
8

سلسله جلسات 
سبک زندگی ایرانی اسالمی

12

راه و رسم آموزگاری از زبان 

معلمـی با 47 سـال 
خدمت صادقانه 

3

سخن شهروند پای صحبت های دانش آموزان همدانی نشست؛ 

مــا، دهه هشتادیها    

9

پای صحبت های مادر جوان همدانی؛ 
 

5 فرزندی که به زندگی برکت بخشیدند 

  شــنبه ۱0 دیــماه ۱40۱سال دهم  شماره 75  قیمت 6000 ریال

2

سخن سردبیر:

تک و پاتک

ماهنامـــــه 
تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی



2

ـه 
ـــ

ـــ
ـــ

نام
ماه

عی
تما

 اج
ی و

هنگ
 فر

ی،
لیل

تح

سخن سردبری: 

تک و پاتک
دی ماه در میان ایام سال از یک 
خصوصیــت متفــاوت برخوردار 
اســت؛ از آن جهــت کــه وقایع 
مختلفی در این ماه پیش آمده 
و هریک از منظرهای سیاســی، 
نظامــی، فرهنگی وغیــره قابل 

تحلیل است.
در سالهای اخیر  شهادت سردار 
حاج قاســم عزیز را داشتیم، در وقایع دوران دفاع مقدس 
عملیات کربالی ۴، کربالی ۵ و در موضوعهای سیاســی نیز 
موضــوع ۹ دی؛ آنچه مورد نظر در این بحث اســت، کمیت 
این وقایع نیســت. بلکه از باب یــک برش زمانی، موضوع 
اصلــی توجه به تک و پاتک هایی اســت کــه در همه این 
وقایع مشــهود اســت تا ما فراز و نشــیب هــای انقالب را 
بتوانیم مورد توجه بیشتری قرار دهیم و به تبع آن در چشم 
انداز پیشروی خود با یک نگاه واقع بینانه ای روبرو شویم.

اگــر یک نگاه کالن به موضوع هــای بعد از پیروزی انقالب 
داشته باشــیم، هر اتفاقی که  استکبار جهانی در آن نقش 
داشــته، هدفی جز ساقط نمودن نظام اسالمی نداشته اند.

در دوران دفاع مقدس، دی ماه ســال ۶۵ عملیات کربالی 
۴ شــاهد آن بودیم که به اهداف طراحی شده خود نرسید 
ولی با هوشــمندی که در فرماندهان جنگ وجود داشــت 
همــان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و نیروهای آماده را در 
یک عملیات دیگری در کربالی ۵ بســیج کرده و توانستند 
نتایجی از آن را کســب نمایند که تمامی سیســتم جنگی 
عراق تحت شــعاع عملیات قرار گرفت و باور به شکست و 
عــدم توان تقابل در دیگر صحنه هــای جنگی برای آنها به 

اثبات رسید.
در صحنــه های تک و پاتک های سیاســی با همین اتفاق 
مواجه بوده ایم؛ یعنی دشمن در هر موقعیت پیروزی مردم 
بــا پاتک خود به دنبال آن بوده که از پیروزی های کســب 
شــده نتوانیم انسجام جامعه را که یک سرمایه ملی است، 

شاهد باشیم. 
در شــهادت ســردار بزرگ حاج قاســم ســلیمانی، حضور 
چندین میلیونی مردم در شهر های مختلف در تشییع پیکر 
ایشان را شاهد بودیم و یک حرکت بی نظیر در محکومیت 
استکبار جهانی و ابراز وفاداری به انقالب اسالمی و رهبری 
به نمایش گذاشــته شــد، اما ظرف چنــد روز بعد از اتفاق 
پیــش آمده بــرای هواپیمــای اوکراینی با دسیســه های 
مختلــف، عظمــت و روحیه ای که در میــان مردم به یک 
انســجام ملی شــده بود، مورد هدف قرار دادند تا به  یک 

تلخ کامی مبدل شد.
در واقعه انتخابات ســال ۸۸ وقتــی قریب ۸۵ درصد مردم 
در انتخابات ریاســت جمهوری حضور پیدا کرده بودند و یک 
رکورد بین المللی در انتخابات های صورت گرفته در ســطوح 
کشــورهای مدعی دموکراســی بود و طبیعتــًا این یک نگاه 
متفاوتی را در میان رســانه های بیگانه به وجود آورد و همان 
مشاهده یک انسجام عمومی در راستای تثبیت نظام مردمی 
با همه فشــارهای اقتصادی آنها بود، لذا دشــمن با زیرکی و 
دسیسه خود یک حرکت مذبوحانه در فضای سیاسی جامعه 

به انجام رساند تا شرایط را به کام مردم تلخ نماید.
طبیعتــًا در آینده نیز هر فرصتی برای دشــمنان پیش آید 
بــا همین ادله به دنبال لطمه زدن و جلوگیری از شــیرینی 

ذائقه مردم از توفیقات حاصل شده، خواهند بود..
 امــروز تبیین دقیق فرایند این تــک و پاتک ها  برای هر 
مسئولی که تاثیر در تصمیم گیری ها دارد و هر خانواده ای 
که دغدغه تربیت فرزنــدان خود را دارد و به ویژه معلمین 
و اســاتیدی که با نونهاالن و نوجوانان و جوانان ارتباط دارند 

از اوجب واجبات است.

سید محمد کاظم حجازی

سخن بزرگان؛

تامل؛

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: ۴ دقیقهفانوس:

"ایشان وساطت کرد"
خاطره ای از دانش موز شهید غالمعلی سعیدی فر

 از زبان هم رزمش»حامد نوریه«
آقا غالم)که ماه به او شــاغالم می گفتیم( به نوعی بازمانده ی شــهدای دبیرســتان ابن سینای همدان بود؛ 

چون در آن مقطع تعداد زیادی از دوســتان ایشان، به درجه ی رفیع شهادت رسیده بودند.
من تابســتان 13۶۵ وارد دبیرســتان ابن سینا شدم و شروع آشنایی ما با ایشــان به عنوان مسئول بسیج 

دبیرستان و اردوگاه شهید قاسمی بود.
اردوگاه شهید قاسمی، تازه راه اندازی شده بود و فاقد سرویس بهداشتی بود؛ اما سعیدی فر آستین هایش 

را باال زد و ظرف یک ســاعت با آجر، یک ســرویس بهداشتی موقتی ساخت و مشکل را حل کرد.
روزهای آخری که ما محضر ایشان بودیم، گفت:»فالنی بیا توی یکی از کالس ها، با تو کار دارم«. رفتیم توی 
کالس و یک پاکت به دســتم داد. فکر کردم برایم از مشــهد سوغاتی آورده، خواستم پاکت را باز کنم؛ گفت: 
»نه...نه...نه!« گفتم: »این پاکت چیه؟« گفت: »این پاکت نباید باز بشــه، بلکه امانت می ماند پیش شما، 
عکس یادگاری که بهت گفتم توی این پاکته، ولی یه چیزای دیگه هم داخلش هســت. وقتی خبر شــهادت 

من به شــما رسید، اجازه داری پاکت را باز کنی«.
این پاکت بوی خیلی عجیبی داشــت. خیلی بوی خوشــی داشــت. پاکت را درون کمد و البالی لباســهایم 
گذاشــتم. هر بار که در کمد را باز می کرد، این بوی خوش به مشــامم می رسید. خبر شهادت ایشان که آمد، 
پاکت را باز کردم. رایحه مربوط به تربت الحسین )علیه السالم( و خاک کربال بود و دستورالعملی که چگونه 
خاک را بر پیکرش بمالند. موقع تدفین، این کار را آقای خانزاده)ربانی یکتا( انجام داد. یک عکس هم درون 
پاکت بود که نوشــته بود:»چون بچه های دبیرستان ابن ســینا، بنده را بیشتر با این چهره می شناسند، اگر 

قرار شــد مراســمی برگزار بشود، این عکس را چاپ کنید«. وصیت نامه ی ایشان هم در پاکت بود.
ســال ها بعد از شــهادت ایشان- فکر می کنم سال 1377 بود- که مشکالت زندگی خیلی به من فشار آورده 

کارم. شــب جمعه ای رفتم سر مزار شهید سعیدی فر، آنجا منقلب بــود و گره افتــاده بود در 
شدم و برایش درد دل کردم. 

بعد از آن، چنان گره ای از کار من باز شــد که هنوز 
آثارش در زندگی ام هست. 

شــاید خیلــی ها فکر کنند اینها افســانه اســت؛ اما 
حقیقت اســت. ایشــان وســاطت کرد و خداوند 

متعال، گره گشایم شد.

نماز واقعی
یکی از عوامل مهم که باعث تقویت باورهای دینی ما می شود، نماز است. بیشترین تأکید 
قرآن در اعمال عبادی بر نماز اســت. فرموده اند:»نماز معراج مؤمن اســت، نماز وسیله 
قرب به خداوند متعال اســت، نماز جلوی فحشــا و منکرات را می گیرد«. این ها آثاری 
اســت که برای نماز گفته شده اســت. ما دراذان، به نماز خیر العمل)بهترین عمل( می 
گوییم. نماز انســان را به خضوع و خشوع می رساند. همسر امام صادق )علیه السالم( 
می فرماید:»زمانی که امام داشــتند از دنیا می رفتند، فرمودند: شفاعت ما به کسی که 
نماز را سبک بشمارد، نمی رسد«سبک شمردن نماز یعنی اینکه گاهی نماز را بخوانیم و 

بی توجهی کنیم. یک وقت انسان به خواندن نماز در گاهــی نخوانیم؛ یا عادت داریم که در اول وقت به نماز 
دارد؛ اما یک وقت انسان نسبت به نماز اول وقت مقید اســت و یکی، دوبار عذر 

درجه ای از ســبک شمردن نماز اول وقت بی توجه است. این هم 
کرده اســت. این افراد نماز است که قرآن آن را سرزنش 

نماز ســهال انگار هستند. می خوانند ولی نســبت به 
حضور قلــب دارد، یک نمــازی کــه روح دارد و 
را از فحشا و منکر باز می نماز واقعی است و انسان 

دارد.

حجت االسالم و المسلمین عالی

برگرفته از کتاب زالل شبنم
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با  نوجوان:

سخن شهروند، با دانش آموزان: نوجوانان به عنوان یکی از 
مهمترین اقشار جامعه نقش اساسی در آینده هر کشور دارند. 
این قشــر تاثیرگذار می توانند با تفکری ســازنده مسیرهای 
جدیدی را طراحــی کند. امروزه تلفیــق نوجوانان و فضای 
مجازی تعریف متفاوت تری از این قشــر به وجود آورده که 

نیازمند درک بیشتری از آنهاست. 
به همین مناسبت پای صحبت با چند نوجوان و دانش آموز 
دبیرستان پسرانه شهید مدنی همدان برای آشنایی بیشتر 
با این نســل  نشستیم. دانش آموزان دهه هشتادی که به 
آنها نســل »Z« یا نســل »نت« هم گفته می شود. نسلی 
که از همان کودکی توانســتند از مزیتهای اینترنت بهرهمند 
شــوند. دغدغه شان این بود که حرفهایشان شنیده شود و 
مطالبشان بی کم و کاست چاپ گردد. در نگاهشان هم امید 
بود و هم نگرانی به آینده. با آنکه ســعی داشتند حرف دل 
خودشان را زده باشند ولی تاثیر فضای مجازی را بر الگوها 

و رفتارها و کلماتشان کتمان نمی کردند. 
امیر علی بابایی، محمد حســین قنبــری، میعاد مرادی و 
پارسا فرزانه چهار دانش آموز این دبیرستان مطرح همدان 
در گفتگویــی و با محوریــت فضای مجــازی و امیدها و 

ترسهایشان در مورد آینده با ما شرکت کردند. 

 وقتــی نوجوانان تحــت تاثیر فضای مجــازی وارد 
اغتشاشات شدند 

امیر علی بابایی، دانش آموز پایه 12 رشــته تجربی مطالب 
خود را با صحبت از فضای مجازی شروع کرد. 

از محدودیتها و خوبی های آن و همچنین از ضرورت آگاهی 
هم نسلیهای خود با این فضا صحبت نمود. امیر علی گفت: 
اگر آگاهی باشــد آســیب های فضای مجازی قطعًا کمتر 
خواهد بود. چنانچه در اغتشاشات اخیر، بخشی از نوجوانان 
ما بدون آگاهی و تحت تاثیر فضای مجازی نتوانستند خود 

را کنترل کنند. 
ادامه این صحبت را با محمد حســین قنبری، دانش آموز 
پایه دوازدهم رشته تجربی این دبیرستان پیش گرفتیم. او 
هم معتقد بود که بیشتر اعتقادات هم نسلیهایش از فضای 
مجازی گرفته شــده اســت؛ که این موضوع هم می تواند 
خوب باشــد و هم بد، خیلی از دوســتان، هم چیز را بدون 
ســواد رسانه ای می پذیرند که می تواند تاثیر نامطلوبی بر 

عملکرد آنها بگذارد. 
 محمد حســین اســتفاده از فضای مجــازی را برای خود 
محــدود به رصد اخبار و پیگیــری کارهای مورد عالقه اش 

مثل مداحی می داند. 

میعاد مرادی که او هم دانش آموز پایه دوازدهم اســت در 
ادامه این گفتگو برای ما از هم نسلیهاش که به قول خودش 
به نسل »Z« معروف هستند، گفت: میعاد فضای مجازی 
را بخشــی از زندگی خود می داند و معتقد است که انجام 
بسیاری از کارهایش به این فضا گره خورده است. او از تاثیر 
و الگو برداری رفتار هم نسلیهایش از این فضا صحبت کرد. 
و ادامه می دهدکه از فضای مجازی هم می توان اســتفاده 
مثبت کرد و هم منفی و البته هر کســی که سواد رسانه ای 

ندارد از این فضا آسیب جدی خواهد خورد. 
 فیلترینگ، آری یا نه 

میعاد که عالقه مند به مباحث سیاســی روز نیز هست، از 
نقش پر رنگ این فضا در بر مال کردن بســیاری از فسادها 
نام می برد. میعاد خیلی موافق فیلترینگ نیست و بسته 
بودن این فضا را عاملی برای اشتیاق بیشتر به سمت رسانه 

های بیگانه می خواند. 
مرادی منکر مضرات فضای مجازی نیســت و دامن زندن 
به اخبار نادرســت و غافل شــدن از فضای واقعی به سبب 
اســتفاده زیاد از این فضا را از این دســت مشکالت برمی 

شمارد. 
میعاد در مورد سواد رسانه ای و آشنایی با آن نیز حرف های 
جدی داشــت. او می گوید باید اخبــار و اطالعات را اعتبار 
سنجی کرد و به دنبال منبع آن باشیم. چرا که اکنون تعداد 
کمی از هم نسالن من از سواد رسانه ای برخوردارند و البته 
در این موضوع مقصر اصلی سیستم حاکم بر جامعه است 
زیرا رســانه های داخلی تنها خبرهای مورد عالقه خودشان 
را پوشــش می دهند و همین موضوع ســبب می شود که 
نوجوانان جذب رسانه های بیگانه شوند و اخبار غیر واقعی و 

نادرست را از آنها بشنوند. 
نوجوان را باید از شور و نشاط و انرژی مضاعفش شناخت. از 
امید به آینده و از شنیدن آرزوها و اهدافش و همین موضوع 
بهانه ای شد که راجع به کلمه »امید« هم از ایشان جویا شدیم 

و پاسخ شنیدیم.
 اینبار هم در ابتدا امیر علی صحبت کرد و وجود مشــکالت 
در زندگی همه انســانها و همه نسلها را طبیعی دانست و آن 
را فقط مختص به نســل خود نمی داند. اما اعتقاد دارد اگر 
چه این نسل امکانات خوبی در اختیار دارد اما عدم امنیت 

اقتصادی یکی از بزرگترین مشکالت این دوران است. 
 منفی بافی باعث سردرگمی نسل ما شده است 

ایــن دانش آمــوز امید به حل مشــکالت دارد و بســیار 
موشــکافانه می گوید: منفی بافی باعث سردرگمی نسل ما 
شده است. گرچه آینده شاید چندان مشخص نباشد اما این 

موضوع نباید تمرکز ما را برهم بزند. 
محمدحسین قنبری و پارسا فرزانه هم دراین موضوع هم 
نظر با امر علی بابایی هستند. محمدحسین از نیمه پر لیوان 

و پیشرفتهای کشور در حوزه نظامی و دانش بنیان صحبت 
می کند و پارسا هم خود و دوستان و همکالسی هایش را نا 
امید نمی داند و مسائلی مانند حسادت و رقابتهای ناسالم را 

عاملی جهت دامن زدن به ناامیدی می خواند. 
 باید عالوه بر پیشرفتهای نظامی به فکر نسل جوان و 

نوجوان هم بود 
اما میعاد نســبت به وضعیت معیشتی مردم حرف دارد و 
اذعان می نماید که در پس ذهن خود و بعضی از دوستانش 
چیزی به اسم مهاجرت خوابیده که این موضوع هم شاید از 

احساس نا امیدی نشات گرفته است. 
او می گوید: باید عالوه بر پیشــرفتهای نظامی به فکر نسل 

جوان و نوجوان هم بود. 
در ادامه، با این چهار نوجوان پر شور و امید دهه هشتادی از 
آنها درباره انتخاب الگو و تاثیر ورزش بر زندگی تحصیلیشان 
جویاشــدیم که البته هر کدام با توجه به شخصیت و روحیه 

متفاوت خود در این زمینه اظهار نظر کردند... 
امیرعلی بابایی معتقد است که برای هر کار درست و غلطی 
می توان معیار گذاشــت و الگوهای ما نباید با مبانی دینی 
مغایرت داشــته باشــد، امیر علی همچنین از تاثیر مثبت 
ورزش در دوران تحصیــل بر ســالمت جســم و روان نیز 

صحبت کرد و ورزش را موجب تمرکز ذهن دانست. 
محمدحســین قنبری هم الگویی را مناســب می داند که 
حداقل اشتباه را داشته باشد و پرداختن به ورزش را نیز در 

پیشرفت دروس بسیار موثر می داند. 
میعاد در ارتباط با الگو بیان می دارد که بخشی از رفتارهای 
ما برگرفته از الگوهایمان اســت و معموال منبع الگو در عامه 
مردم و باالخص هم نســلیهایش افراد مشهور و مدل های 

معروف اجتماعی هستند. 
میعاد از فضای مجازی به عنوان عامل موثر در انتخاب الگو 
نیز نام می برد و در انتها الگوی مناســب را در گرو مطالعه و 

تحقیق می داند. 
پارسا فرزانه اما درباره ورزش در دوران تحصیل نظر متفاوتی 
از دوستانش دارد. او با اینکه مدال نقره تیراندازی با کمان در 
کشو را دارد، انجام ورزش حرفه ای و حتی ورزش معمولی 
را هــم در دوران تحصیل در مقطع متوســطه دوم به خود و 
دوستانش توصیه نمی کند و معتقد است این ایام نباید به 

جز درس خواندن بر کار دیگری تمرکز داشت.

سخن شهروند پای صحبت های دانش 

آموزان همدانی نشست؛ 

مــا، دهه هشتادیها    

نوجوان را باید از شــور و نشــاط و انرژی 
مضاعفش شــناخت. از امید به آینده و از 
شنیدن آرزوها و اهدافش و همین موضوع 
بهانه ای شد که راجع به کلمه «امید» هم 
از ایشــان جویا شــدیم و پاسخ شنیدیم. 

 برای هر کار درســت و غلطــی می توان 
معیــار گذاشــت و الگوهای مــا نباید با 
مبانــی دینی مغایرت داشــته باشــد. 

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: ۵ دقیقه
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زندیگ بهرت:
ســخن شــهروند، زندگی بهتر: جوانان اسدآبادی برای 
نخستین بار در کشور با به روزترین تکنولوژی ها توانسته 
اند، آموزش الفبای فارسی به کودکان را به سبک دیگری 

در پیش بگیرند.
یونس وصالی، جوان اســدآبادی است که چند سالی 
می شــود که با هم تیمی هایش وارد کار شده و دست 

به تولید محصوالتی آموزشی برای کودکان می زند.
این تیــم جوان در ابتدای قدم پیش گذاشــتن های 
خود جوانانی با انگیزه و با روحیه و با ســن و سال 22 
و 23 ســاله بودند و در امتداد کارهایشــان بازی های 

آموزشی را نیز تولید کرده اند.
یونس وصالی از شــرکت مانا افزون اوســتا و ورود به 
عرصه فناوری اطالعات و فناوری آموزشی در گفتگو با 
خبرنگار سخن شــهروند گفت و افزود: مانا کارت یک 
بسته آموزشی، برای آموزش الفبای فارسی به کودکان 
اســت که با اســتفاده از تکنولوژی واقعیــت افزوده 
حیوانات را به صورت زنده و سه بعدی بر روی کارت ها 

نمایش می دهد.
ایــن جــوان اســدآبادی که چندیــن بار بــه عنوان 
پژوهشــگر برتر نیز شــناخته شــده اســت، با بیان 
اینکه با این بســته آموزشی، کودک با بازی و تجسم 
عینی و ملموس می تواند الفبا را آســانتر، ســریعتر 
و جذاب تر یاد بگیرد، افزود: این محصول آموزشــی 
بــا فنــاوری واقعیت افــزوده به عنــوان جدیدترین 
فناوری آموزشــی در دنیا وارد کار شــد و حال برای 
تجاری سازی محصوالت آموزشــی همچنان نیازمند 

حمایت مسئوالن هستیم.
وصالــی با اشــاره بــه اینکه ایــن محصــول یکی از 
فناوری های بســیار نو و روبه پیشــرفت در دنیا است 
که خیلی در ایران شناخته شــده نبود اما ســال ۹۶ تا 
۹۸ تالش کردیم تــا فلش کارتهایمان را به نحو خوبی 
معرفی کرده و به فروش برســانیم، اظهار کرد: در ادامه 
ایــن رونــد، دو بازی را برای کــودکان در مقطع کالس 
اول طراحــی کردیم، بازی هــای »غولک« و »هاپی و 
الفبا« که هر دو در کافه بازار جز بازی های آموزشی ای 

هستند که با استقبال بسیاری روبرو شده اند.
در ادامه ایــن معلم جوان به تشــریح ورودش 

 بــه عرصــه تولید این 

بازی های آموزشی پرداخت:
ســال ۹۸ و همزمــان با شــیوع بیمــاری کرونا، در 
روســتای وندرآباد از توابع بخش مرکزی شهرســتان 
اســدآباد در اســتان همدان پایه اول و دوم تدریس 
می کردم. خیلی زود متوجــه تأثیر نامطلوب مجازی 
شدن آموزش ها بر یادگیری دانش آموزان کالس اول 
شــدم و تصمیم گرفتم با کمــک همکارانم یک بازی 
برای دانش آموزان پایه اول بســازم تا مسیر آموزش 
برایشــان هموارتر شود. این اتفاق افتاد و ما نرم افزار 
بــازی »غولک« را بــا موضوع آمــوزش الفبا طراحی 

کردیم. چون اســتفاده از این نرم افزار نیاز به اینترنت 
نداشــت و تنها دسترسی به گوشــی برای استفاده از 
آن کافی بود، خیلی مورد اســتقبال دانش آموزانم در 

روستای وندرآباد قرار گرفت.
در آن مدرســه 2۴ دانش آموز پسر داشتم که 12 نفر 
کالس اولی و 12 نفر کالس دوم بودند. دانش آموزانم 
بســیار هیجان زده بودند و با عالقــه بازی می کردند. 
بیشترشان دسترسی به گوشی هوشمند داشتند ولی 
دسترسی شان به اینترنت کمتر بود. بچه ها بازی را تا 
آخر انجام می دادند، الفبا و خواندن و نوشــتن را یاد 
می گرفتند و آخر ســال تحصیلی، پایان مراحل بازی 
را به من نشــان می دادند. همکارانم هم وقتی باخبر 
شدند که من، بازی طراحی کرده ام، بازی را در اختیار 
دانش آمــوزان خودشــان قرار دادند. از اســتان های 
مختلــف پیام می دادنــد و درباره 
نحــوه نصب بــازی و دانلود آن 

سوال می کردند. 
اســتقبال دانش آموزان از شــیوه 
آمــوزش با اســتفاده از بازی، من 
و همکارانــم را برای ادامه مســیر و 
طراحی بازی های دیگر تشویق کرد. 
»نــگارش اول« بازی دیگر ما بود که ســال ۹۹ 
طراحی شــد و در ســال 1۴00 به دنبال تعامل میان 
معاونــت پژوهش بنیــاد ملی بازی هــای رایانه ای با 
آمــوزش و پرورش به عنوان محتوای تعاملی در کتاب 
نگارش اول دبســتان قرار گرفت. من و همکارم عباس 
عبــدی کــه او هم آمــوزگار کالس اول اســت و بقیه 
دوستان، یک بازی آموزشــی استاندارد برای آموزش 
فارســی به دانش آموزان کالس اول طراحی کردیم که 

مورد استقبال قرار گرفت.
بازی »نگارش اول« که آفالین است، به گونه ای طراحی 
شده که دانش آموزان با سفر به سرزمین های مختلف و 
انجام بازی های متنوع، نشانه های الفبای فارسی را فرا 
می گیرند. بازخوردهایی که دریافت کردیم نشــان داد 
که این بازی تاثیر زیادی در عالقه مندی دانش آموزان 

به درس و افزایش میزان یادگیری آنها دارد.

در گفتگو با سخن شهروند بررسی شد؛

آموزش الفبــای فارسی به سبــک نوین

پژوهشــگر برتر با بیان اینکه با این بسته 
آموزشی، کودک با بازی و تجسم عینی و 
ملموس می تواند الفبا را آسانتر، سریعتر 
و جذاب تر یاد بگیرد، افزود: این محصول 
آموزشــی با فنــاوری واقعیــت افزوده 
به عنوان جدیدترین فناوری آموزشی در 
دنیا وارد کار شد و حال برای تجاری سازی 
همچنــان  آموزشــی  محصــوالت 
نیازمنــد حمایت مســئوالن هســتیم.

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه
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زندیگ بهرت:

پای سخنان مادر قلمزنی همدان؛

نقش زندگی بر گونه سرخ مس

ســخن شــهروند، زندگی بهتر: صدای ضربات قلم و 
چکش در حالی در فضای کاری اش پیچیده است که 
یــک به یک با هر ضربه چکش و حرکت قلم دســتان 

زنانه اش می خواهد دنیای دیگری را بسازد.
آهنگــی که با تفکر آمیخته می شــود و مادر قلمزنی 

همدان را به دنیای دیگری سوق می دهد...
سعیده ســادات موســوی صانع که به مادر قلم زنی 
همدان شهرت دارد، بانویی مالیری است که توانسته 

بسیاری از بانوان را در این هنر وارد کار کند.
بانــوی هنرمند مالیری در گفتگو با خبرنگار ســخن 
شــهروند با بیان اینکه کارم را بدون ســرمایه 
خاصی آن هم در منزل شخصی 
شروع کردم، عنوان کرد: 
سیزده ساله بودم 
کــه هنر قلم 

زنی را آموختم و همواره با عالقه این هنر را ادامه داده ام.
وی با اشاره به اینکه مدرک کارشناسی بیولوژی دارد، 
اظهار کرد: ســعی کــردم تا هنر قلم زنــی را زیر نظر 
اساتید مطرح کشــوری آموزش ببینم بدین ترتیب، 
دوره تخصصــی را زیــر نظر اســاتید اصفهانی خانم 
شیدایی، استاد راضیه حســینی، رجامند و نصوحی 
گذراندام و در کنار این رشــته هنری درزمینهطراحی 
فرش و تذهیب، مینیاتور، نگارگری و نقاشــی چهره 

نیز آموزش دیدم.
موســوی صانع به ایده آفرینــی های خود در دل کار 
اشــاره ای کرد و گفت: سعی کردم تا هنر و ایده ام را 
تلفیق کنم و با طراحی خودم وارد کار شــوم، در ابتدا 
از هنرمنــدان اصفهانی ایده می گرفتــم اما در حال 

حاضر، طراحی ها هم از خودم است.
این بانوی جوان هنرمند با اشاره به تأسیس آموزشگاه 
تخصصی قلم زنی در شهرستان مالیر، عنوان کرد: از 
ســال ۹7 بیش از ۸00 کارآموز داشــته ام و این 
روزها با بانوان بســیاری کار را پیش می برم و 
سفارش های قلم زنی را به انجام می رسانیم.

وی اگرچه رمز موفقیت خود را امیدوار بودن و ســعه 
صــدر می داند، امــا تالش و آموختــن را ُپلی برای 
رســیدن به این مســیر عنوان کــرد و ادامه داد: گاه 
شــاهدیم که هنرمندان قلــم زن نمی توانند آثار خود 
را بفروشــند و این امر باعث دلسردی آنان می شود 
و این در حالی اســت که اگر هنرمندان کار خودشان 
را به نحو احســن انجام دهند بازار خودشــان را پیدا 

خواهند کرد.

بانــوی قلمزن مالیــری اگرچــه رمز 
موفقیــت خود را امیدوار بودن و ســعه 
صدر می داند، اما تالش و آموختن را ُپلی 
برای رسیدن به این مســیر عنوان کرد.

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 3 دقیقه
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زمان مطالعه: 3 دقیقهبریگ از تاریخ:
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به مناسبت روز دانشجو:

برگرفته از خبرگزاری تسنیم
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خانه ما:

ســخن شــهروند، خانه ما: با توجه به از سرگیری  سلسله 
جلسات ســبک زندگی به صورت حضوری توسط مؤسسه 
شهید محراب آیت هللا مدنی)رحمته هللا علیه(و همچنین 
استقبال شــما والدین عزیر، خالصه ای از مطالب استاد 
تراشیون دردو جلسه برگزار شده ویژه والدین دانش آموزان 
ابتدایــی و متوســطه و به صورت مجزا در زیر آورده شــده 
 اســت. جهت مطالعه متن کامل سخنرانی های به آدرس

 http://shahidmadani.com/ مراجعه فرمایید.

  بخــــش اول :
خالصه ی مطالب جلســه والدین دانــش آموزان مقطع 

ابتدایی
عرض ســالم و وقت بخیر خدمت یکایک شــما شــما 
والدیــن محترم برای بنده جای بســی خوشــحالی و 
خرســندی اســت که در عرض دو و نیم سال گذشته از 
زمان کرونا تا به امروز جلســات به صورت مجازی برگزار 
می شــد و امیدوارم ان شــا هللا مطالبی که خدمت شما 

تقدیم می شود قابل استفاده باشند،
 زمانی که صحبت از ســلطه می شود می بینیم که 
یک ســلطه ی اقتصادی، سلطه ی نظامی، گاهی سلطه 
ی فرهنگی در جامعه وجود دارد؛ ولی شاید ما تا به حال 
به این موضــوع توجه نکردیم که متأســفانه امروز یک 
ســلطه ی تربیتی هم در دنیا در چند دهه ی اخیر شکل 

گرفته است؛ اما اینکه این سلطه تربیتی چیست؟ 
 یک نظام ســلطه ی پنهان تربیتــی در دنیا وجود 
دارد کــه عماًل می خواهــد مدیریت تربیت فرزندان را از 
ما بگیرد؛ یعنی می خواهد سطح شما پدر و مادرها را در 
حد نیاز زیستی فرزندان پایین بیاورد؛ یعنی پدر خانواده 
فقــط در حد یک عابر بانک عمل کند و مادر خانواده هم 

در حد نیروی خدمات باشد 
 اگر ما همه ی نیازهای زیســتی فرزندان را تأمین 
بکنیم و دغدغه هم داشته باشیم که بچه چه بخورد، چه 
بپوشــد و کجا بخوابد و در نهایت آن ها را به دست رسانه 
ها بســپاریم؛ مربی فرزندان ما می شــود افرادی مانند 
مهران مدیری، احسان علیخانی، رامبد جوان، جومونگ، 

و برنامه هایی مانند عصر جدید و..... 
امروز ســاختار فکری تا خلوتگاه ما وارد شــده؛ که 
در حین خواب هم با گوشــی در فضــای مجازی درگیر 
هســتیم کار را تــا جایی پیش بردند که برای نســل ما 
نامگــذاری می کنند به دهه ی نودی ها نســل آلفا می 

)z( گویند و دهه هشتادی ها را نسل
 ابزار نفوذ در عمق وجود فرزندان ما همان رسانه ها 
هستند و دلیل اصلی آن هم باالبردن انتظارات فرزندان 

و تغییر نیازها است. 

 یکی از شرایطی که در نسل آلفا و نسل)z( به وجود 
آورده این اســت که به درس بی عالقه می شوند و رسانه 

وارد زندگی ها شده و نیازها را تغییر داده است.
 بهترین مســیر پدر و مادر فعال شدن است و برای 
این کار بهتراســت سرشاخه های فعال شدن پدر و مادر 

را بشناسیم که عبارتند از:
1- اصالح روابط بین زوجین اســت که در این شــرایط 
طالق عاطفــی رخ خواهد داد و 7 راه شــناخت عاطفی 

که عبارتند از:
کم صحبتی
 قهر کردن

 تهدید کردن
 ناله و نفرین

 ضرب و جرح
 جداخوابی

 خیانت کردن

  بخـــش دوم : 
خالصه ی مطالب جلســه والدین دانــش آموزان مقطع 

متوسطه
یکــی از پر چالش¬تریــن دوره هــای تربیتی دوره ی 
نوجوانی اســت، معمــواًل دوره ی نوجوانــی از حدود 12 

سالگی شروع می شود و  تا 1۹ سالگی ادامه دارد. 
اما چون بحث، بحث هیجانات دوران نوجوانی اســت ده 

مشکل عمده این دوران را بیان می کنیم که عبارتند از:
 اولیــن مشــکل دوره نوجوانی این اســت که زود 

عصبانی می شود .
 مشــکل دومی که در این ها به وجود می آید ، این 

است که خود را در تمام امور صاحب نظر می دانند .
 ســه ویژگی  در فرزندان که اگر به گفته ها یشــان 

توجه نشود به طور ناخودآگاه بروز می کند عبارتند از: 
1- بهانه گیری  -2خشم  و 3- انتقام

)مشکل سوم( در نوجوانان تمایل به تنهایی است و 
این مسئله خطرناک هم هست، اختالالت جنسی مانند 

خودارضایی یکی از دالیل تنهایی است 
 در فرزندانی که از طریق اینستاگرام و واتساپ رشد 
کرده اند، شاید در چند سال آینده در زمان خواستگاری از 
هم بپرسند شما دوست دختر و یا دوست پسر داشتید؟  
آیا در روی گوشــی اینســتاگرام هم داشتید؟ چون می 
دانند دختر و پسری که در اینستاگرام بوده است موضوع 
و عمــق مصیبت را می فهمد؛ یعنی این افراد نســبت به 

همدیگر شک زیاد تری خواهند داشت 
 بین ۹.۵ تا 12 میلیون نوجوان و جوان ایرانی عضو 
شــبکه الیکی هســتند.  و اگر فرزند شما یک روز صبح 

تا شــب در این فضا حضور داشــته باشد باید فاتحه آن 
را  خواند. 

 )مشــکل چهارم( که ما در ایــن دوره با آن مواجه 
هســتیم احساس نگرانی از آینده است .پدر و مادرهای 
گرامی لطفًا سرمایه ی خود را فقط برای تحصیل دانش 

آموزان استفاده نکنید
 یکی از راهکارها این اســت که روی ســواد مالی و 

اقتصادی فرزندان خود کار بکنیم چه دختر چه پسر 
در شبکه افق یک برنامه را نشان می دهد به عنوان 
برای آینده؛ که برای نوجوانان کارآفرین اســت. یک بچه 
13 ســاله  و 1۴ ساله به کمک مادرش باالی سقف خانه 
 را یک مرغداری درســت کــرده بودنــد و بلدرچین نگه 
می داشتند و این بچه از این طریق درآمد زایی می کرد 
و در این شــرایط  مدام با گوشی و فضای مجازی سرکار 
نخواهد داشت و سرگرم فعالیت کاری خود خواهد بود.

ویژگی دیگر دوره نوجوانی هویت خواهی اســت که 
یکی از آن ها هویت اقتصادی اســت وقتی نوجوانی می 
شنود که در شهر تهران یک جوان بخواهد خانه بخرد باید 
۶۵ سال حقوق خود را جمع تا یک واحد آپارتمان بخرد 
این نوجوان نگران و  عصبانی می شــود . وقتی می بیند 
که قیمت یک پراید 200 میلیون تومان شــده است این 
نوجوان نگران می شــود، چرا که او هویت اقتصادی خود 

را در خطر می بیند
 یکــی از نکاتــی کــه درگیر آن هســتیم تمایالت 
جنســی فرزنــدان و البتــه تمایل به جنــس مخالف 
اســت. شما می دانید که این موضوع فشار عصبی روی 

فرزندان دارد.
 زمانــی که دانش آموز به 12 ســالگی می رســد 
به بلوغ رســیده و تا زمان 2۵ سالگی هم باید منتظر 
بمانــد تا ازدواج کند. فشــار عصبــی بر روی او وجود 
دارد؛ البته راهکار دارد که در جلســه آینده آن را بیان 

خواهم کرد. 
نوجوانان در برابر مرجع قدرت طغیان می کنند. مثاًل 
اگــر پدر و مادر یا معلم بخواهد در مقابل او قدرت نمایی 

بکند او طغیان می کند و ما باید مراعات او را بکنیم. 
یکی دیگر از مشکالت نوجوانان استفاده ی بیش از 

اندازه از رسانه ها و فضای مجازی است.
 تمام کارشناسان بر این باور هستند که اگر فرزندان 
به مدت چند ســاعت به این فضای نورانی موبایل نگاه 
کنند روی قســمت پیشــین مغز اثر نامطلوب دارد. دو 
مشکل در بچه ها مشــاهده می شود 1- آستانه تحمل 
پایین می آید چون بخشــی از مغز کــه کنترل رفتار در 
اختیار او اســت آسیب دیده است. 2- ضعف در برنامه 

ریزی را به دنبال خواهد داشت. 

سلسله جلسات 
سبک زندگی ایرانی اسالمی

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه
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سخن شهروند، خانه ما: پژوهشــگر حوزه دینی در گفتگو با 
خبرنگار ســخن شهروند به تشریح ویژگی ها و شاخصه های 
زن تراز انقالب اسالمی پرداخت که در ادامه متن این صحبت 

ها را می خوانید: 
وظایــف زن و عمــل به آن عمل به وظیفــه را وقتی برای 
جنس زن تشــریح کنیم، بخش اول وظایف انســان در 
مقابل شــخص خودش؛ بخش دوم وظایف خانوادگی و 

بخش سوم وظایف اجتماعی است. 
در بخش اول، علم آموزی و طهارت نفس و سبک زندگی 
اســالمی و الگوی متناسب با ســبک زندگی زنانه مطرح 
اســت. دغدغــه انقــالب در خانم های تراز انقالب رشــد 
خانم ها و به رســیدن به قله حرم نخبه بودن اســت. علم 
آموزی و ورود خانم ها به جامعه نخبگانی و تصمیم گیری 

در آینده کالن کشور بسیار حائز اهمیت است. 
تهذیــب و اخالق و تربیت و تزکیه و طهارت نفس در کنار 
علــم آموزی تقویت اخالق و روحیه مومنانه مهم اســت. 
یعنی در کنار علم آمــوزی و ورود به جوامع نخبگانی باید 

تربیت و تزکیه نفس نیز داشته باشند. 
 بانویی که تراز انقالب اسالمی است باید هم با سبک زندگی 
اســالمی آشنایی داشته باشــد و هم زندگی آمیخته با آن 

داشته باشد 
ورزش و مهــارت و ســبک زندگی اســالمی دینداری در 
اندیشه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( خودش یک 
نوع سبک زندگی اســت و بانویی که تراز انقالب اسالمی 
اســت باید هم با سبک زندگی اســالمی آشنایی داشته 

باشد و هم زندگی آمیخته با آن داشته باشد. 
زن تراز انقالب اسالمی، خودش آمر به معروف و ناهی از 
منکر اســت، به وظایف همسرانه خودش به درستی عمل 
می کند و ما از زن تراز انقالب اســالمی انتظار داریم آنچه 
که قرآن برای خانم ها هدف قرار داده اند را انجام دهند. 
اســالم برای حضور زنان در جامعه حد و مرز تعیین کرده 
اما این به معنای مخالفت با حضور زن نیست؛ به معنای 
حضــور با امنیت اســت. امنیت جانی، امنیــت روانی و 
اخالقی. اسالم موافق حضور زن در جامعه با امنیت است 
و باید بدانیم که اســالم موافق است که زن به عنوان یک 

شخصیت تاثیرگذار ایفای نقش کند.

سخن شهروند؛ خانه ما: سمیرا طاهری؛ مادری که پنج 
فرزند را در دامان خود پرورش می دهد و از این موضوع 
خرسند است، در معرفی خود می گوید: کارشناسی ارشد 
مهندسی کامپیوتر دارم و قبل از اینکه بچه ها همه وقتم 

را پر کنند شاغل بودم. 
مادر جوان ادامه می دهد: چند سال پیش مدرک مربی 
گــری را از فنــی و حرفه ای گرفتم و چند ســالی هم 
تدریــس می کردم اما بعــد از ازدواج، ترجیح دادم به 
جای شــغل های اداری پر اســترس در کنار تربیت و 
آموزش بچه ها بــه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 
مشــغول باشم و هم اکنون نیز با آستان قدس رضوی 

در طرح شمین رضوی همکاری دارم . 
طاهــری که افتخار ثبت یک اختــراع را هم دارد، بیان 
می کند: چندین طرح دیگر نیز دارم که در مرحله ثبت 
هستند و به پیگیری های اداری نیاز دارند که در شرایط 

فعلی وارد بروکراسی اداری آنها نشده ام. 
این بانوی جوان با اشــاره به اینکه طرح هایی در زمینه 
هوش مصنوعی و محیط زیستی دارد که در مرحله ثبت 
هســتند، می گوید: اختراع ثبتی ام یک صندلی است 
که برای افرادی که مشــکالتی مانند کمر دارند مناسب 

است. 
طاهری همچنین از عالقه خود به حفظ قرآن می گوید 
و اظهــار می کند: قبال کالس حفظ قرآن می رفتم و در 
حال حاضر پنج جزء قــرآن را حفظم. مدتی در حفظ 
فاصله افتاد اما دو سه ماهی است که دوباره شروع به 

حفظ قرآن کرده ام. 
 وی در ادامه به فرزندان خود اشاره می کند و می گوید: 
حســین، عباس، فاطمه، زهــرا و ریحانه پنج فرزندم 
هســتند که در حال حاضر تمام وقت من را پر کرده و 

زندگی ام را شیرین تر کرده اند. 
 طاهــری ادامه می دهد: حســین و عباس و فاطمه 
به ترتیب کالس چهارم، ســوم و اول هســتند و زهرا و 

ریحانه هم چهار و نیم ساله و سه ساله هستند. 
 مادر بودن، لذت بخش است 

طاهری در ادامه در پاســخ به سختی های مادر دارای 
پنج فرزند، گفت: هر کاری سختی های خودش را دارد 
و مــادر بودن هم همینطور، عالوه بر این از آنجا که بچه 
ها موجود زنده هســتند و به مراقبت و رسیدگی شبانه 
روزی نیاز دارند باید زمان بیشتری به آن ها اختصاص 

دهم. 
وی با اشــاره به اینکــه مادر بودن در کنار خســتگی، 
شــیرینی خاصی هم دارد، اضافه می کند: من مادری 

را یک شــغل می بینم و شغل مادری تفاوت زیادی با 
دیگر شغل ها مثل کارمندی دارد و مهمترین تفاوت آن 

شیرینی و لذت بخش بودن مادر بودن است. 
طاهری بــا بیان اینکه شــیرینی مادر بــودن به آدم 
امیدواری می دهــد، اضافه می کند: معتقدم خداوند 
بانوان را خیلی دوست دارد چرا که به آن ها فرصت می 
دهد خلیفه هللا را تربیت کنند و وظیفه تربیت جانشین 

خدا در روی زمین را بر عهده آن ها گذاشته است. 
مــادر جوان در ادامه درباره شــرایط اقتصادی فعلی و 
فرزندآوری می گوید: نمی تــوان اوضاع بد اقتصادی 
را کتمان کرد اما این شــرایط نباید زوجین را از داشتن 
فرزند منصرف کند اگر چه این شرایط تاثیر مستقیمی 

بر فرزندآوری در جامعه داشته است. 
 طاهــری تصریح می کند: دولت مشــوق هایی برای 
فرزندآوری در نظر گرفته است اما حکم مسکن را دارد 
و به این قضیه باید به صورت ریشه ای توجه شود و به 

کار گروهی و جهادی نیاز دارد. 
 وی ادامــه می دهد: بــه عنوان مثال ارگان هایی مثل 
شهرداری ها می توانند برای استفاده از امکاناتی مانند 
شــهربازی تخفیف ها و امکاناتی بــرای خانواده های 
باالی دو فرزند در نظر بگیرند و همین اقدامات به ظاهر 
کوچک می تواند مشوق هایی برای خانواده ها باشد. 

 خــدا به حرمت بچه هایمــان درهای بزرگی را به 
رویمان گشود 

طاهــری در رابطه با وضعیت اقتصادی و مشــکالت 
پیش روی خانواده ها بیان می کند: در طول سال های 
گذشته به عینه دیده ام که خدا به حرمت بچه ها نعمت 
های فراوانی به مــا داده و درهای بزرگی را به رویمان 
گشــوده؛ بنابراین اگر به خدا اعتماد کنیم می توانیم از 
ســد مشــکالت مالی بگذریم و آن ها را راحت تر حل 

کنیم. 
وی در پایــان بــه عالئق بچه ها اشــاره می کند و می 
گوید: حسین حافظ پنج جزء و عباس حافظ سه جزء 
قرآن اســت، بچه ها در جامعه القرآن و زیر نظر مربی 
قــرآن را حفظ می کنند و ما نیز به عنــوان والدین در 
منــزل به آنها کمک می کنیم.  این مادر جوان در پایان 
گفتگو مطرح کــرد: از مدیریت محترم جامعه القرآن 
ســرکارخانم روشنیان و مربیان بزرگوار خانم ورمزیار و 
جواهری و مرادی و سایر عزیزان که در حفظ قران بچه 
ها تاثیر گذار بودن تشکر میکنم هم چنین، از مادرم و 
همســرم و خانواده ام که همواره کمک و پشتیبان ام 

بوده اند، تشکر ویژه دارم.

پای صحبت های مادر جوان همدانی؛ 

5 فرزندی که به زندگی برکت بخشیدند 

در گفتگو با سخن شهروند بررسی شد؛ 

زن تراز انقالب اسالمی در دیدگاه 

اسالم و مقام معظم رهبری 

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه
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کیوسک مجایز:

ســخن شهروند؛ کیوســک مجازی: تا به حال پیش خودتان حســاب کرده اید که روزی چه 
میزان از وقتتان را پای صفحه نمایش تلفن همراه  گذارانده اید؟ در خانه، در محل کار، هنگام 
اســتراحت؛ یا حتی وقتی سر سفره قاشق غذا را به سمت دهانتان می بردید و نیم نگاهی به 
صفحه تلفن داشتید. بد نیست برای یک بار هم که شده این کار را بکنید تا ببینید این زمان که 
در اصطالح »اسکرین تایم« نامیده می شود، میزان قابل توجهی از ساعات روزانه شما است. 
حاال سؤال اینجاست که آیا از این اتفاق راضی هستید، آن را مفید می دانید و عمیقا دلتان می 

خواهد که به این روال ادامه دهید؟ پاسخ شما تعیین کننده خواهد بود. 
با گســترش شــبکه های اجتماعی، میزان اســکرین تایم در جهان باال رفته است و 
می توان ادعا کرد که امروزه کســی بدون وقــت گذرانی در صفحات مجازی، روزش 
را به شــب نمی رســاند، اما بخش نگران کننده ماجرا این اســت که هر چه بیشــتر 
بیینده صفحات رســانه ها باشــیم و از گوشــی، تبلت، تلویزیون یا لپ تاپ استفاده 
کنیــم، اتفاقاتی نیز در جســم و روانمان رقم خواهد خورد و متحمل آســیب هایی 

خواهیم شد. 
 بُکش و خوشگلم کن 

زمانــی این مزاح را زیاد می شــنیدیم کــه از زبان آن ها که بیــش از ازاندازه دنبال 
عمــل های زیبایی بودند، می گفتند:»بُکش و خوشــگلم کن!« حــاال باید چیزی با 
همین محتوا، برای کاربران فضای مجازی بســازیم که حاضرند به هر قیمتی، وقت 
ارزشمندشــان را در فضای مجازی بگذرانند؛  چون به هر حال هر دوی این ها از یک 
ســنخ هســتند و احوال کســانی را حکایت میکنند که حاضرند برای رسیدن به یک 
لــذت گذرا، مثل زیبایی یا خیره شــدن بــه دنیای رنگ ها و تصاویر، به خودشــان 

آسیب بزنند. 
 آسیب های اسکرین تایِم باال 

بر اســاس نتایج حاصل از تحقیقی که به تازگی توســط یک روانشناس انجام 
شــد، مغز، آن قــدر همواره متغییرهــای محیطی مختلــف با صداهای 

خاصشــان را دریافت کرده اســت که حتی وقتــی تمام اصوات و 
ســایر مواردی که موجب حواس پرتی می شوند را قطع کنیم، 

مغز خودش دســت بــه پرت کردن حــواس خودش می 
زنــد؛ گویی که تمرکــز کردن را فرامــوش کرده و دچار 

حواس پرتی خودخواســته شــده باشد. این اتفاق، 
نتیجه استفاده دراز مدت از ابزارهای الکترونیک و 

صفحات فضای مجازی است. می خواهیم چند 
خط بنویســیم، نمی توانیم. می خواهیم چند 
دقیقــه به صورت متمرکــز در مورد موضوعی 
فکرکنیم، امکان پذیر نیست. نیاز داریم که 
بــا دقت تمام بــرای کاری تصمیم بگیریم 
یا برای مشــکلی راه حل پیدا کنیم، امکان 
پذیر نیســت. نیاز داریم کــه با دقت تمام 
برای کاری تصمیم بگیریم یا برای مشکل 
راه حــل پیــدا کنیم، اما نمی شــود؛ چون 
مغزمان به حواس پرتی عادت کرده است. 

از جمله آسیب های دیگر اسکرین تایم باال، 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1. چاقی ناشی از بی تحرکی 
2. افســردگی که به مرور زمان موجب نارضایتی از 

زندگی خواهد شد؛ 
3. انزوا و عدم تعامل با افراد حقیقی و در دنیای واقعی؛ 

۴. آسیب و ایجاد انحنا در ستون فقرات 
 دیوار دفاعی 

اســکرین تایــم باید در خانواده کنترل شــود و زمــان هایی برای 
اســتراحت صوتی و استراحت چشــمی وجود داشته باشد. سعی کنیم 

اســکرین تایم خود را به دو ساعت در روز کاهش دهیم. نه فقط گوشی تلفن، بلکه تمام 
رســانه هایی که صوت و تصویر توأمان دارند را با وســواس و برنامه، استفاده کنیم. چه 
برای بزرگساالن که بیشتر، مخاطب صفحات اجتماعی در گوشی و لپ تاپ هستند، چه 
در مورد کودکان که تماشای تلویزیون و بازی کردن با گوشی و تبلت را ترجیح می دهند. 
بــرای ایــن منظور، هر خانواده ای می تواند خالقیت به خــرج دهد و راه های خودش را 

امتحان کند. 
 پیشنهاداتی که در ادامه ذکر می شوند، نیز خوب هستند: 

1. زمان هایی را برای فراغت از رسانه ها و ابزارهای دیجیتال در نظر بگیریم. این زمان می 
تواند یک روز از هفته باشد که اعضای خانواده با هم در مورد آن به توافق و تفاهم رسیده 

اند تا مثال گوشی خود را کنار بگذرانند یا تلویزیون خاموش باشد و نادیده گرفته شود 
2. گوشــی، تلویزیون و ... همیشه در دســترس نباشند و برای آن ها ساعت های منع و 
محدودیت قائل باشــیم. وقتی که ســفره پهن است و قرار است اعضای خانواده دور هم 
جمع باشند، وقتی که فرزندان باید تکالیف خود را آماده کنند یا ساعاتی پیش از خواب، 
تلویزیون خاموش باشــد. زمان مشــخصی را برای دورهمی خانواده و صحبت کردن از 

مسائل روزمره قرار دهیم و در آن مدت، همه گوشی هایشان را کنار بگذارند. 
3. رسانه هایی را که تصویری نیستند، به سبد رسانه ای خودمان اضافه کنیم. مثل رادیو، کتاب 
های صوتی، موسیقی و... . رادیو، رسانه تخیل است و به کودکان و نوجوانان، بلکه تمام افراد، 
کمک می کند تا از طریق شــنیدن و تخیل کردن، توان تمرکز خود را تقویت کنند. با کاهش 
اســتفاده از رسانه های صوتی – تصویری و رساندن مجموعه آن به زیر 21 ساعت در هفته، 

سالمت جسم و روان خود را تضمین کنیم و از پیشرفت و تمرکز کردن باز نمانیم.  

مائده نیکیان

اسکرین تایم

شمـــا هم که همش سرت توگوشیه!

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 3 دقیقه
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با من بخوان:

سخن شهروند؛ با من بخوان: بهناز ضرابی  زاده یکی از نویسندگان ایرانی در حوزه ی انقالب 
و ادبیات دفاع مقدس اســت که کتاب های مشهوری مانند »دختر شینا« و »ساجی« را 
در کارنامه ی حرفه ای خود دارد. او فعالیتش را با کارشناســی بخش آفرینش های ادبی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد و تا به امروز، آثار داســتانی بسیاری 

منتشر کرده است.
بهناز ضرابی  زاده در ســال 13۴7 در همدان به دنیــا آمد. او فعالیت ادبی را با کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد و به عنوان کارشناس بخش آفرینش های 
ادبی مشــغول به کار شــد. از آغاز فعالیتش تاکنون آثار داستانی زیادی از او منتشر 
شــده است. بسیاری از داستان  های او در جشنواره های مختلف، برگزیده و برنده ی 
جایزه اعالم شده اند. ضرابی  زاده تمرکزش را بر ادبیات انقالب و دفاع مقدس گذاشته 
اســت و زندگی نامه های بسیاری از شــخصیت های فعال در دفاع مقدس را نیز به 

رشته ی تحریر درآورده است.
از میان فعالیت های دیگر بهناز ضرابی  زاده می توان به ســردبیری نشریه ی استانی 
»جاودانه ها«، عضویت در شورای نویسندگان »بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس« و دبیری »انجمن داستان سازمان بسیج هنرمندان« اشاره کرد. او بارها به 
عنوان داور در مسابقات داستان نویسی استانی انتخاب شده است و با نشریاتی مانند 

»کیهان بچه ها« و »رشد دانش آموز« همکاری داشته است.
بهناز ضرابی  زاده در نوشــتن کتاب های زندگی نامه  همسران شهدا استاد است. او با 
بیان خاطرات زنانی که مسئولیت زندگی مشترکشان را به بهترین نحو انجام داده اند 
و در نبود همسرانشــان، تربیت فرزندان را مهم ترین اولویت خود دانسته اند، الگویی 

متفاوت را معرفی کرده است.
کتاب دختر شــینا زندگی نامه ی زنی به نام قدم خیر محمدی کنعان اســت؛ همسر 
شــهید ستار ابراهیمی که در اوج جوانی شهید شــد و همسر و پنج فرزندش را تنها 
گذاشــت. زندگی قدم خیر پر از فرازونشــیب بود، اما ایمان او به راهی که در آن قدم 
گذاشــته بود ســبب شــد تا زن و مادری نمونه، قوی و فداکار باقی بماند و تربیت 

فرزندانش را مهم ترین اولویت زندگی اش بداند.
کتاب ســاجی زندگی نامه ی نسرین باقرزاده، همسر شهید بهمن باقری، است؛ زنی 
کــه تصمیــم گرفت تا در طول دوران جنگ در کنار همســرش بماند. او با حمایت از 
همسرش، در مسیر مبارزه با دشمنان و بازسازی شهری که در جنگ ویران شده بود، 

عشق و محبتش را به همسر و شهر محل زندگی اش نشان داد.
کتاب گلستان یازدهم یک عاشقانه ی دیگر است. زندگی زهرا پناهی روا، همسر شهید 
علی چیت سازیان. این کتاب، به دلیل پختگی قلم نویسنده و نیز مرور خاطرات خود 

شهید و بیان رفتارهای او، جذابیت متفاوتی برای مخاطبان دارد.
کتاب های الکترونیکی دختر شــینا، ساجی و گلستان یازدهم را می توانید از کتابراه 
دریافت کنید و بخوانید. اگر به شنیدن کتاب صوتی عالقه مند هستید، کتاب صوتی 
دختر شینا و گلستان یازدهم را از کتابراه دریافت کنید و از شنیدن بهترین کتاب های 

بهناز ضرابی  زاده لذت ببرید.

چند جرعه کتاب 
با بانوی نویسنده همدان

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 2 دقیقه
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 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدمحمد کاظم حجازی
 مدیر اجرایی: شکیبا کولیوند

 همکاران: آزاده صفی، فرناز خوش شنو
 تلفن: 081-38321520

 نشانی: همدان، خیابان میرزاده عشقی، کوچه قاضیان، موسسه شهید محراب آیت اهلل مدنی
http://www.shahimadani.net :سایت موسسه 

ماهنامـــــه 
تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی

شهروند:

 سخن شهروند، شهروند: یاد کردن از بزرگان و مردان و زنانی که سال ها  خدمت 
کرده اند و زندگی و عمر پر برکت خویش را صرف فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی 

در این شهر نموده اند وظایف یکان یکان ماست. 
این  بار و در این صفحه به ســراغ معلمی رفته ایم که پس از ۴7 ســال 
خدمــت در آموزش و پرورش و تربیت کــودکان و نوجوانان همدان طعم 
بازنشســتگی را چشــید. معلمی که در مکتب او شــهداء درس آموختند، 

معلمان تربیت شــدند و پزشکان زیادی اخالق و علم را توأمان کردند. 
علی اکبر آروانه متولد ســال 1317 و از جمله آموزگاران موفق مدارس این 
شــهر بود که پس از آنکه در ســال 133۸ از دبیرستان فارغ التحصیل شد 

بالفاصله به حرفه ی شریف معلمی مشغول گردید. 
آقــای آروانه ِقســم زیادی از عمــر معلمی خود را در مــدارس ابتدایی و 
راهنمایی علمی مشغول بود و از خاطرات خود در آن زمان و مدارس علمی 

برای ما صحبت نمودند.
 

 آشنایی با معلم ماندگار، مرحوم سیدصادق حجازی
 10ســال قبل از انقــالب، او به دعوت مرحوم حجازی تنها معلم رســمی 
مدرســه علمی نام گرفت و با وجود فشــارهای فــراوان حکومت وقت به 
آموزش ارزشــها و احکام اســالمی به دانش آموزان در این مدرسه پایبند 

بودند. 
آقــای آروانه از خاطرات خود در این مدرســه عدم نصب عکس شــاه در 
کالســهای درس قبل از انقالب و همچنین خواندن دعای فرج در صبحگاه 
مدرســه توســط دانش آموزان به جای همخوانی سرود در این مدرسه را 

نام برد. 
وی از رابطه بسیار عاطفی خود با سیدصادق حجازی در آن روزگار صحبت 
کرد و وی را همچون برادر خود می دانست و با وجود اینکه به عنوان معلم 
نمونه کشوری در آن سالها انتخاب شده بود ولی کلیددار مدرسه علمی نیز 
نام گرفته بود و دربهای مدرســه هر روز صبح برای دانش آموزان و دبیران 

توسط ایشان گشوده می شد. 
 شهدائی که در مکتب استاد درس شهادت آموختند 

ســالهای تدریس این معلم بزرگوار در مدرســه علمــی، مصادف با دوران 
دفاع مقدس نیز بود، مدرســه علمی که بیش از ۶0 شهید را تقدیم انقالب 
نموده اســت. تربیت و رشد این شهداء را مدیون این معلم بزرگوار است. 
آروانه از شــهیدان حجازی، ســپهری و مختاری و .... نام برد و با اخالص 
تمام گفت: این شــهداء بودند که برای ما معلمی کردند. حضور این شهداء 
در کالسهای درس مانند نور بود و خاطره ای زورگذر. نجابت، ادب و صدق 

و راستی از ویژگیهای شاخص رفتاری این شهداء بود. 

 محصالنی که امانت مسلمانان هستند
 این اســتاد با اخالق، در تمامی ســالهای تدریس با هیچ دانش آموزی 
برخورد فیزیکی نداشته است. آروانه راه و رسم معلمی را در محبت و ابراز 

عشق به دانش آموزان می داند. 

آروانــه یکی از خاطرات مانــدگار دوران معلمی خــود را صحبت با آیت 
ا... آخوند همدانی و گوش دادن به ســفارش ایشــان در ابتدای خدمت 
خویــش بیان می کند و در ایــن باره گفت: در ابتدای حرفه معلمی خود، 
حقوقــی که از آموزش و پرورش می گرفتم 300 تومان بود و بعد از چهار 
مــاه مبلغ 1200 تومان دریافت کــردم و خدمت آقای آخوند رفتم و مبلغ 
دریافتی را خدمت ایشــان جهت پرداخت وجوهات شرعی عرضه کردم. 
ایشــان درعوض  سفارشی به ما کردند و فرمودند: این محصالنی که زیر 
دســت شما هستند، امانت مسلمانانند، مواظب باشید خوب امانت داری 

کنید. 
 اســتاد آروانــه در تمامی طول خدمت حتی تا ایــن لحظه این جمله را 

فراموش نکردند و سرلوحه کارش قرار داد. 
معلم باید حرفش، رفتارش، کردارش، اعمالش و لباسش معلمی باشد   

معلمانــی همچون اســتاد آروانه در دوران حرفــه ای معلم خود ترویج 
دهنده ســبک رفتاری و اخالقی صحیح به دانش آموزان بودند. 

ایشــان با شــجاعت و پیش از انقالب و در بهبه فشــارهای دوران شــاه 
تدریس خود را با آیه ای کوچک از قرآن شــروع میکردند و  بی توجه به 

نهی دیگران آن را وظیفه خود می دانست. 
او رفتار و گفتار صحیح را اصل معلمی می داند، و تاکید داشــت که معلم 
باید حرفش، رفتارش، کردارش، اعمالش و لباســش معلمی باشد، معلم 
باید عالوه بر تدریس به مشــکالت دانش آموزان نیز توجه داشته باشد. 

 و اما توصیه ای به معلمان 
هل یســتوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون )آیا برابرند کسانی که می 

دانند با کسانی که نمی دانند(. 
اســتاد آروانــه با توجه به این آیه شــریف، راز موفقیــت را، علم آموزی 
مداوم توســط معلمها می داند و می گویــد: معلم اگر می خواهد موفق 
باشــد اول باید به معلوماتش اضافه کند، اگــر معلم اطالعات و علمش 
بروز باشد، آنگاه دانش آموزان او نیز خوب بهره مند می شوند و با سواد 

خواهند شد.

راه و رسم آموزگاری از زبان معلمی با

 47 سال خدمت صادقانه 

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه


