
یــک  ســال گذشــت. از شــبی کــه صبــح 
ــه  ــاعتی ک ــد. از س ــب مان ــا ش ــد ام ش
ــه  ــی ک ــت. از بغض ــا نگذش ــت ام گذش
فریــاد شــد امــا بــاز هــم در گلــو مانــد.
ــه  ــه هم ــگار ک ــت! ان ــال نگذش ــک س ی
ــب  ــوای نیمه ش ــان حال وه ــز در هم چی

ــت.  ــده اس ــف ش ــاه۹۸ متوق ۱۳دی م
در همــان روزهایــی کــه در نجــف و کربال 
و تهــران و مشــهد و کرمــان، بــا بغــض و 
خشــم و انــدوه، بــر ســر ایــن همــه ظلــم 
و کشــتار و تــرور و اســتکبار فریــاد 
ــا  ــه هرکج ــی ک ــم. روزهای ــر می دادی س
تابوتــی  کنــار  و جانمــان  بودیــم دل  
پرچــم دار بــود. روزهایــی کــه بــا اشــک 
ــدیم.  ــدار ش ــک بی ــا اش ــم و ب خوابیدی
ــخت« را  ــام س ــه واژة »انتق ــی ک روزهای
ــم  ــری می دیدی ــز دیگ ــتر از هرچی بیش
دل  آن  بــه  آن  قــدر  و  می شــنیدیم  و 
ــگ  ــوز زن ــی هن ــه حت ــم ک ــته بودی بس
ــاد  صدایــی در گوشــمان هســت کــه فری
ــخت،  ــام س ــم؛ انتق ــام می گیری زد: »انتق

بــه  تمام کننــده«  و  پشــیمان کننده 
ــا  ــی، از آن روزه ــم شمس ــاب تقوی حس
چشــم های  می گــذرد.  ســال  یــک 
منتظــر خســته شــده اند و قلب هــای 
شکســته، شکســته تر. عکــس شــهید 
دیوارهــا و میزهــا را پــر کــرده اســت امــا 
منــش و روشــش در هیاهوهــا گــم شــده 
ــینی  ــب  نش ــا، عق ــی ه ــت.بی عمل  اس
ــا داغ  هــا و خویشــتن داری هــا، داغ را ب
تــازه کــرده و خــون را روی خــون ریخته 
اســت. آمــران و قاتــالن تــرور، مجــازات 
نشــده اند. آمریــکا از منطقــه اخــراج 
نشــده و هنــوز در همســایگی مــا در 
ــای  ــت. مصوبه ه ــوالن دادن اس ــال ج ح
پــر ســر و صــدا مصــوب باقــی مانده انــد 
و در روز روشــن و در پایتخــت ایــران 
ــت.اما در  ــده اس ــتی ش ــات تروریس عملی
همیــن روزهــا، نمک هــای روی زخــم 
زل  مانــده،  گلــو  در  اســتخوان های  و 
ــدون  ــا و ب ــز دوربین ه ــه لن ــد ب می زنن
ــات  ــرد از تجربی ــان بگی ــه خندةش اینک
و  می گوینــد  موفقشــان  دیپلماســی 

بــه تروریســت ها اطمینــان می دهنــد 
کــه در تلــه تنــش نخواهنــد افتــاد. 
لبخنــد  بــا  را  اســرائیلی  جاســوس 
 ۳۰ رفاقت هــای  از  و  می کننــد  بدرقــه 
می نماینــد. پرده بــرداری  ساله شــان 
تلخ تریــن قســمت ماجــرا هــم ایــن 
بایــد  کــه  همان هایــی  کــه  اســت 
مدعــی و شــاکی تــرور ناجوانمردانــة 
ــند،  ــی باش ــع بین الملل ــردار در مجام س
ــا  ــد ت ــیله می کنن ــهید را وس ــون ش خ
ــا  ــه خوب ه ــد ب ــیم کنن ــکا را تقس آمری
ــر  ــدن تیت ــس بای ــار عک ــا و کن و بده

: ننــد می ز
ایران« به  امید  »بازگشت 

ــون  ــردار، چ ــال س ــه ح ــوش ب ــا خ  ام
ــد:  زینبــی دارد کــه زینبــی کنــد و بگوی
ــن را  ــدر م ــتن پ ــتور کش ــپ دس »ترام
صــادر کــرد و بایــدن نیــز از ایــن اقــدام 
ــان  ــی می ــس فرق ــد. پ ــت می کن حمای
ــر  ــرز فک ــک ط ــا ی ــت. آن ه ــا نیس آن ه
ــد.« ــال می کنن ــک راه را دنب ــد و ی دارن

میدان ها، 

کوه غیرت

مردها، 
نامردها

 سایه اش بر سِر مابود، شب از راه رسید
آسمانی شد و آن سایة سِر ماه رسید

*
جمعه ای بود که شد لحظة تاریک زمان

 و در آن واژة سردار به صد آه رسید
*

گاه با دیدن چشمش چه دالرام شدیم
قصه این است که این گاه، به بی گاه رسید

*
این زمین بارِ امانت نتوانست کشید
قرعة ناِب شهادت به هواخواه رسید

*
کوهِ غیرت لقبی الیق قاسم شده بود
شرِح این حرف فقط بر دِل آگاه رسید

*
بسم ربِّ الشهدا گفت به میدان آمد
و نهایت به لبش اشهد و اهلل رسید

*
سایه اش بر سِر مابود شب از راه رسید

و شد آن شب که قیامت به سحرگاه رسید

این شماره از میثاق تقدیم می شود به: 

شهدای ترور
مردان، زنان و کودکانی که در دل تاریکی شب و یا حتی روشنایی روز ، ناجوانمردانه در کوچه ها و خیابان های شهرها به شهادت رسیدند و 

با رد خون جاویدان خود، سند مظلومیت اسالم و انقالب و نامردی و بزدلی دشمنان شدند.

شمارة اول از سال ۲۴/ انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد ۲۱۴
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ئی ضیا ــم  ن خا

ی د یز ا نم  خا



درصــد افزایــش پیــدا کنــد و از طــرف دیگــر قــرار 
ــقف  ــا س ــی ت ــه حقوق ــا پای ــی ب ــت از کارمندان اس
۴ میلیــون تومــان مالیاتــی دریافــت نگــردد.( 
ــن  ــا همی ــن قصــه ســر دراز دارد و ب ــا ای ــا... ام ام
ــد  ــان نخواه ــه پای ــر خــوش ب ــه ظاه ــر ب ــک خب ی
محضرتــان  نویســنده  کــه  اینجاســت  رســید. 
عــرض می کنــد )جانــم برایتــان بگویــد کــه(: 
ــه  ــدد روی بودج ــرور مج ــی م ــس از کم ــه! پ بل
اصلــی  درآمــدی  پایه هــای  کــه  می یابیــم  در 
ــدر؟  ــت، چق ــت اس ــروش نف ــاس ف ــر اس ــت ب دول
امــا  باشــد  ســخت  برایتــان  بــاورش  شــاید 
پیش بینــی  بودجــه  الیحــة  در  کــه  مقــداری 
هــزار   ۳۰۰ و  میلیــون   ۲ روزانــه  شــده،فروش 

۱۴۰۰ رؤیایی
ایــن روزهــا در کنــار آمــار هــر روزة کرونــا، اخبــار 
دیگــری نیــز دست به دســت می شــود. اخبــاری 
کــه مربــوط بــه جیــب مبــارک مــردم اســت. طبــق 
ــون، هــر ســاله اواســط آذرمــاه الیحــة بودجــة  قان
ــم  ــس تقدی ــه مجل ــت ب ــط دول ــد توس ــال بع س
ــی اش  ــول ابتدای ــی از اص ــب یک ــه خ ــود ک می ش
ــن اســت کــه شــخص رئیس جمهــور در صحــن  ای
را  الیحــه  و  می کننــد  پیــدا  حضــور  مجلــس 
تحویــل رئیس مجلــس می دهنــد. حــال بمانــد 
ــتای  ــت در راس ــای پرزیدن ــاب آق ــه امســال جن ک
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و جلوگیــری از 
ــن  ــا( در صح ــی مث ــا )الک ــتر کرون ــیوع بیش ش
ــوده  ــرگ نم ــان را پیش م ــده و معاونش ــر نش حاض
و الیحــه را تحویــل ایشــان دادنــد تــا بــه مجلــس 

تقدیــم نمایــد. البتــه خالــی از 
در  بدانیــم  کــه  نیســت  لطــف 
شــخیص  شــخص  روز،  همــان 
بــرای  روحانــی،  آقــای  جنــاب 
ســفیر  اســتوارنامة  دریافــت 
آلمــان در جلســة مربوطــه حاضــر 
ــال  ــاید احتم ــره ش ــدند. باالخ ش
ــر از  ــا کمت ــودن آلمانی ه ــل ب ناق
نماینــدگان ایرانــی باشــد. )صــاح 
کار خویــش خســروخان دانــد!( 
حــال از حواشــی کــه بگذریــم 
بــد نیســت کمــی بــه ســراغ اصــل 
متــن الیحــة بودجــة ســال ۱۴۰۰ 
ــه  ــگاه گــذرا ب ــک ن ــا ی ــم.   ب بروی
ــم:                                                                 ــا می گویی ــه درج ــة بودج الیح
محبوبمــان  دولــت  )به بــه!   
در  دل فریبــی  بودجــة  عجــب 
ســال پایانــی عمــرش طراحــی 
کــرده. آن هــم وقتــی بــا ایــن 
خبــر مواجــه می شــویم کــه در 
الیحــه  ایــن  تصویــب  صــورت 
حقــوق کارمنــدان قــرار اســت ۲۵ 

ــک  ــا ی ــی ب ــت!! یعن ــات اس ــت و میعان ــکه نف بش
حســاب سرانگشــتی رشــد ۲۵۰ درصــدی نســبت 
بــه ســال گذشــته و بــه عبــارت ســاده تر ۵/۳ 
ــه ســال ۹۹!        ــت نســبت ب ــروش نف ــر شــدن ف براب
پیــش  اصلــی  ســؤال  ایــن  کــه  اینجاســت  و 
اساســی  چــه  بــر  دقیقــا  خــب  می آیــد: 
بیافتــد؟ اتفــاق  اســت  قــرار  رشــدی  چنیــن 

ــه  ــده و ن ــع ش ــی رف ــه تحریم ــه ن ــی ک در حال
توافق نامــة جدیــدی امضــا شــده و حتــی بــه 
ــت در  ــت نف ــا، قیم ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش دلی
ــی  ــا جواب ــت. ام ــه اس ــش یافت ــی کاه ــازار جهان ب
ــن ســؤال گرفتــه می شــود  ــرای ای ــت ب کــه از دول

ــه  ــم ب ــه می خواهی ــن بودج ــا ای ــت: )ب ــن اس ای
ــن  ــواب، ذه ــن ج ــد از ای ــم!( بع ــام بدهی ــا پی دنی
شــخص نویســنده از دریافــت ایــن جــواب گیج تــر 
ــن  ــه تعیی ــا بودج ــر م ــر مگ ــود. آخ ــل می ش از قب
ــم؟!  ــام بدهی ــا پی ــه دنی ــا آن ب ــه ب ــم ک می کنی
ــا  هنــوز ایــن ابهــام را هضــم نکــرده بودیــم کــه ب
ــه  ــه مواج ــر در بودج ــی دیگ ــاهکار تاریخ ــک ش ی
ــت  ــرار اس ــت: ق ــه می گف ــاهکاری ک ــتیم. ش گش
ــان شــود! یکــی  ــه ۱۱۵۰۰ توم ــل ب ــرخ ارز تبدی ن
ــزرگ،  ــن، ب ــز م ــن، عزی ــرادر م ــد ب ــت بگوی نیس
آقــا!   همانقــدر در ســال ۹۷ توانســتی نــرخ ارز را 
ــی. اصــا مگــر  ۴۲۰۰ نگهــداری، االن هــم می توان
ــر کام  ــت می کنند؟دیگ ــا از دســتورات تبعی نرخ ه
ــز  ــدة عزی ــما خوانن ــه ش ــط ب ــم و فق ــاه کن را کوت
ــان  ــه کمربند هایت ــم ک ــام کن اع
را ســفت و محکــم ببندیــد چــون 
اگــر ایــن بودجــه در مجلــس 
تصویــب شــود و خدایــی ناکــرده 
رویایــی  پیش بینی هــای  ایــن 
دولــت بــرای فــروش نفــت و دالر 
۱۱۵۰۰ تومانــی در حــد رؤیــا 
ــق  ــل محق ــد و در عم ــی بمان باق
نشــود، بــا چنــان تورمــی مواجــه 
دل  در  کــه  گشــت  خواهیــم 
آرزو کنیــم ای کاش در همــان 
قــرن ۱۳ می ماندیــم و پــا بــه 
ــه  ــرا ک ــتیم. چ ۱۴۰۰ نمی گذاش
ــا  ــت ب ــة دول ــض مواجه ــه مح ب
ــدام  ــت اق ــه، دول ــری بودج کس
ــه  ــول و اوراق قرض ــاپ پ ــه چ ب
خواهــد کــرد و وعــدة همیشــگی 
ــی  ــی، مبن ــای روحان ــاب آق جن
کشــیده  ملــت  به ســمت   بــر 
شــدن دولــت، تحقــق خواهــد 
یافــت و دســت ســومی در جیــب 
خالــی ملــت فــرو خواهــد رفــت.

                                                                                                  

ــه                                                                        ــتغال و ادام ــة اش ــی در زمین ــش گفت وگوی ــد روز پی چن
ــی  ــا پــدرم داشــتم. پــدرم زن مؤفــق را زن ــان ب تحصیــِل زن
ــی  ــِی خوب ــغلی و تحصیل ــت ش ــم موقعی ــه ه ــت ک می دانس
داشــته باشــد و هــم مــادر و کدبانــوی خوبــی باشــد. یعنــی 
زنــی کــه هــم در برآورده کــردن انتظــارات و توقعــات شــغلی 
و هــم در برآورده کــردن انتظــارات خانوادگــی مؤفــق عمــل 
کنــد. بلــه، ایــن تصــور همــان تصــوری اســت کــه در ذهــن 
آدم هــای بســیاری از جملــه پــدر مــن شــکل گرفتــه. عاملش 
ــی باشــد  ــان فرهنگ ســازی ها و حرف های ــد هم ــم می توان ه
کــه متاســفانه در بطــن جامعــه رســوخ کــرده، بــدون اینکــه 
معیــاری بــرای موفقیــت مدنظــر باشــد یــا شــرایط متفــاوت 
در  طبقه بندی هــا  ایــن  در  زندگی شــان  مســیر  و  افــراد 
ــق در  ــه زن مؤف ــدون اینک ــی ب ــود و حت ــه ش ــر گرفت نظ
معنــای درســتی بــه کار بــرده شــود.عقیده ام ایــن اســت کــه 
ــه  ــد ب ــی، می توانن ــئولیت های خانوادگ ــر مس ــان عاوه ب زن
نقش هــای اجتماعــی هــم رســیدگی کننــد و در اصــل ایــن 
ــان،  ــر و مثبــت زن ــد و نقــش مؤث ــا هــم تعارضــی ندارن دو ب
ــر اســت.کمااینکه  ــه انکارناپذی ــف جامع ــای مختل در عرصه ه
در دیــن هــم اشــاره شــده زنــان نیــز ماننــد مــردان بایــد بــه 
وظایــف و نقش هــای انســانی خــود بپردازنــد. امــا اگــر زنــی 
ــر  ــکل مؤث ــه ش ــی و ب ــش به تنهای ــر دو نق ــد در ه بخواه
ــه  ــود ک ــه می ش ــی مواج ــا چالش های ــاً ب ــد قطع ــل کن عم
ــرای  ــی را ب ــی و نقــش خانوادگ ــن نقــش اجتماع ــادل بی تع
ــن  ــه ای ــن ب ــه در پرداخت ــه ای ک ــد. نکت ــوار می کن او دش

ــا هــم  ــراد را ب ــن اســت کــه اوالً اف موضــوع مهــم اســت، ای
ــه  ــا میــزان نزدیکی شــان ب مقایســه نکنیــم بلکــه آن هــا را ب
ــه  ــای مقایس ــی به ج ــنجیم. یعن ــت بس ــاخص های موفقی ش
شــخصیت ها بــا هــم، ببینیــم یــک شــخص چقــدر خــودش 
ــه شــاخص های موفقیــت نزدیــک کــرده اســت. ســؤالی  را ب
ــت  ــاخص موفقی ــه ش ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ک
ــه  ــد ب ــؤال بای ــن س ــدن ای ــرای فهمی ــرم ب ــت؟ به نظ چیس
ــگاه کــرد چــرا کــه  ســیره و زندگــی حضــرت زهــرا )س( ن
ــان را  ــه شخصیتش ــتند ک ــی هس ــدود زنان ــز مع ــان ج ایش
طــوری ســاخته اند کــه همــه شــاخص های اصلــی موفقیــت 
را دربرگرفتــه. بــا مطالعــه در تاریــِخ زندگــی ایشــان متوجــه 
ــه طــرق مختلــف به دنبــال حفــظ دیــن  می شــویم ایشــان ب
و نزدیکــی بــه خــدا بودند.گاهــی بــرای ایــن اصــل، خطبــه 
می خواننــد، گاهــی لبــاس خــود را انفــاق می کننــد، گاهــی 
ــی... ــد، گاه ــاع می کنن ــود دف ــی خ ــگان از ول ــر هم در براب

ــوش  ــه روت ــدون هیچ گون ــاد مســئله، ب ــام ابع ــد تم ــاً بای ثانی
ــراق  ــل اغ ــار معض ــا دچ ــود ت ــش داده ش ــوری نمای و سانس
ــت  ــی نتوانس ــر زن ــویم و اگ ــا نش ــه خوبی ه ــن ب در پرداخت
دچــار  کنــد،  نزدیــک  ایدئال هــا  ایــن  بــه  را  خــودش 
ســرخوردگی یــا حتــی فروپاشــی درونــی خانوادگــی نشــود.

ــویم  ــه می ش ــت، متوج ــک در اینترن ــق کوچ ــک تحقی ــا ی ب
کــه غالــب زن هایــی کــه به عنــوان زن مؤفــق مطــرح 
ــت  ــل مؤفقی ــان مث ــش اجتماعی ش ــه نق ــتر ب ــده اند، بیش ش
در یــک رشــتة علمــی، سیاســی، ورزشــی و.. . پرداختــه شــده 

ــی  ــت صحنة زندگ ــه از پش ــد صادقان ــر بخواهن ــت و اگ اس
ــوده  ــب هایی ب ــت: ش ــد گف ــاال خواهن ــد، احتم ــود بگوین خ
وقــت نداشــتند غــذا درســت کننــد و بــا نیمــرو ســر کردنــد 
ــا همسرشــان  و همسرشــان شــرایط آن هــا را درک کــرده ی
ــا را  ــا ظرف ه ــه ی ــه می گفت ــان دیکت ــه فرزندش ــب ها ب ش
می شســته یا...همیــن همــکاری و همیــاری همســر در خانــه  
ــرون از  ــواده و بی ــور خان ــه ام ــد ب ــده زن بتوان ــث می ش باع
ــور  ــری مجب ــت زن دیگ ــن اس ــد. ممک ــیدگی کن ــه رس خان
بــوده به تنهایــی بــار وظایــف خانــه را بــه دوش بکشــد 
و حتــی فرصــت نکنــد خانــه اش را تمیــز کنــد و نتوانــد بــه 
درس هــای فرزنــدش رســیدگی کنــد و... کــه از ایــن بابــت 
ــرادی  ــاً اف ــت. غالب ــوده اس ــار ب ــت فش ــج و تح ــا در رن دائم
ــت  ــواده و جامعــه خــود را مدیری ــور خان کــه توانســته اند ام

ــی داشــتند.  ــد و حام ــا نبودن ــد، تنه کنن
بــرای مثــال اگــر همســر زن بتوانــد از او 
حمایــت کنــد و در کارهــای خانــه بــه او 
کمــک کنــد زن می توانــد در هــر دو 
عرصــه مؤفــق باشــد. حمایــت مــرد از زن 
ــه  ــتری ب ــش بیش ــه آرام ــر اینک عاوه  ب
ــه  ــش عاق ــث افزای ــد و باع زن می بخش
ــث می شــود  ــن می شــود، باع ــن زوجی بی
خانــواده  مســائل  مدیریــت  در  زن 
کمتــری  چالش هــای  جامعه بــا  و 
مواجــه شــود و بتوانــد در هــر دو عرصــه 

نقش آفرینــی کند.امــا ســؤال هایی کــه ذهــن آدم را درگیــر 
ــاخص های  ــا ش ــان م ــا زن ــه آی ــتند ک ــا هس ــد این ه می کنن
آن،  از  مهم تــر  یــا  کرده انــد؟  درک  را  موفقیــت  اصلــی 
ــاده  ــان پی ــن زندگی ش ــاخص ها را در بط ــن ش ــد ای می توانن
ــا زن چــه از بُعــد عاطفــی  کننــد؟ یــا همیــاری و همدلــی ب
ــدازه  ــه  ان ــه، چ ــه زن در خان ــد کمــک ب ــی مانن ــه عمل و چ
در جامعــه فرهنگ ســازی شــده اســت؟ چــه میــزان مــردان 
ــد در  ــه زن بتوان ــرای اینک ــیده اند ب ــاور رس ــن ب ــر ای ــا ب م
جامعــه و خانــواده موفــق عمــل کنــد بایــد او را یــاری 
ــم کار  ــن مفاهی ــازی ای ــرای فرهنگ س ــدر ب ــانند؟ چق برس
شــده؟ نهادهــای دولتــی و آموزشــی چــه در دانشــگاه و چــه 
در جامعــه چــه انــدازه این هــا را بــه جامعــه القــا کرده انــد؟

 زنان مؤفقمردان حامی،

۲

ی د یز ا نم  خا

ع ر زا نم  خا

شمارة اول از سال ۲۴/ انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد ۲۱۴



بــه خــود  را  ایــن خــاک داغ الله هــای خوشــبویی 
ــن  ــی همی ــم، پارســال حوال ــده اســت. راه دوری نروی دی
ــوز  ــای داغــش هن ــه گرم ــه شــد ک ــی ریخت ــا خون روزه
می ســوزاندمان. ولــی ایــن بــار جلتنمن  هــای پشــت میــز 
ــه در  ــه در دل شــب بلکــه در روز روشــن و ن مذاکــره، ن
کشــور دیگــر بلکــه در قلــب پایتخــت سیاســی خودمــان 
دفاعــی  صنعــت  پــدر  هــدف  می کشــند.  را  ماشــه 
هســته ای کشــور اســت کــه همچــون دکتــر چمــران، در 
ــه خدمــت  ــرای مــا کمــر ب گمنام تریــن شــکل ممکــن ب
ــود.  و حفــظ اقتــدار هســته ای و دفاعــی کشــور بســته ب
ــهید  ــکاران ش ــی از هم ــری زاده یک ــن فخ ــهید محس ش
ــد  ــد و بع ــپاه بودن ــکی س ــة موش ــدم در زمین تهرانی مق
ــدگار  ــای مان ــدند. تاش ه ــته ای ش ــای هس وارد پروژه ه
ــزری و  ــاح لی ــا س ــه ت ــت گرفت ــة صنع ــان در عرص ایش

کیــت تشــخیص کرونــا و همیــن اواخــر ســاخت واکســن 
ــدار  ــی نام ــرة ۵ ایران ــان را در زم ــه ایش ــود ک ــا ب کرون
افــراد جهــان قــرار داد.                                         در فهرســت قدرتمندتریــن 
ــت زد: ــان تویی ــهادت ایش ــد از ش ــو بع ــه نتانیاه ــوری ک ط

ــرای شــما آرزو   شــهروندان اســرائیل، شــنبة آرامــی را ب
ــرا  ــد. زی ــش را بازیاب ــه آرامش ــت ک ــق داش ــم! ح می کن
ــر  ــا دی ــول از همســر شــهید: »او همیشــه ت ــل ق ــه نق ب
وقــت ســرکار بــود و گاهــی نیمه شــب برمی گشــت. 
یــک شــب بــرای ایشــان گفتــم وقتــی دیــر برمی گــردی 
ــت:  ــدی زد و گف ــران می شــوند. شــهید لبخن ــا نگ بچه ه
ــواب  ــر خ ــو کمت ــم نتانیاه ــتر کار کن ــن بیش ــه م هرچ
ــده بیشــتر  ــس اجــازه ب ــد پ ــه چشــمش می آی راحــت ب
کار کنــم!« اینکــه مســتکبران جهانــی چشــم دیــدن فخر 
ایــران زمیــن را نداشــتند جــای هیــچ بحثــی نــدارد. امــا 
ــة  ــب جمع ــا از دل ش ــه خفاش ه ــت ک ــده اس ــه ش چ

ــه روشــنایی روز جمعــه ۷آذرمــاه۹۹  ســیاه دی مــاه۹۸ ب
ــداوم  ــینی های م ــا عقب نش ــه ب ــد ک ــه ش ــیدند؟ چ رس
ــی  ــا بهانه های ــور، ب ــی کش ــی و سیاس ــع حقوق از مواض
همچــون برداشــتن تحریم هــای تســلیحاتی، کشــور را در 
موضــع ضعــف قراردادنــد؟ البتــه از آن هایــی کــه صبــح 
ــا  جمعــه از کلیدی تریــن تصمیمــات اقتصــادی کشــور ب
خبــر می شــوند و بــا چــراغ ســبز بایــدن دموکرات دســت 
و پایشــان شــل می شــود و در داخــل کشــور پالــس 
مذاکــره مجــدد را جــان تــازه می بخشــند نمی تــوان هــم 
انتظــار زیــادی داشــت. امــا اکنــون مــا بیــش از هــر چیــز 
ــای  ــدن تصمیم گیرنده ه ــدا ش ــد یک ص ــری نیازمن دیگ
ــع  ــه مناف ــی ب ــع مل ــت دادن مناف کان کشــور و ارجحی
حزبــی هســتیم تــا بــا ارائــة پاســخی بازدارنــده در برابــر 
اقدامــات خصمانــة آمریــکا و همدســتان  گســتاخش،              
ُمْنَتِقُموَن...َفإِنَّــا  ِمْنُهــْم  َفإِنَّــا  بِــَک  نَْذَهَبــَنّ  ــا  »َفإَِمّ
َعلَْیِهــْم ُمْقَتــِدُروَن« را بــه جهانیــان مخابــره کنیــم.
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ا ــه  ــجویان، در جلس ــامی دانش ــن اس ــری انجم ــا پیگی ب

ــزد  ــگاه ی ــی دانش ــات تکمیل ــی و تحصی ــورای آموزش ش
تســهیات حذف نیمســال، ویژة نیمســال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
بــه تصویــب رســید. دانشــجویان تــا ۲۷ دی مــاه فرصــت 
دارنــد درخواســت خــود را در ســامانه گلســتان ثبــت کننــد.

رفتیــم.  و  کردیــم  رهــا  نیمه تمــام  را  خاطراتمــان 
جــا  کالس هایــی  البــه الی  در  را  دلتنگی هایمــان 
ــیم  ــان باش ــال مهمانش ــود چهارس ــرار ب ــه ق ــتیم ک گذاش
جشــن  در  بــود  قــرار  شــویم.  فارغ التحصیــل  تــا 
فارغ التحصیلــی، بــا پــرت کــردن کاله هایمــان شــادی 
ــان را  ــد از آن مدرکم ــم. بع ــیم کنی ــم تقس ــان را باه هیج
بگیریــم و مرحلــة جدیــدی از زندگــی را آغــاز کنیــم. ولــی 
ــم  ــه ه ــان را ب ــام برنامه هایم ــده ای تم ــان  ناخوان ــف مهم حی
ریخــت.  بــه ناچــار مهمــان برنامــه ای )ادوب کانکــت( شــدیم 
کــه قــرار بــود تمــام نبودن هــای حضــوری را جبــران کنــد. 
ــان  ــچ، دلتنگ ترم ــرد هی ــه نک ــران ک ــوس! جب ــی افس ول
ــازی  ــویم، وارد کالس مج ــواد ش ــود باس ــرد. قرارب ــم ک ه
ــه  ــود. برنام ــا نب ــه کالس ه ــمان ب ــال حواس ــی اص ــدیم ول ش
ــاعت  ــک س ــم ی ــان می آمدی ــه خودم ــا ب ــد و ت ــته می ش بس
ــش  ــتاد درس ــم و اس ــت داده بودی ــم از کالس را از دس و نی
را تمــام کــرده بــود.  خودمانیــم دیگــر دل رفتــن بــه کالس 
ــر کار  ــویم و س ــواد ش ــا س ــود ب ــرار ب ــتیم.  ق ــازی نداش مج
ــم و از  ــدرک داری ــط م ــدن فق ــواد ش ــی از باس ــم. ول بروی
ــرار  ــه ق ــی ک ــام.    خاطرات ــرات ناتم ــط خاط ــگاه فق دانش
ــام  ــرات نیمه تم ــازد. خاط ــان را بس ــة خاطراتم ــود دفترچ ب
ــان را  ــة خاطراتم ــت دفترچ ــه می توانس ــت ک ــی  اس همان
بــا یــک دنیــا لبخنــد تمــام کنــد. وقتــی موهــای نــوه ات را 
ــد  ــی لبخن ــف می کن ــت تعری ــش از خاطرات ــی و برای می باف
ــاز شــود. ولــی گاهــی تــوان  بزنــی و دهانــت تــا بناگــوش ب
ــرا  ــم. چ ــان را نداری ــه خاطراتم ــا دفترچ ــدن ب ــار آم کن
لبخنــد  یــک  و  می مانــی  تــو  موقــع خواندنــش  کــه 
خشــک شــده بــر روی لب هایــت. خاطــرات نیمه تمــام 
رهــا شــده یعنــی صندلی هــای خالی،کالس هــا بــدون 
ــس و  ــدون تدری ــة ب ــتاد، تخت ــدون اس ــز ب ــجو، می دانش
ــروصدا  ــتاد و س ــجو و اس ــی از دانش ــة خال ــتخط، محوط دس
ــا  ــن مکان ه ــا ای ــت ب ــچ وق ــه هی ــی ک و خداحافظی های
ــه  ــی ک ــی کاله ــام یعن ــرات نیمه تم ــت. خاط ــورت نگرف ص
ــم  ــش نداری ــرای پرت کردن ــی ب ــر مالل ــد و دیگ ــرت نش پ
ــات  ــن لحظ ــوس بهتری ــم. افس ــب دلتنگی ــه عجی ــرا ک چ
جوانی  مــان را در دانشــگاه جــا گذاشــتیم و برگشــتیم.

فصل دوری

خانم دستان

»و قــاف حســن ختــام عشــق اســت، همانجــا کــه تــو آغــاز 
از عشــقت  ماالمــال  لحظــة  آن  از  می شــوی!« چهــار فصــل، 
می گــذرد. همــان لحظــة زیبایــی کــه دوســتش داشــتی و عمــری 
برایــش جنگیــدی، بــا رقیبانــش در افتــادی، واســطه ها فرســتادی 
ــک   ــم! ی ــگ و غمگینی ــه ســخت دلتن ــرس ک ــا نپ و...  از احــوال م
ســالی می شــود کــه قلبمــان در قنوت هــا بی قــرار می شــود و 
قــدس را بیــداد می کنــد.  یــک  ســالی می شــود کــه آب خــوش از 
ــد. ظالمــان  ــه و فریادهــا را ســرفه می کن ــا پاییــن نرفت ــوی دنی گل
ــم  ــد! آرام نگرفتی ــب می زنن ــم، بم ــرف می زنی ــد، ح ــم می کنن ظل
ســردار. واژة انتقــام در لغت نامه هــا شــرم می کنــد. انــگار کــه 
بی هویــت شــده اســت!  یــک  ســالی می شــود نــام و نشــانت 

شــهرت دل هــا و زبان هاســت. یــک  ســالی می شــود کــه بــه 
دنبالــت می گــردم.  فرزنــدان شــهدا گفتنــد پــدری مهربــان 
ــا!  ــدی باب ــدی، می ش ــا می  ش ــت آن ه ــت هم صحب ــودی و هروق ب
می شــدی عمــو.     دیــدم کــه رنجــور و گریــان بــر ضریــح مدافــع 
ــقوط  ــو س ــد، ت ــم نباش ــر آن حری ــگار اگ ــه داده ای. ان ــا تکی کرب
می کنــی و بــه خاطــر حفــظ آن حریــم به دنبــال ترکــش و گلولــه 
می دویــدی. امیــد بی پناهــان بــودی و بــرای دشــمنان خــدا 
ــس  ــه هیچک ــو ب ــاد جل ــمن!  فری ــدی دش ــدی درد، می ش می ش
نــدادی. بــه میــدان رفتــی و ســینه ســتبر کــردی در برابــر بدتریــن 
ــمان گرد  ــرد آس ــردار، آن بالگ ــتی س ــرس؟ راس ــو و ت ــات. ت مخلوق
ــزه  ــم جای ــام ه ــة تم ــم فشــار دکم ــان کن سرنشــین داشــت؟ گم

داشــت. به راســتی تــو کیســتی مــرد؟ زبــان دنیــا را نمی دانــم، 
ــرزش صــدا و انقبــاض وجودشــان فهمیــدم کــه خــار  ــا از ل ام
شــدی در چشــمان کورشــان و داغــی شــدی بــر دل سیاهشــان. 
ــت، همــان  ــد آموخــت. ســرباز والی ــان خــودت بای ــو را از زب ت
کســی کــه بــه فرمــان والیــت در میــدان نبــرد بی بــاک جنگیــد 
ــرات و  ــم خاط ــرور می کن ــرد. م ــاع ک ــام دف ــس اس و از نوامی
ــت.  ــدنی نیس ــام ش ــب تم ــا و آن مکت ــخنانت را. آن حرف ه س
ــی  ــو همــه جــا هســتی و جهان ــر. ت ــر می شــود و هویدات زنده ت
آرمــان تــو را فریــاد می زنــد. عطــر تــو همــه جــا را پــر کــرده. 
ــربازی  ــه س ــان ک ــی روم، هم ــم م ــم درون ــاج قاس ــال ح به دنب
ــده! ــال فرمان ــه دنب ــی چــون و چراســت و قلبــش مــی دود ب ب

به دنبال حاج قاسم می گردم!

یــزد  دانشــگاه  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق 
بــرای  را  دانشــجویی  وام هــای  ثبت نــام  مهلــت 
دومیــن بــار تمدیــد کــرد. دانشــجویان متقاضــی 
ثبت نــام  بــرای  مــاه  بهمــن  اول  تــا  می تواننــد 
وام بــه ســامانة صنــدوق رفــاه مراجعــه نماینــد.

۳

دانشــگاه  زیســت ســلولی  دانشــجوی رشــتة  زاده،  عمــاد  زهــرا 
یــزد، در مســابقات مجــازی بــا عنــوان »چالــش پرتــاب دارت و 
ــی دوره  ــی ط ــق اردبیل ــگاه محق ــی دانش ــه میزبان ــا« ب ــت کرون شکس
ــت. ــت یاف ــوم دس ــام س ــه مق ــود  ب ــده ب ــزار ش ــه برگ ــک ماه ی

ــی فیعـ ر نم  خا

ن ســتا د نم  خا

ــی ئـ زا میر نم  خا

قهرمانان

شمارة اول از سال ۲۴/ انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد ۲۱۴



اصــا فرقــی نمی کنــد چــه اعتقــاد و 
بینشــی داری؟ زبــان و نــژاد هــم تفاوتــی 
ــم  ــی ات ه ــی سیاس ــط و مش ــدارد. خ ن
ــکده و  ــته و دانش ــار. رش ــه کن ــد ب بمان
ــری در  ــم توفی ــت ه ــدی بودن ــرم چن ت
ــز  ــک چی ــط ی ــا فق ــدارد. اینج ــرا ن ماج
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــت و آن ه ــم اس مه
روزی دانشــجوی دانشــگاه یــزد بــوده 
باشــی تــا بفهمــی چنــد روزی از آذر 
ــر  ــگاه خاص ت ــال دانش ــس و ح ــاه، ح م
نــگاه  بــه هــر طــرف کــه  می شــود. 
ــت  ــمک زنان دل ــانه ها چش ــی، نش می کن
ــر کــه می شــود  ــد. ظه ــی می کنن را هوای
از خســتگی کاس هــا  در حالــی کــه 
راهــی  صداهــا  به دنبــال  کافــه ای، 
می شــوی و خــودت را در صحــن دانشــجو 
)در ایــن ایــام بخوانــش صحن الرضــا)ع(( 
ــة  ــرمای نیم ــاال در س ــی. ح ــدا می کن پی
ــذری و  ــای ن ــوان چ ــک لی ــا ی ــز، ب پایی
ــوی و در  ــی می ش ــادوم پذیرای ــی ب حاج
ــز  ــودت ک ــرای خ ــن ب ــه ای از صح گوش
ــت را  ــودت، دل ــوت خ ــی و در خل می کن
ــار دارد  ــی ی ــوای غریب ــم ه ــی ... دل راه
ــاز  ــار دارد ب ــوالد ی ــوای پنجــره ف ــاز ه ب
می بینــی کــه بعضی هــا می آینــد بــه 

می کننــد  اصــرار  ثبت نــام  مســئولین 
کــه: امســال هــم بــاز مــا را ببریــد. 
ــا بغــض اسمشــان  عــده ای به تنهایــی و ب
بعضی هــا  می رونــد.  و  می نویســند  را 
بــا دوستانشــان آمده انــد و می گوینــد: 
ــا  ــیم و تنه ــم باش ــا ه ــد ب ــه بای ــا هم م
بدجــور  نیســت.  کارمــان  در  رفتــن 
ــا  ــه دری ــده ای. دل ب ــارت ش ــاج زی محت
لیســت  بــه  را  اســمت  و  می زنــی 
ولــی  می کنــی.  اضافــه  ثبت نامی هــا 
خیــل     عشــاق الرضا، کار را ســخت 
ــه  ــد ک ــده باش ــار طلبی ــد ی ــرده. بای ک
بیــن حــدود ۲۰۰۰ نفــر مشــتاق زیــارت، 

ــد.  ــو بیوفت ــام ت ــه ن ــه ب قرع
بعــد  هفتــه  دو  قرعه کشــی  نتیجــة 
ادای  بی تــاب  تــو  و  می شــود  اعــام 
ــت  ــی وق ــر خیل ــرم. آخ ــت در ح نذرهای
شــاید  و  نرفتــه ای  حــرم  کــه  اســت 
ــن  ــرم و صح ــوری از ح ــچ تص ــوز هی هن
ــا جــان در تصــورت نیســت.  و ســرای آق
راحــت بگویــم:  شــاید زیــارت اولــی 
باشــی،  خوش شــانس  .  اگــر  هســتی 
دوم  مرحلــة  قرعه کشــی  چشــم انتظار 
امــان  ولــی  مانــد.  نخواهــی  ســوم  و 

از وقتــی کــه گــره بــه کار بیوفتــد و 
ــرای  ــد ب ــدا کن ــه پی ــم انتظاری ادام چش
قرعه کشــی لیســت ذخیــره. حــاال دقیقــا 
میانــة امتحانــات تــرم هســتی و بــه امیــد 
ــان  ــه ج ــختی ها را ب ــدش، س ــارت بع زی
ــنایی  ــت و آش ــر دوس ــه ه ــری. ب می خ
کــه می رســی، می پرســی اســمش در 
ــالن  ــد س ــی نمی کن ــه؟ فرق ــا ن ــده ی آم
بیــن  راهروهــای  یــا  بــروی  مطالعــه 
ــا  خوابگاه هــا. در گــروه کاســی باشــی ی

دورهمی هــای بعــد از هــر امتحــان. 
ســفر  یــک  شــور  از  همــه  زمزمه هــا 
ــدا کــردن  ــال پی ــو دنب ــت دارد و ت حکای
پــر  روز  هســتی.  همســفری هایت 
کشــیدن خیــل عشــاق، به ســمت حریــم 
امــن یــار رســیده. دم دمــای حرکــت 
 وقتــی زائــران کوله بــار را در ماشــین 
ــمت تر،  ــی آن  س ــد، کم ــر می کنن جاگی
عــده ای کولــه و چمــدان    بســته اند 
و امیــد دارنــد مقصدشــان از شــهر و 
خانه شــان، بــه خراســان تغیــر کنــد. 
بــر لبشــان ذکــر اســت و تســبیح اشــک 
ــرار  ــی ق ــم ب ــاری. دل ــان ج از چشمانش
دیــدن مشهدالرضاســت چــه کنــم؟ دلــم 

ــه  ــت چ ــن باصفاس ــرت آن صح ــه حس ب
ــا  ــه اتوبوس ه ــی ک ــان از وقت ــم؟ و ام کن
ــی  ــا انصراف ــند ی ــی باش دارای ۴۵ صندل
لحظــه آخــری داشــته باشــند. مگــر 
ــم  ــدن چش ــة زائرش ــود ذوق لحظ می ش
انتظــاری  را وصــف کــرد؟ جــوری بغــض 
ــن  ــرای گفت ــه ب ــه دارد ک ــق گری و هق ه
اســمش هــم عاجــز اســت! حــاال شــمار 
۲۸ســال  حــدود  کــه  اتوبوس هایــی 
پیــش و در زمــان برگــزاری اولیــن کبوتر 
۲ دســتگاه بــوده، بــه مــدد آقــا، بــه ۱۰ 
یکی یکــی  اســت.  رســیده  دســتگاه 
ــال هــم صــف کشــیده اند و راهــی  به دنب
ــه ای از  ــا کاس ــری ب ــد نف ــوند. چن می ش
ــه...  ــران را بدرق ــه زائ ــدای گری آب و ص
ایــن ســفر همــه چیــزش حــال و هوایــی 
ــر و  ــنیده بگی ــن نش ــاوت دارد. از م متف
از کســی کــه یــک بــار تجربــه اش کــرده 
بپــرس تــا ســاعت ها برایــت بگویــد و 
ــته  ــن داش ــرای گفت ــا ب ــم حرف ه ــاز ه ب
را  مســیر  ایــن  رفاقت هــای  باشــد. 
نگویــم کــه بعضــا چــه بــه درازا کشــیده 
می شــوند.  در مســیر، بــرف و کــوالک و 
ــوند  ــفرت می ش ــدان همس ــاران و یخ بن ب
ــیر،  ــای مس ــاده و خلوت ــی ج و در تاریک
مشــتاق تماشــای جــاده ای و بی قــرار 
ــده.  ــح ش ــاعت ۵ صب ــاال س ــیدن. ح رس
اتوبوس هــا،  صــوت  سیســتم  صــدای 
کم کــم جــان می گیــرد و بــا صــدای: 
ــمان  ــده! چش ــم ب ــاه پناه ــدم ای ش آم
ــاز  ــیرین ب ــاه و ش ــواب کوت ــران از خ زائ
می شــود. االن درســت جایــی هســتی 
کــه می توانــی گنبــد و گلدســته ها را 

ــی.  ببین
نمی دانــم چــه حســی اســت کــه در 
همیــن دیــدار اول هــر ســفر بی هــوا 
ــهد الرضا  ــه مش ــکند.حاال ب ــت می ش بغض
ــی  ــانس باش ــد خوش ش ــیده ای و بای رس
ــته جمعی اول،  ــارت دس ــان زی ــا در هم ت
ــچ  ــی و هی ــرف ببین ــؤ از ب ــرم را ممل ح
ــا  ــه. ی ــن صحن ــدن ای ــدارد دی ــیری ن س
ــب  ــیفت ش ــا ش ــن ب ــر ک ــو فک ــا ت اص
ــرم  ــی ح ــداد، راه ــاعت ۱ بام ــدود س ح
شــوی و بــاران ببــارد  و تــو هــم ببــاری و 
عقــدة دلــت را پیــش حضــرت  بــاز کنــی. 
ــون  ــردی چ ــدی نگ ــچ مقص ــال هی دنب
اینجــا خــوِد خــوِد مقصــد اســت و فقــط 
ــی  ــه صحن ــی ب ــوی از صحن ــی بش راه
ــرم  ــواف ح ــتر ط ــعاع بیش ــر و از ش دیگ
ــال  ــه امس ــد ک ــق کنی.بمان ــی و عش کن
حســرت.  و  افســوس  شــده  کارمــان 
ــان!  ــه آقاج ــم ب ــد داری ــم امی ــی چش ول
ــورمان  ــان و کش ــه جه ــامتی را ب ــا س ت
برگردانــد و بــه شــکرانه اش یــک زیــارت 

ــرم. ــر ح ــس کبوت ــم از جن بروی

دلم هوای غریبی یار دارد باز!

درخش داور زن ایرانی 
نامزدهــای  لیســت  بــه  ایرانــی  یــک داور زن 
برتریــن داوران فوتســال بانــوان جهــان راه یافتــه 
اســت. گاره ناظمــی، داور باســابقه و شــناخته 
ــت . ــن ورزش اس ــرح ای ــزء داوران مط ــده، ج ش

ــد دارد در  ــی قص ــادی  تهران ــروه جه ــک گ ی
ــلیمانی،  ــردار س ــهادت س ــالگرد ش ــن س اولی
خانــواده   ۱۴ شــده  ســاخته  خانه هــای 
کپرنشــین جنــوب کرمــان را تحویلشــان دهــد.

نیــروی دریایــی ســپاه یــک کشــتی متعلــق 
بــه کــره جنوبــی را بــه دلیــل آلودگــی 
ــف و  ــارس توقی ــج ف ــای خلی ــی در آب ه نفت
ــده  ــام ش ــف انج ــه تخل ــیدگی ب ــرای رس ب
ــرد. ــت ک ــران هدای ــادر ای ــی از بن ــه یک ب

ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا:به 
ــس  ــی رئی ــک ایران ــد ی ــر بگوین ــا اگ م
ناســا شــده  بــاور می کنیــم امــا اگــر ایــن 
فنــاوری در ایــران اختــراع شــود بســیاری 
بــاور نمی کنند.واکســن ســازی در انســتیتو 
ــت دارد  ــال قدم ــران ۱۰۰س ــتور ای پاس
توانمنــدی  کــه  نیســت  این طــوری 
باشــیم. نداشــته  واکســن  ســاختن 
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ــی  ــان فارس ــه زب ــی ب ــت، کتاب ــه اس ــه فاطم فاطم
ســخنرانی  تصحیح شــده  و  پیاده شــده  متــن  کــه 
نویســنده  شــریعتی )۱۳۱۲-۱۳۵۶ش(،  دکتر علــی 
ارشاد اســت.  در حســینیة  جامعه شناس شــیعه،  و 
انگلیســی،  عربــی،  زبان هــای  بــه  کتــاب  ایــن 
بــر  و عــاوه  ترجمــه شــده  اندونزیایــی  و  فرانســه 
چــاپ فارســی آن بــه صــورت مســتقل، در کتــاب 
»زن« از مجموعــه آثــار شــریعتی نیــز بــه همــراه 
ــیعه(   ــت.)ویکی ش ــده اس ــر چــاپ ش ــر دیگ ــد اث چن
ــاش  ــادی ت ــخنرانی انتق ــن س ــریعتی در ای ــر ش دکت
ــی و  ــل و التقاط ــای ناکام ــد الگوه ــه نق ــت ب ــرده اس ک
ــی  ــر اصل ــه تفک ــردازد و در نتیج ــنفکرانه بپ ــبه روش ش
اســام را بــه گــوش مخاطبــان برســاند. در ابتــدای 
کتــاب، افــرادی کــه از دیــن فقــط اشــک و نالــه 
ــد. در  ــرار می گیرن ــدی ق ــاد ج ــورد انتق ــد م فهمیده ان
ــل و نســبت  ــه مســئلة شــور و شــعور، عشــق و عق ادام
ــود  ــد می ش ــود و تأکی ــی می ش ــم بررس ــا ه ــا ب این ه
ــدون دیگــری مثــل ماشــین  کــه هــر کــدام از این هــا ب
ــن  ــد و ای ــل می کن ــراغ عم ــدون چ ــا ب ــور ی ــدون موت ب
ــه جــز بی راهــه  ــت مقصــدی ب ــن داری، درنهای مــدل دی
ــن مســائلی کــه  ــا ســقوط نخواهــد داشــت. از مهم تری ی
ــق  ــه عش ــت ک ــن اس ــده ای ــاره ش ــاب اش ــه آن در کت ب
بــه دیــن، بایــد از طریــق شــناخت به دســت بیایــد 
ــه همــراه  ــی را ب ــزی به جــز تعصــب و کوردل ــه چی وگرن
ــه،  ــن مقدم ــس از ای ــریعتی، پ ــت. دکترش ــد داش نخواه
ســراغ مســئلة زن و الگوهــای مختلفــی کــه از زن 
ــو  ــوع الگ ــه ن ــد. ایشــان س ــده اســت می  رون ــیم ش ترس
ــورت  ــدام به ص ــی هرک ــه بررس ــد و ب ــی می کنن را معرف
ــت  ــی اس ــان الگوی ــوی اول هم ــد. الگ ــل می پردازن مفص
ــرای  کــه برگرفتــه از ســنت و تعصــب اســت و اساســا ب
ــه حقــوق اجتماعــی و حتــی بعضــا حقــوق  زن هیچگون
ظاهــرا  کــه  دوم  الگــوی  نمی شــود.  قائــل  انســانی 
درمقابــل الگــوی اول اســت امــا درنهایــت بــا زن همــان 
ــی  ــد. یعن ــنتی می کن ــوی س ــه الگ ــد ک کاری را می کن

روزهایمــان،  ایــن  بی رنگــی  و  شــلوغی  در 
ــاق،  ــار در میث ــن ب ــرای اولی ــم ب ــم گرفتی تصمی
ــی  ــه م ــم  ک ــی بروی ــوزش مهارت های ــراغ آم س
ــوع  ــد از ن ــر چن ــازه، ه ــی ت ــد رنگ و بوی توانن

مجــازی بــه حال وروزمــان بدهنــد.
PicsArt

ــه وقتــی از دوســتانتان  ــه ای اســت ک اســم برنام
ــت  ــی درس ــا چ ــات رو ب ــد: )عکس ــوال کنی س
اینجــا  در  می شــنوید.  آن هــا  از  کــردی؟(، 
و  امکانــات  مــورد  در  توضیحــی  مختصــر 
می کنیــم:  بیــان  برنامــه  ایــن  ویژگی هــای 
ــة  ــا در زمین ــن برنامه ه ــی از بهتری PicsArt یک
ــه  ــت ک ــای زیباس ــاخت عکس ه ــش وس ویرای
ــرار  ــا ق ــار م ــادی در اختی ــردی زی ــات کارب امکان
ــه دارد  ــن برنام ــه ای ــی ک ــد.  گزینه های می ده

ــمت: ــامل ۳ قس ش
 ۱. طراحــیDraw  ۲. ویرایــشEdit  ۳. ســاخت
ــا  ــی، ب ــمت طراح ــد. در قس collage  می باش
ابزارهــای متنــوع می توانیــم تصاویــر دلخواهمــان 
collageهــم  قســمت  در  کنیــم.  خلــق  را 
ــا کنــار  می توانیــم یــک گالــری عکــس  جدیــد ب
ــون  ــای گوناگ ــا و قالب ه ــتن افکته ــم گذاش ه
بســازیم. در قســمت ویرایــش یــا  Editامکانــات 
و ابزارهــای فوق  العــاده ای وجــود دارد کــه شــاید 
ــه ایــن ابزارهــا  در فتوشــاپ به آســانی نتوانیــم ب
 Tools دسترســی داشــته باشــیم. اولیــن بخــش

اســت. ایــن بخــش، امکاناتــی نظیــر بــرش عکس 
توانایــی  آزادانــه،  و  پیش فــرض  به صــورت 
ــا  ــگ ب ــی همرن ــزار قلم ــاب اب ــد دادن، انتخ بُع
پس زمینــة  تصویــر، تنظیمــات رنــگ و کنتراســت 
 Effect ــدی ــش بع ــد. بخ ــا می ده ــه م و... را ب
اســت کــه از افکت هــا و فیلترهــای متنــوع در ۸ 
بخــش تشــکیل شــده اســت و عکس هــای شــما 
را زیبــا می کنــد. بخــش Add photo کــه 
بــرای اضافه کــردن تصویــر  از آن  می توانیــد 
ــد.  ــتفاده کنی ــی، اس ــر اصل ــه تصوی ــدی ب جدی
بخــش Square fit هــم بــرای شــکل دادن 
ــود  ــتفاده می ش ــف اس ــاد مختل ــر در ابع تصوی
شــبکه های  تصویــر   بخــش،  ایــن  در  کــه 
 Mask  ــش ــود دارد. در بخ ــز وج ــی نی اجتماع
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــور رنگ ــا ن ــی ب افکت های
ــد.  ــک می کن ــیار کم ــان بس ــی تصویرت ــه زیبای ب
و در آخــر بخــش Barderکــه از آن بــرای 
ــود.  ــتفاده می ش ــر اس ــاب دور تصاوی ــاخت ق س
ــه روی  ــن برنام ــب ای ــا نص ــد ب ــما می توانی ش
ــا آن بســیار ســاده  گوشــی تان، کــه کار کــردن ب
و لــذت بخــش اســت تصاویــر زیبایــی بســازید و 
ــتوری  ــل، اس ــاخت پروفای ــی از آن در س به راحت
ــه  ــص ب ــترهای مخت ــته و پوس ــی عکس نوش وحت
خودتــان اســتفاده کنیــد و بشــا فراگیــری بهتــر 
ــد و  ــب کنی ــد کس ــد درآم ــه می توانی ــن برنام ای
در اســتفاده از ایــن برنامــه اســتاد شــوید. پــس 
همیــن حــاال پیکــس آرت را بازکــرده و شــروع بــه 

ــد! ــی کنی ــق زیبای خل

آموزش مجازی:
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ــریعتی، در  ــر ش ــی. دکت ــده از زن غرب ــوی معرفی ش الگ
ــر  ــن تصوی ــه ای ــد ک ــد دارن ــوی دوم تأکی ــح الگ توضی
تصویــری اســت کــه از زن غربــی بــه مــا معرفــی شــده 
اســت و کســی نمی گــذارد کــه زنــان فرهیختــه و 
متعالــی غربــی بــه مــا معرفــی شــوند. امــا الگــوی ســوم 
ــی  ــام آن را معرف ــل اس ــه اص ــت ک ــی اس ــان الگوی هم
ــه کــه حضــرت زهــرا)س(  کــرده اســت. دقیقــا همانگون
ــریعتی، از  ــر ش ــدف دکت ــتند. ه ــارز آن هس ــداق ب مص
ــرا)س( را  ــرت زه ــه حض ــت ک ــن اس ــا ای ــن گفته ه ای
ــه  ــانیم و ب ــیم و بشناس ــد بشناس ــه بوده ان ــه ک همانگون
عنــوان یــک الگــوی کامــل بــه همــگان معرفــی کنیــم. 
ــیون و  ــرا)س( ش ــرت زه ــرای حض ــا ب ــا دائم ــه م اینک
ــی  ــمت کوچک ــی قس ــه حت ــدون اینک ــم ب زاری می کنی
ــن  ــی کوچک تری ــا حت ــم و ی ــان را بدانی ــی ایش از زندگ
ــیم و  ــته باش ــان داش ــی ایش ــبک زندگ ــناختی از س ش
ــده  ــن سقط ش ــو و جنی ــا در و پهل ــان صرف ــا تصورم تنه
باشــد، دقیقــا همــان آفتــی اســت که دکتــر شــریعتی در 
ایــن کتــاب نســبت بــه آن هشــدار داده اســت. اینجاســت 
کــه مهم تریــن مســئلة مــورد غفلــت مــا، یعنــی نســبت 
ــد.  ــدا می کن ــاداری پی ــوم معن ــق، مفه ــناخت و عش ش

در  قسمتی از کتاب  می خوانیم:
ــر  ــود. جب ــوض می ش ــرعت ع ــا، زن به س ــة م در جامع
زمــان و دســت دســتگاه، او را از آنچــه هســت دور 
ــش  ــای قدیم ــات و ارزش ه ــة خصوصی ــازند و هم می س
را از او مــی گیرنــد تــا از او موجــودی بســازند کــه 
کــه  »می بینیــم«  و  »می ســازند«  و  »می خواهنــد« 
ــه  ــؤالی ک ــن س ــه حادتری ــت ک ــن اس ــاخته اند«! ای »س
بــرای زن آگاه در ایــن عصــر مطــرح اســت، ایــن اســت 
ــه  ــه بدان گون ــد ک ــرا می دان ــود؟ زی ــد ب ــه بای ــه چگون ک
از  و  بمانــد  توانــد  نمــی  و  نمی مانــد  هســت،  کــه 
ــرة  ــر چه ــد ب ــه می خواهن ــی را ک ــک نوی ــویی، ماس س
قدیمــش بزننــد، نمی خواهــد بپذیــرد. می خواهــد خــود 
تصمیــم بگیــرد خویشــتن جدیــدش را انتخــاب کنــد...

فاطمه، فاطمه است
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