتبه  )حائز  ایران  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  علم  تولید  سهم  طوریکه  به  دارند. 
اسالمی ایران از کل تولیدات علمی جهان برابر 
است که  درحالی  این  و  بوده  با 1/941 درصد 
سهم ترکیه از تولید علم جهان برابر با 2/069 

تولید  با  برزیل  کشور  همچنین  است؛  درصد 
18637 مقاله در جایگاه 14 تولید علم جهان نشسته 
فدراسیون  با  ایران  اسالمی  جمهوری  فاصله  است. 
روسیه )13899 مقاله( که دارای رتبه 17 جهان است 

تنها 1554 مقاله است.
ادامه  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست 
اتریش،  دانمارک،  لهستان،  بلژیک،  کشورهای  داد: 
پرتغال، یونان، نروژ، سنگاپور و فنالند تماما در این 
رتبه بندی بعد از جمهوری اسالمی ایران قرار دارند. 
 1/198( مقاله   7621 تولید  با  قدس  اشغالگر  رژیم 
بدست  را   25 رتبه  جهان(  علم  تولید  کل  از  درصد 

آورده است.
کشورهای  علمی  تولیدات  میزان  کرد:  تصریح  وی 
دانمارک، رژیم اشغالگر قدس، اتریش، پرتقال، یونان 
و فنالند زیر 10 هزار مقاله است و در دامنه ای بین 

6200 تا 8400 مقاله قرار دارد.
گردآوری: مهشید خالقیان

 www.Hamshahrionline.ir/news

فيشينگ چيست؟
به  برای  تالش  معنای  به   Phishing فیشینگ 
دست آوردن اطالعاتی همچون نام کاربری، گذرواژه 
و یا اطالعات کارت های اعتباری می باشد. در واقع 

می توان به فیشینگ “دزدی الکترونیکی” گفت.
فیشینگ معمواًل از طریق ارسال ایمیل های تقلبی 
صورت می گیرد که کاربر را به یک وبسایت قالبی 
دارند  قانونی  های  وبسایت  با  بسیاری  شباهت  که 
هدایت می کند. سپس کاربر با وارد کردن اطالعات 
ارائه  فرم  در  اعتباری  کارت  یا  و  کاربری  حساب 

به  اقدام  پرداخت شده  یا  و  ورود 
وبسایت  طریق  از 
کند.  می  مذکور 
جاست  همین  در 
اطالعات  که 
کاربر  محرمانه 
می  سرقت  به 
این  اگر  رود. 
حساب  به  مربوط  اطالعات 
تمام  کار  این  با  باشد،  تان  کاربری 
افتاد.  خواهد  خطر  به  آن  در  شده  ذخیره  اطالعات 
اگر هم مربوط به کارت اعتباری تان باشد، حسابتان 

خالی خواهد شد. پس حواستان را جمع کنید!

در واقع فیشینگ نمودی از “تکنیک های مهندسی 
مورد  کاربران  زدن  گول  برای  که  است  اجتماعی” 
افزایش  از  جلوگیری  برای  گیرد.  می  قرار  استفاده 
آمار فیشینگ و سرقت اطالعات باید آگاهی کاربران 
را افزایش داد. نباید به ایمیل هایی که از شما در آنها 
خواسته شده تا فرمی را پر کنید اطمینان کرد. نباید 
اطالعات حساب کاربری خود را در اختیار سایت ها 
قرار داد. کاربران برای پرداخت آنالین باید از درگاه 
های مخصوص بانک ها استفاده کنند. سعی کنید به 
تان  کاربری  Spam در حساب  داخل  ایمیل های 
بی اعتنا باشید و آنها را پاک کنید. البته عنوان آنها 
را بخوانید، شاید سرویس دهنده ایمیل شما اشتباهًا 
آن را به اسپم ها هدایت کرده است. فکر کنم اگر 
این ها را رعایت کنید، مشکلی برایتان به وجود نیاید

gedgetnews.ir:منبع

ایران دارای رتبه 20 در توليد 
علم جهان است

اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست 
دانشمندان  علم  تولید  آمار  آخرین  اعالم  با 
تولید   20 رتبه  حاضر  حال  در  ما  کشور  گفت: 
علم جهان را در دست دارد که این رتبه با در 
نظر گرفتن شرایط کشورهای پیشرفته علمی و 

صنعتی مقامی درخور توجه و با اهمیتی است.
اعالم  با  مهر  با  گفتگو  در  مهراد  جعفر  دکتر 
آخرین آمار تولید علم دانشمندان ایران از بتدای 
سال 2012 میالدی تا 21 ژوئیه 2012 میالدی 
که رقمی برابر 12346 مقاله است، گفت: ایران 
تولیدات علمی در حال حاضر  از  میزان  این  با 
رتبه 20 تولید علم جهان را در دست دارد که 

با در نظر گرفتن کشورهای پیشرفته علمی و
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مواد  روي.  و  ید  فسفر،   ، کلسیم  مانند:  امالحي 
پروتئیني این مواد داراي دو منبع حیواني و گیاهي 

هستند.

 پروتئين
     منابع حیواني پروتئین عبارت اند از : انواع گوشت 
قرمز، مانند: گوشت گوساله و گوسفند ، گوشت سفید 
امعاء و احشا مانند جگر، دل و  مانند مرغ و ماهي، 

تخم  و  لبنیات  و  شیر    ، زبان  مغز،   ، قلوه 
مرغ .

     منابع گیاهي پروتئین 
اند  عبارت 

 ، حبوبات  از: 
به  الزم  مغزها.  و  غالت 
ذکر است که منابع حیواني پروتئیني 
به طور  تقریبا"  دارند و  بهتري  دربدن کاربرد 
و  ترمیم   ، سازندگي   ، رشد  مصرف  به  تري  کامل 
تولید هورمون ها، آنزیم ها وآنتي بادي ها مي رسند.

ي  آمینه  هاي  نظراسید  از  گیاهي  هاي  پروتئین    
ضعیف  کاربرد  بنابراین   نیستند،  کامل   ، اساسي 
تري دربدن دارند؛ ولي چنانچه مخلوطي از دو نوع 
»غالت  از  مخلوطي  مثال  طور  به  گیاهي  پروتئین 
یا  » حبوبات و مغزها«  پلو  وحبوبات« مثل عدس 
مثل خوردن چند عدد گردو پس از یک غذاي حاوي 
مثل شیریني هاي  مغزها«  و  ویا » غالت  حبوبات 
گردویي ، بادامي یا نان کنجدي مصرف شوند، دراین 
صورت ، اسیدهاي آمینه یک دیگر را کامل کرده و 
کاربرد تغذیه اي آن ها در بدن باال مي رود و به طور 

کامل تري به مصرف مي رسند.
     البته کودکان و نوجوانان که درحال رشد هستند 
و نیاز به پروتئین بیشتري دارند، باید مقدار بیشتري 
پروتئین حیواني در برنامه ي غذایي روزانه ي خود 

بگنجانند.
 

انرژي
 براي رشد و ساخته شدن سلول ها، نیاز به انرژي 
از  باید همزمان  انرژي کودکان  تامین  براي  ؛  است 
مواد نشاسته اي مانند برنج ، نان، ذرت ، ماکاروني 
روغن  و  کره  مانند  ها  چربي  و  جو   ، گندم   ، آرد   ،
بادام  گردو،  قبیل  از  مغزها  وهمچنین  گیاهي  هاي 
، پسته ، بادام زمیني ، بادام هندي ، فندق و تخمه 
غني  زمنابع  ا  نیز،  شیرین  هاي  میوه  کرد.  استفاده 

انرژي محسوب مي شوند.
انرژي  مواد   باشید که درمصرف  داشته  توجه       
افزایش وزن  زیرا موجب  افراط کرد؛  نباید  زا هرگز 
جهت  خوبي  معیار   ، بدن  وزن  شود.  مي  وچاقي 
تخمین کفایت یا کمبود مصرف مواد انرژي زا است.

Aویتامين
 این ویتامین تاثیر قابل توجهي در رشد دارد و

چنانچه کودکان و نوجوانان دچار کمبود این ویتامین 
شوند، به رشد آنان لطمه وارد شده  و کوتاه قد باقي 

خواهند ماند.
     ویتامینA در موادي مانند جگر، کره حیواني 
، زرده ي تخم مرغ ،  شیر و لبنیات پر چرب وجود 

کم  کودکان  غذاي  است  .بهتر  دارد 
اشتها را با این مواد تکمیل کنید.

     منابع گیاهي ویتامینA  عبارت 
برگ  داراي  که  هایي   سبزي  از:  اند 
سبز تیره ، زرد تیره و نارنجي هستند؛  
مانند سبزیجات برگي ، هویج ، گوجه 
طالبي  مانند  هایي  میوه  و  فرنگي 
را  مواد  هلو.این  و  شلیل  زردآلو،   ،
بصورت تازه و کامال شسته شده، 

در اختیار آنها بگذارید
 

Dویتامين
  ویتامینD از طریق تابش 
نور  بنفش  ماوراء  ي  اشعه 
بدن  در   ، پوست  به  خورشید 
تولید مي شود. درتولید ویتامین

D در بدن، این عوامل موثر اند:
     الف – شدت تابش نور خورشید 
تابش  مدت زمان   – ، ب  به پوست  

،ج – کیفیت تابش نورخورشید
      بنابراین سه مورد  باید نور خورشید 
بصورت مالیم ،  به مدت نیم ساعت 
در روز، به طور مستقیم            ) 
نه از پشت شیشه(  به پوست کودک 
بتابد تا مقدار کافي ویتامینD در بدن 

تولید شود.
 

کلسيم و فسفر
که  هستند  امالحي  فسفر  و  کلسیم   
ماده ي اصلي استخوان ها را تشکیل 

و  کلسیم  رشد،  دردوران  چنانچه  دهند.  مي 
رشد  در  نشود،  مصرف  کافي  میزان  به  فسفر 
آنها اختالل ایجاد شده و روند رشد به خوبي و 

به طور کامل انجام نخواهد شد.
     - بهترین منبع غذایي کلسیم و فسفر، شیر 
ماده ي معدني  این دو  البته  ؛  لبنیات است  و 
در سبزي ها ، حبوبات و مقداري هم درغالت 
وجود دارند . براي جذب  بهتر کلسیم و فسفر، 
رشد  براي  بنابراین  است.  ویتامینDالزم 
و فسفر،  بر کلسیم  ، عالوه  واستخوان سازي 
مقدار کافي ویتامینD نیز باید در بدن وجود 

داشته باشد.
     - محیط اسیدي ، جذب کلسیم را افزایش 
مي دهد ؛ بنابر این مصرف مواد حاوي کلسیم 
همراه با مواد حاوي ویتامینC ، موجب ارتقاي 

جذب کلسیم غذا مي شود.
)ماده اي که  اگزاالت  برعکس وجود   -     
دربعضي سبزي ها مانند اسفناج و کلم وجود 
دارد( و نیز فیتات )که درغالت موجو د است( 

از جذب کلسیم جلوگیري مي کند.
است  فسفر  و  کلسیم  منبع  بهترین       شیر 
نسبت   ، است   Dویتامین داراي  شیر  چون 
کلسیم به فسفر در شیرمناسب است و الکتوز 

) قند شیر( به جذب کلسیم کمک مي کند .
 

تهیه و تنظیم از سمیه سید آقایی دانشجوی رشته 
تربیت مربی مراکزپیش از دبستان
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و  هرمادر  آرزوي  ترین  بزرگ  مسلم،  طور  به 
رشد  از  هم  کودکانشان،  که  است  این  پدري 
و  باشند  شاداب  و  سالم  و  برخورداربوده  طبیعي 

هم از گزند بیماري ها درامان بمانند.
به  ؛  است  منطقي  و  طبیعي  کامال  آرزویي  این 
را  جامعه  افراد  از  گروهي   ، کودکان  آنکه  ویژه 
تشکیل مي دهند که به دالیل زیر تغذیه آنها از 

اهمیت ویژه اي برخوردار است :
سریع  رشد  ي  مرحله  در  کودکان  چون   -*

اهمیت  شان  اي  تغذیه  نیازهاي  هستند، 
که  اختاللي  نوع  وهر  دارد  خاصي 
تواند  مي  آید،  پیش  آنان  ي  درتغذیه 
به  لطمات شدیدي  آمدن  وارد  موجب 

رشد آنان شود؛
*-برخي از عوارضي که به علت تغذیه ي 

غلط  در سالمت کودکان ایجاد مي شود، 
جبران  نگردد،  درمان  سرعت  به  چنانچه 

گریبان  عمر  آخر  تا  است  ممکن  و  بوده  ناپذیر 
گیر آنان باشد؛

از  پذیرتر  آسیب  و  تر  حساس  کودکان   -*
اختالالت  و  ها  کمبود  و  هستند  بزرگساالن 
تغذیه اي موجب کاهش قدرت ایمني آنان مي 
ناتوان  و  بیمار  رنجور،  را  آنها  چنین  هم  شود، 

خواهد ساخت؛
هستند  سریع  یادگیري  درمرحله ي  -کودکان   
و تغذیه ي ناکافي و  نامناسب مي تواند قدرت 
یادگیري و حافظه ي آنان را تا حد قابل توجهي 
کاهش دهد و این امر مي تواند، در آینده ، نیروي 
فعال جامعه را فلج کرده و خسارات عظیم 
و جبران ناپذیري به سالمت جامعه وارد 

سازد.
   - براي تشخیص این که آیا تغذیه ي 
کودکانمان صحیح و مناسب است یا نه 
،مهم ترین گام ، بررسي اثراتي است که 
تغذیه روي سالمت آنان به جا مي گذارد. 
و  کفایت  به  توانیم  مي  معیار  چندین  با 

تعادل تغذیه ي کودکان پي ببریم؛
ي  تغذیه  تعادل  و  کفایت  معیارهای 

کودکان رشد؛
- وضعیت ظاهري و فیزیکي کودک؛

- قدرت یاد گیري ؛
- تحرک و شادابي ؛

- مقاومت در برابر بیماري ها .
وزن  کم  و  الغر   ، کودک  چنانچه   
استاندارد  با  منطبق  گیري  وزن  و  باشد 
وعاجل  موثر  اي  چاره  باید  نشود،  انجام 
مهم  از  یکي  مواردي  درچنین  اندیشید. 
تغذیه  به وضعیت  توجه   ، اقدامات  ترین 
اي کودکان است. کمبودهاي تغذیه اي 
به رشد کودکان لطمه زده و رشد آنان را 

دچاراختالل خواهد کرد .
 ، کافي  تغذیه ي  کلي  طور  به  به       
تاثیر  کودکان  رشد  در  متنوع  و  صحیح 

زیادي دارد.
تاثیر  که  عواملي   ، مغذي  مواد  دربین 
بیشتري در رشد دارند،پروتئین - انرژي  

- ویتامینA- ویتامینDو

تغذيه و سالمت کودکان
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آيين زندگي
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نظر  از  ومطلوب  آل  ایده  مکاني  زندگي  مدرسه 
براي  مناسبي  مکان  محیطي  نظر  از  و  فیزیکي 
آموزش مهارت هاي زندگي شکوفایي استعدادها 
و خالقیت تفکر و آینده نگري و خود باوري است. 
ایراني  آل  ایده  و  مطلوب  مدرسه  کالم  یک  در 
که بر پایه مدینه فاضله ارسطو و فارابي با ایجاد 
روز  نیازهاي  با  متناسب  و  نوین  هاي  دگرگوني 
مره دانش آموزان و معلمان و جامعه در راستاي 
اهداف نظام آموزش و پرورش ساخته شده است. 
نام  به  با اصطالحي  المللي  بین  در سطح  امروزه 
مدرسه زندگي مواجهیم. مدرسه زندگي مدرسه اي 
و همچنین  آموزشي  مدیر  نقش  آن  در  که  است 
بازسازي و  نو  به شکل  ساختار و کارکرد مدرسه 
تعریف شده است. مدرسه زندگي مدرسه اي است 
که قادر است کارکرد خود را با توجه به نیازهاي 
کند.  ارزیابي  و  دهد  تغییر  کودکان  و  جامعه  روز 
دراین مدرسه دانش آموز در آموزش شریک است 
و حتي شریک معلم در پرورش حرفه اي اوست. 
دانش  براي  ها  فعالیت  بیشتر  زندگي  مدرسه  در 
آموز محور است. هدف این است که تالش شود 
آموزش  به  که  برود  سمتي  به  تغییرات 
نیازهاي  یعني همواره  بدهد  انساني  جنبه 
کودکان در نظر گرفته شود و آموزش در 
بنا شود  نیازها  این  به  پاسخ گویي  جهت 
و دانش آموز در آموزش مشارکت داشته 
آموزش  کنار   در  زندگي  .مدرسه  باشد 
مهارت هاي زندگي فرصت تمرین آنها را 
 . آورد  بوجود مي  ومدرسه  در کالس  نیز 
مدرسه زندگي پدیده اي نیست که ناگهان 
این مدرسه جزئي  بلکه  باشد  بوجود آمده 
مدرسه  این  چنین  هم  و  است  جامعه  از 
با  شدن  همگام  براي  را  الزم  آمادگي 
و  اطالعات  فناوري  و  اجتماعي  تحوالت 
ارتباطات در خود به وجود آورده و همواره 
را  خود  نوسازي  و  کردن  روز  به  قابلیت 
داشته باشد .و چنین مدرسه اي در درجه 
به  اجتماعي  تحوالت  با  همگام  نخست 
رهبري  نحوه  و  ساختار  در  تغییر  ایجاد 
مطلوب  مدرسه   . کند  مي  مبادرت  خود 
کند  تربیت  افرادي  که  است  اي  مدرسه 
که هم سنت درست و اصولي جامعه خود 
را فرا گرفته و باور دارند و هم از قابلیت 
جهان  در سطح  اجتماعي  تحوالت  درک 
از  مسایلي  زندگي  مدرسه  در  برخوردارند. 
گریز  تحصیل  ترک  تحصیلي  افت  قبیل 
و بیزاري از مدرسه در بین دانش آموزان 
شوق  آنها  براي  مدرسه  ندارند:زیرا  وجود 

میناوند                خانم  سرکار  عزیز  استاد  با 
یک  ویژگي  با  رابطه  در  اي  مصاحبه 
اینگونه  که  شد  نمونه  و  خوب  دانشجوي 

اظهار نظر کردند:

دانشجوي خوب در واقع کسي است که بتواند 
از  که  عمده  هاي  کارکرد  و  اساسي  ویژگي 
یک دانشجو در جامعه انتظار میرود را برآورده 
یک  از  انتظاري  چه  جامعه  در  دید  کند.باید 

دانشجو مي رود.
بودن  دانشجو؛دانشجو  مهم  و  اصلي  شٌان 
گري  جستجو  روحیه  داشتن  است.یعني 
هر  دانشجو  دانش.  و  علم  بودن  طالب  و 
اما  باشد  داشته  که  هم  مثبتي  خصوصیت 
واقع  در  باشد  نداشته  را  عمده  ویژگي  این 
یک دانشجو واقعي نیست.دانشجو باید خوب 
جایگاهي  و   نقش  بتواند  تا  بخواند   درس 
از  جامعه  پیشرفت  و  توسعه  ند  رو  در  که  را 
او انتظار مي رود  را ایفا کند،ودر این مسیر 
باید باید به بلوغ و توانایي هاي هر چه بیشتر 

دست پیدا کند.
داشته  باید  دانشجو  که  دیگر  ویژگي  یک 
باشدو بسیار مهم استبا روحیه جستجو گري 

د  ارتباط  علمي  حوزه  دانشجودر  پرسشگري  و 
آزادي  و  خواهانه  عدالت  تفکر  و  انتقادي  نگاه  ارد. 
جوامع  اغلب  در  واقع  در  است  جامعه  در  خواهاه 
امروزي دانشجو و جنبش دانشجویي به عنوان نیرو 
و پتانسیل پیش بر نده نگرش هاي ارمان خواهانه 
در جامعه به شمار مي آید. که اغلب با عدالت طلبي 

،آزادي خواهي و نقد و بحث پیوند خورده است. 
ویژگي دیگر این که یک نوع آزادي و عدم تعلق در 
جایگاه اجتماعي د ارد  که این به روحیه استقاللي 
هنوز  دانشجو  میکند،چون  کمک  گرایانه  انتقاد  و 
و  منافع  ها  سیستم  و  مدارانه  قدرت  مناسبات  وارد 
منابع مستقر در جامعه وارد نشده است ،کمتر دچار 
است.  طلبي  منفعت  و  روزمرگي  و  کاري  محافظه 
طلبي  علم  روحیه  بین  که  میشود  مشاهده  اینرو  از 
اجتماعي  خواهي  آرمان  و  گرایي  ،جامعه  ،استقالل 
در قشر دانشجو نوعي یگانگي و پیوستگي مفهومي 

وجود دارد.   
تهیه و تنظیم از    
دانشجو هنگامه امین زاده

انگیز است ودر آن با حوصله به عمق مطب پي 
مي برند آنها را مي فهمند تجربه مي کنند وبا 
زندگي خود مرتبط مي کنند .به عالوه مهارت 
هایي را که در زندگي بدان ها نیاز دارند را یاد 
میگیرند.از این رو با ذوق و شوق به مدرسه مي 

آیند و با اکراه مدرسه را ترک مي کنند .
کنار  در  زندگي  مدرسه  مهم  وظایف  از  یکي 
دانش  به  زندگي  هاي  مهارت  آموزش  انتقال 
مدرسه  زیر  دالیل  به  توجه  .با  است  آموزان 
مهارت  آموزش  براي  مناسبي  محل  زندگي 

هاي زندگي است :
1.امکان دسترسي به تعداد زیادي از کودکان  

و نوجوانان                      
 2.با صرفه بودن از نظر اقتصادي 

تجربه                                               با  معلمان  به  دسترسي  3.امکان 
4.اعتبار باالي مدرسه نزد معلمان و والدین 

بلند  و  مدت  کوتاه  هاي  ارزشیابي  5.امکان 
مدت 

 

در  مهمترین ویژگي ها و شاخص هاي الزم 
مدرسه زندگي ایجاد مهرت:

1.حل مساله                       2.عزت نفس 
3.اعتماد به نفس                   4.نظم 

5.خالقیت                           6.ارتباطي 
7.مقابله با احساسات               8.تفکر نقادانه 

و تصمیم گیري 
9.حفظ سالمت 

تهیه و تنظیم  
تکنولوژی  رشته  دانشجوی  نژاد  مهری  معصومه 
آموزشی زیر نظر دکتر خلیل شیروانی

ویژگي های 
یك دانشجوي خوب

آيين زندگي



رسول اکرم مي فرمایند:دعا سالح مومن است 
دعا سپرمومن است نمي خواهید سالحي به شما 
ازشردشمنانتان  آن  وسیله  به  که  کنم  معرفي 

خالص شویدوروزیتان سرشارباشد .
گفتند آري 

مومن  اسلحه  که  کنید  دعا  روز  و  فرمود شب 
دعا کردن است.

پس دعا اسلحه اي است براي مقاومت در برابر 
هوي  و هوس. اسلحه اي است براي مقاومت 
اي  اسلحه  مشکالت.  و  ها  گرفتاري  برابر  در 
است براي مقاومت در برابر دلواپسي و نگراني 

ها......
کردن  دعا  اثرات  مورد  در  طور  همین  و 
در                             )ع(  علي  حضرت  نظرامیرالمومنین  از 
دعا  که  است  شده  تعریف  چنین  البالغه  نهج 
که  وقت  هر  و  است  الهي  هاي  گنجینه  کلید 
در  اوست.  دست  در  اختیارش  بخواهد,  بنده 
خداوند  است:  آمده  حسین)ع(  امام  وصیت 
گنجینه هایش را در دست تو گذاشت, چنانچه 
تو با اجازه ي او درخواستت را از او مي تواني 
با دعا هر وقت که بخواهي درهاي نعمتش را 
بگشایي و باران رحمتش را به بارش بي امان 

واداري.
)لذاست که دعا در روایات برترین کارها دانسته 

شده است (
در هر سال موسسه اي به نام لورد در فرانسه 
آمار شفا یافتگان به وسیله ي دعا را به شکل 
معجزه آسایي با بهترین اطبا شفا یافته اند رسما 
منتشر  مي سازند اما کارل تصدیق مي کند که 
رفته  نقصان  به  رو  آمار  این  اخیر  سال   30 در 
زائران  که  کند  ذکر مي  نکنه  این  را  علتش  و 
و  مسافر  زوار  و  اند  شده  سیاح  بیشتر  اکنون 
کساني که شیفته و آرزومند به نقطه اي زیارتي 
مي رفتند تا مطلوب خود را بگیرند کم شده اند.

 کارل درباره ي  مکانیسم تاثیر دعاد مي گوید: 
و  استمرار  همچنین  و  شدت  داراي  باید  دعا 
همچنین خلوص باشد و همچنین حالت تهاجم 
بیابد.این نکته در متون اسالمي هم فراوان ذکر 
شده است مثال درباره ي دعا گفته شده: چنانکه 
کند  مي  مطالبه  را  چیزي  مادرش  از  کودکي 

بخواه عین این را کارل مي گوید.
او مي گوید:باید دعا شدت داشته باشد بعني دعا 
به صورت لقلقه زبان نباشد به طوري که زبان 
دلت کار خودش را بکند و منز و دل و کارهاي 

دیگري را مشغول باشند.
فرانسوي  فیلسوف و  پزشک  الکسیس کارل   
نوبل در علوم  برنده ي دو جایزه ي  است که 
در  انسان  باشد.  مي  شناسي  زیست  و  پزشکي 
دعا با خود به مناجات مي پردازد و از مشکالتي 
که او را در زند گي ناراحت و مضطرب ساخته 
بازگو  با  و  میبرد  پناه  درگاهش  به   است 
درحل  خودازخدامیخواهدکه  واندوه  رنج  کردن 
مشکالت وبرآوردن نیازها به اوکمک کند.عین 

مشکالت  بازگوکردن 
انگیزدرچنین  اضطراب 

اضطراب  از  رهایي  منجربه  رواني  ازآرامش  حالتي 
قدرت  تدریج  به  مشکالت  ترتیب  .بدین  شود  مي 
اضطراب زایي خودراازدست مي دهد وباحالت تمدد 
اضطراب  حالتي مخالف  رواني که  وآرامش  اعصاب 
است به صورت رابطه اي شرطي شده پیوند مي یابد  

پس دعا عامل آرامش دل است.
اال بذکراهلل تطمئن القلوب و سوره ي رعد آیه ي 27 

آگاه باشید که دلها به یاد خدا آرام میگیرد.
انسانها  مخلوقاتي متفکرند در هر لحظه از هر روز، 
ذهن ها در پي یافتن معناي چیزهایي است که مي 
توانایي  یک  کردن  فکر  کنیم.  مي  تجربه  و  بینیم 
دقیقا  کس  هیچ  بشري.  آگاهي  کارکرد  یک  است. 
نمي داند منشا افکار کجاست؟ اما مستوان گفت که 

منشا تپش قلب است.
تفکر هم مانند سایر کارکردهاي انسان چه بخواهیم  

چه نخواهیم صورت میگیرد.
وجود  از  مشخص  غیر  عنصري  تفکر  معنا  این  به 
هفتاد  از  بهتر  تفکر  ساعت  یک  اسالم  در  ماست. 
ساعت عبادت تلقي شده است. مولوي در قدرت و 

امنیت اندسشه مي گوید:  
   از یک اندیشه که آید در درون

  صد جهان گردد به یک دم سرنگون

یا در رابطه با اندیشه درست مي گوید .. فکر آن باشد 
که بگشاید رهي 

خود  ي  درباره  دقیقه  یک  حتي  ما  از  یک  هر  اگر 
را  خود  پندار  و  گفتار  رفتار،  کرده  سنجي  دوباره 
بازنگري کنیم خواهیم دید چه معجزه اي در جهان 
لجام  مدنیت  و  تمدن  تنها  وقت  ان  داد  خواهد  رخ 
قرار  انسان  خدمت  در  بلکه  شوند  نمي  گسیخته 

میگیرند تا در زحمت وي.
حال افریدگار مي خواهد من چه کنم و 

براي چه کاري ساخته شده ام چه 
این  تمام  انجام دهم؟  میتوانم  کار 

پرسش ها اعترافي است پیشنهادي 
خود  به  ما  که  است  تقاضایي  است 

بیاییم و حتي براي یک دقیقه هم که 
شده در احوال خویشتن تحقیق کنیم که 

من کیستم؟ چیستم؟ 

تهیه و تنظیم : محبوبه عرب 
دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی

آثار دعا
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خندیدن یك نيایش است  

خندیدن یک نیایش است
اگر بتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش 

کنی
هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد،هر بافت 

وجودت از شادی بلرزد،
به آرامشی عظیم دست می یابی!

کسی می تواند بخندد،
می  را  زندگی  بازی  تمامی  و  آمیزی  طنز  که 

بیند.
کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند 

است!
شادی اگر تقسیم شود،دو برابر می شود!

غم اگر تقسیم شود،نصف می شود!
با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران  همیشه 

نخندیم!
یادت باشه!انسان های خندان و شاد به خداوند 

شبیه ترند!
کمی موسیقی گوش کن،برقص،بخند )حتی به 

زور(،
همین  شگرف  آثار  کن  نظاره  و  بنشین  آنگاه 

حرکات به اصطالح اجباری را!
فراموش نکن!همین لحظه را،اگر گریه کنی یا 

بخندی!
باالخره می گذرد،امتحان کن!

بهشت یعنی،شادی،خنده،سرور و شعف!

آيين زندگي

پس دعا اسلحه اي است براي 
مقاومت در برابر هوي  و هوس. 
اسلحه اي است براي مقاومت 

در برابر گرفتاري ها و مشكالت. 
اسلحه اي است براي مقاومت در 

برابر دلواپسي و نگراني ها......



انیشتین برای رفتن به سخنرانی ها و تدریس 
در دانشگاه از راننده مورد اطمینان خود کمک 
را  او  ماشین  تنها  نه  او  ی  راننده  گرفت.  می 
هدایت می کرد بلکه همیشه در طول سخنرانی 
بطوریکه  داشت  حضور  شنوندگان  میان  در  او 
بود! یک  کرده  پیدا  تسلط  انیشتین  مباحث  به 
بود  دانشگاه  راه  در  که  حالی  در  انیشتین  روز 
با صدای بلند گفت که خیلی احساس خستگی 

می کند.
را  جایشان  آنها  که  داد  پیشنهاد  اش  راننده 
انیشتین سخنرانی کند  او جای  عوض کنند و 
چرا که انیشتین تنها در یک دانشگاه استاد بود 
و در دانشگاهی که سخنرانی داشت کسی او را 
نمی شناخت و طبعا نمی توانستند او را از راننده 
اما  انیشتین قبول کرد،  اصلی تشخیص دهند. 
سواالت  سخنرانی  از  پس  اگر  اینکه  مورد  در 
کمی  کند،  می  چه  او  بپرسند  وی  از  سختی 

تردید داشت.
به  راننده  سخنرانی  حال  هر  به 
تصور  ولی  شد  انجام  عالی  نحوی 
درامد.  آب  از  درست  انیشتین 
سخنرانی  پایان  در  دانشجویان 
سواالت  کردن  مطرح  به  شروع 
خود کردند. در این موقع راننده ی 
قدری  به  سواالت  گفت:  باهوش 
ساده هستند که حتی راننده من نیز 
می تواند به آنها پاسخ دهد. سپس 
انیشتین از میان حضار برخواست و 
به  داد  پاسخ  سواالت  به  راحتی  به 

حدی که باعث شگفتی حضار شد!
تهیه از مهشید خالقیان
منبع :مجله آنالین روِز شادی

سرگرمی
این تست از کتاب" کوکولوژي" اثر »تاداهیاکو 
ناگاوو« و » ایسامو سایتو« که بازي هاي جذاب 
را  روان شناسي  و  خودشناسي  سرگرم کننده  و 
توسط چکاد  کتاب  این  انتخاب شده  دربردارد، 

سرامي و شاهین دهقان ترجمه شده است.
واژه  دو  ترکیب   )kokology( کوکولوژي 
و  روح  ذهن،  معناي  به   )kokoro( کوکورو 
)logia( به  احساسات در زبان ژاپني و لوژي 

معناي شناختن و مطالعه به زبان یوناني است.
مطالب و مباحث این کتاب براي هر فردي در 
همین  به  و  بود  خواهد  جذاب  مختلف  سنین 
دلیل یکي از پرفروش ترین کتاب ها در دو کشور 

آمریکا و ژاپن بوده است.

پرنده آبی

روزی پرنده ای آبی رنگ ناگهان از پنجره وارد 
اتاق شما میشود و در آنجا به دام می افتد.

چیزی در این پرنده شما را به خود جذب میکند 
و تصمیم میگیرید آن را نگه دارید.

اما روز بعد در عین شگفتی متوجه میشید رنگ 
پرنده از آبی به زرد تغییر کرده است.

این پرنده استثنایی دوباره تغییر رنگ می دهد 
در       روشن  قرمز  رنگ  به  سوم  روز  صبح  در  و 

می آید و در روز چهارم سیاه رنگ است.

سوال؟
خواب                      از  وقتی  است،  پنجم  روز  اکنون 

بر می خیزید این پرنده چه رنگی است؟

1. پرنده تغییر رنگ نمی دهد و سیاه باقی می 
ماند.

باز  داشت  ابتدا  در  که  آبی  رنگ  به  پرنده   .2
میگردد.

3. پرنده سفید می شود.
4. پرنده طالیی می شود.

باال جستجو  باید در همین 4 جواب  جواب ها 
بشه و رنگ های دیگه مثل سبز ، بنفش ، زرد 

و بی رنگ مد نظر نیست.
رسیدید  نتیجه  به  وقت  هر  کنید،  فکر  . خوب 

ادامه مطلب را مظالعه کنید. 
این یک تست واقعی است با احساس 
رو  جواب  بعد  و  بدید  جواب  خودتون 

ببینید!

...

...

...

جواب تست شناخت احساسات :
افتاد،  بدام  اتاق شما  پرنده ای که در 
نماد خوشبختی است، اما ناگهان تغییر 
رنگ داد و در شما دلهره و اضطرابی 
نسبت به ناپایداری خوشی و شادمانی 

بوجود آورد.
وضعیت  این  در  شما  العمل  عکس 
نشان دهنده ی پاسخ شما به مشکالت 
و بالتکلیفی ها در زندگی واقعی است.

باقی  1. کسانی که گفتند پرنده سیاه 
میماند دیدگاهیی بدبینانه دارند.

وقت  هیچ  اوضاع  دارید  باور  شما  آیا 
باشید  داشته  یاد  به  یابد؟  نمی  بهبود 

همیشه پایان شبه سیه سپید است.

2. کسانی که گفتند پرنده دوباره آبی 
میشود خوش بین و عمل گرا هستند.

شما باور دارید زندگی ترکیبی از خوب 
و بد است و مقابله کردن و سرسختی 

نشان دادن در برابر این واقعیت سودمند 
با خونسردی می  را  نامالیمات  نیست. مشقات و 
پذیرید و اجازه می دهید زندگی روال طبیعی خود 
تالطم  از  میشود  باعث  دیدگاه  این  کند.  طی  را 

نامالیمات و سختیها با موفقیت بیرون آیید.

برابر  در  پرنده سفید میشود  3. کسانی که گفتند 
فشارهای زندگی مصمم و خونسردند.

و  تردید  در  را  خود  وقت  بحران  زمان  در  شما 
شود  بغرنج  وضعیت  اگر  کنید  نمی  تلف  دودلی 
ترجیح میدهید جلوی ضرر را بگیرید و به دنبال 
گردید  می  هدفتان  به  رسیدن  برای  دیگری  راه 
روش  این  شوید.  نمی  گرفتار  اندوه  و  غم  در  و 
محتاطانه بدین معنی است که اوضاع بطور طبیعی 

بر وفق مراد شما پیش خواهد رفت.

4. کسانی که گفتند پرنده طالیی میشود ، بی باک 
و نترس هستند.

شما معنی بحران را نمیدانید برای شما هر بحرانی 
گفته  که  ناپلئون  جمله  این  است.  فرصت  یک   ،
است »غیر ممکن ... ، این واژه فرانسوی نیست 
« درمورد شما صدق میکند. اما مواظب باشید این 
اعتماد به نفس زیاد ، مرز بین شجاعت و حماقت 

را از بین نبرد

www.rozaneonline.com:منبع
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آيين زندگي

با کلمات تخصصی رشته خود آشنا شوید

 Course دوره، رشته، جریان، روند 

education آموزش، آموزش و پرورش 

workshop کارگاه، کارگاه آموزشی 

Consultancy meetin جلسه مشاوره 

تهیه و تنظیم : ر.عدل پور



–كاربردي  علمي  آموزش  مركز  امتیاز:  صاحب 
شركت تعاوني پیشتازان آئین زندگي 

مدیرمسئول : مهرانگیز میکائیلی
سردبیر : مژده جانه 

شیروانی؛           ؛خلیل  رجبی  بهار   : تحریریه  هیئت 
نغمه محجوب ؛ رقیه عدل پور ؛ مهشید خالقیان ؛ 

هنگامه امین زاده؛ سمیه سادات سید آقایي
ویرایش: محمود پهلوان افشار

تایپ: ژیال باقر پور
كاربردي  علمي-  آموزش  مركز   : تکثیر  و  چاپ 
شركت تعاوني پیشتازان آئین زندگی با تشکر از 

آقای سخن سنج 

رایانامه :
aienezendegy@yahoo.com

تلفن   :44235121 
پل  به  نرسیده   – اصفهانی  اشرفی  بلوار   : آدرس 
شهرک  سابق(  )پارک  عربشاهي  ،خیابان  همت 
شركت  كاربردي  علمي-  آموزش  مركز  هما- 

تعاوني پیشتازان آئین زندگی

آبروی  موالنا
می گویند: روزی موالنا ،شمس تبریزی را به خانه 
اش دعوت کرد.شمس به خانه ی جالل الدین رومی 
را  میزبانش  پذیرایی  این که وسائل  از  رفت و پس 
مشاهده کرد از او پرسید:آیا برای من شراب فراهم 

نموده ای؟
موالنا حیرت زده پرسید:مگر تو شراب خوارهستی؟!

شمس پاسخ داد:بلی.
موالنا: ولی من از این موضوع اطالع نداشتم!!

  -حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن.
-در این موقع شب ،شراب از کجا گیر بیاورم؟!
- به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند.

میان  از  خدام  بین  در  حیثیتم  و  آبرو  کار  این  با   -
خواهد رفت.

-  پس خودت برو و شراب خریداری کن.
-  در این شهر همه مرا میشناسند،چگونه به محله 

نصاری نشین بروم و شراب بخرم؟!
-اگر به من ارادت داری باید وسیله راحتی مرا هم 
فراهم کنی چون من شب ها بدون شراب نه میتوانم 

غذا بخورم ،نه صحبت کنم و نه بخوابم.
مولوی به دلیل ارادتی که به شمس داشت خرقه ای 
به دوش می اندازد، شیشه ای بزرگ زیر آن پنهان 

میکند و به سمت محله نصاری نشین راه می افتد.
به  نسبت  مذکور کسی  محله  به  او  ورود  از  قبل  تا 
آنجا  وارد  که  همین  اما  نمیکرد  کنجکاوی  مولوی 
شد  مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند.

آنها دیدند که مولوی داخل میکده ای شد و شیشه 
ای شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن 

از میکده خارج شد.
هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی 
افتادند  راه  به  قفایش  در  آنجا،  ساکن  مسلمانان  از 
این  تا  شد  افزوده  تعدادشان  بر  لحظه  به  لحظه  و 
که مولوی به جلوی مسجدی که خود امام جماعت 
می  اقتدا  او  به  آن  در  روزه  همه  مردم  و  بود  آن 
کردند رسید.در این حال یکی از رقیبان مولوی که 
مردم!شیخ  زد:"ای  فریاد  داشت  حضور  جمعیت  در 
جالالدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا میکنید 
به محله نصاری نشین رفته و شراب خریداری نموده 
دوش  از  را  خرقه  و  گفت  را  این  مرد  آن  است." 
ادامه  افتاد.مرد  مولوی کشید. چشم مردم به شیشه 
اقتدا  او  داد:"این منافق که ادعای زهد میکند و به 
به  با خود  و  نموده  اکنون شراب خریداری  میکنید، 
بر صورت جالالدین رومی آب  سپس  میبرد!"  خانه 
از  دستار  که  زد  سرش  بر  طوری  و  انداخت  دهان 
مردم  که  زمانی  افتاد.  گردنش  بر  و  شد  باز  سرش 
این صحنه را دیدند و به ویژه زمانی که مولوی را 
در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند یقین پیدا 
و  زهد  لباس  با  را  آنها  عمر  مولوی یک  که  کردند 
آماده  را  داده و درنتیجه خود  تقوای دروغین فریب 
کردند که به او حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند.

زد:"ای  فریاد  و  رسید  راه  از  شمس  هنگام  این  در 
و  متدین  مردی  به  که  نمیکنید  حیا!شرم  بی  مردم 
فقیه تهمت شرابخواری میزنید،این شیشه که میبینید 
حاوی سرکه است زیرا که هرروز با غذای خود تناول 

میکند."

رقیب مولوی فریاد زد:"این سرکه نیست بلکه شراب 
است."

شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه ی 
شیشه  محتویات  از  قدری  رقیب  آن  جمله  از  مردم 
ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی 

جز سرکه نیست.
پای  به  را  خود  و  کوبید  خود  سر  بر  مولوی  رقیب 
مولوی انداخت ،دیگران هم دست های او را بوسیدند 

و متفرق شدند.آنگاه مولوی از شمس پرسید:برای 
چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی 

آبرو  به  تا  کردی  مجبورم  و 
و حیثیتم چوب حراج بزنم؟

که  این  گفت:برای  شمس 
بدانی آنچه که به آن مینازی 

نیست،تو  سراب  یک  جز 
یک  احترام  که  میکردی  فکر 

سرمایه  تو  برای  عوام  مشت 
تصور یک  دیدی،با  که خود  حالی  در  ابدی،  ایست 
بین رفت و آب دهان  از  شیشه شراب همه ی آن 
بسا  و چه  کوبیدند  فرقت  بر  و  انداختند  به صورتت 
تو را به قتل میرساندند.این سرمایه ی تو همین بود 
که امشب دیدی و در یک لحظه بر باد رفت.پس به 
چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع 

از بین نرود.
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آرامش سنگ یا برگ

  
و  غمگین  و  بود  نشسته  آب  نهر  کنار  مردجوانی 

افسرده به سطح آب خیره مانده بود
و  دید  را  او  آنجا می گذشت.  از  ای  مرد سالخورده 

متوجه حال
پریشانش شدو کنارش نشست 

مرد جوان بی اختیار گفت: عجیب آشفته ام و همه
چیز در زندگی ام به هم ریخته است. به شدت 
نیازمند آرامش هستم ونمی دانم این آرامش را 

کجا پیدا کنم؟
 

را  آن  و  کند  درختی  از  برگی  سالخورده  مرد 
داخل نهر آب انداخت و 

گفت:به این برگ نگاه کن وقتی داخل آب می 
افتد خود را به جریان آب 
می سپارد وبا آن می رود

سپس سنگی بزرگ را از کنار جوی آب برداشت 
و داخل نهر انداخت . سنگ به خاطر سنگینی 

اش داخل نهر فرو رفت و در عمق 
آب کنار بقیه ی سنگ ها قرار گرفت

که  هم  را  سنگ  این  گفت:  سالخورده  مرد 
دیدی. به خاطر سنگینی اش توانست 

بر نیروی جریان آب غلبه کند و درعمق نهر 
قرار گیرد

اما امواجی را روی آب ایجاد کرد و بر جریان 
آب تاثیر گذاشت 

می  را  سنگ  آرامش  آیا  بگو  من  به  تو  حال 
خواهی یا آرامش برگ را 

مرد جوان مات و متحیر به او نگاه کرد و گفت: 
اما برگ که آرام نیست

او با هر افت و خیز آب نهر باال و پائین می رود 

و االن معلوم نیست کجاست!؟
با  و  ایستاده  کجا  داند  می  سنگ  الاقل 

وجودی که در باال و اطرافش آب جریان 
من  خورد.  نمی  تکان  و  ایستاده  محکم  اما  دارد 

آرامش سنگ را ترجیح می دهم
که  حال  گفت: پس  و  زد  لبخندی  سالخورده  مرد   

خودت انتخاب کردی
چرا از جریان های مخالف و نامالیمات جاری 

ندگی  ات می نالی؟ز
را  سنگ  آرامش  اگر 
تاب  پس  ای  برگزیده 

نامالیمات را هم 
محکم  و  باش  داشته 
هستی  که  جایی  هر 
از  را  خود  قرار  و  ...آرام 

دست مده
زندگی  جریان  بر  که  تاثیری  از  عوض  در   

داری خشنود باش
مرد جوان که آرام شده بود نفس عمیقی کشید و از 

جا برخاست و
بودید  من  جای  اگر  شما  پرسید:  سالخورده  مرد  از 

آرامش سنگ را 
انتخاب می کردید یا آرامش برگ را؟

ام  زندگی  تمام  در  من  گفت:  و  زد  پیرمردلبخندی 
به  هستی  رودخانه  خالق  به  اطمینان  با  را  خودم 

جریان زندگی سپرده ام
ای هستم که  رودخانه  آغوش  در  دانم  و چون می 

همه ذرات آن نشان از حضور یار دارد
از افت و خیزهایش هرگز دل آشوب نمی شوم

من آرامش برگ را می پسندم
 

سنگ  به  هم  که  هست  خدایی  که  دانم  می  ولی 
توانایی ایستادگی را داده است 

و هم به برگ توانایی همراه شدن با افت و خیزهای 
سرنوشت

دوست من ....برگ یا سنگ بودن 
انتخاب با توست
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