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تو شاهد باش که اگر قرار بر دیدن باشد، مرا همین بس که تو دیده ای و شنیده ای.  خدایا!  

خدایا!  تو شاهد باش که بر سر هر کوی و خیابانی، واژه ی »مهر« را سرنهادم

 تا قدمِ راه غضب وبی مهری افتاده ای باشد.

خدایا!  تو شاهد باش که با هر دمیدنی، حقانیت را به ویرانی نکشند

 و گناه را به بی گناهی.

خدایا!  انسان، بی عشق چه چیز میتواند باشد

 جز تکه ای بی جان که نامهربانی اش را این سو آن سو میبرد.

خدایا!  تو شاهد باشد که چشم پوشیده ام از هر قضاوتی

 تا چشم دوخته باشم به رحمت و نگاه تو.

دل بریده ام از جماعتی 

تا دل سپرده باشم به عدالت تو.
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آنچه در ال به الی این خطوط خواهیم دید

سرخط 
چیــزی اســت شــبیه ســرمقاله، می خواهــد بگویــد کــه چــرا اینجاییــم...
حرف هایــی کــه ســعی می کننــد از دل برآینــد تــا بــر دل هایتــان بنشــینند. 

دست خط 
این جــا جــای آن هایــی اســت کــه حرف هــای دلشــان را از مرجــع هنــر 

. افزوده انــد  آن  بــه  ادب  و چاشــنی  گذرانده انــد 

پاره خط
اینجا پرشــی اســت به دنیای علم، گذری اســت کوتاه به دســتاورد علمی 

یکــی از اعضــای ایــن خانــواده، بــرای آنکــه از هم بیاموزیم.

خط مشاور 
کسانی هستند که در میانه راه زندگی، دستمان را می گیرند، قلب هایمان 

را خط می زنند و راه بهتر پیمودن مسیر را نشانمان می دهند. 

خط روی خط 
تابه حــال صاحب خانــه ای را کــه بــرای اولین بــار میهمــان دارد دیده ایــد؟! 
دوســت دارد همه جــای خانــه اش را بــه همــه نشــان بدهــد. مــا هــم بــا خــط 
روی خــط، خانــه عزیزمــان را بــه همــه نشــان می دهیــم بــا عینــک بچه هــای 

مسئولین.
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خط چین 
جــای خالــی را همیشــه بایــد بــا گزینــه ی مناســب پــر کــرد. چــه در امتحــان 
و چــه در مجلــه ی میــان خــط. خط چیــن جــای خالــی ماســت کــه بــا حرفــی 
از جنــس مســائل روز جهــان، آن را پیگیــری می کنیــم تــا از مــا انســان هایی 

مطلــع بســازد .

روی خط 
همیشــه در برنامه هــای ملــی تلویزیــون یــک نفــر روی خط می آید که همه 
دوســت دارنــد حرف هایــش را بشــنوند؛ مــا هــم این جــا، جایــی گذاشــته ایم 
برای روی خط آمدن کســانی که حرف هایشــان برایمان شــنیدنی اســت .

خط ویژه
خــط ویــژه همــان جایــی اســت کــه حرکــت در آن ســریع و بــی توقف اســت. 
مســیری بــرای کارهایــی بــزرگ، اتفــاق هایــی که نظم زندگی روزمــره مان را 

بــه هــم بزنــد و کمــی دنیایمــان را بــاال و پاییــن کند.

خط نو 
همــه مــا می خواهیــم زندگــی خودمــان و اطرافیانمــان رنگــی و زیبــا باشــد و 
بــه آن دنیــای زیبــا فکــر می کنیــم و گاهــی ایده هایــی بــه ذهنمــان می رســد 

شــدنی یــا نشــدنی. کاری کــه هنــوز جــای آن در دنیــا خالــی اســت. 

خط برتر 
بعضی هــا دوســت دارنــد جایشــان روی خــط باالبــر باالتــر بــرود. ایــن رفتــن 
راهــی دارد. مــا فکــر کردیــم می توانیــم بــا نشــان دادن خــط باالتــر ایــن راه را 

بــرای همــه دســت یافتنی کنیــم .
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رس خط
و به تابستان رسیدیم

تابستان پرهیاهوی ۱۴۰۱
میشــه گفــت آنتروپــی جهــان زده بــاال  )اگــر دوســت 
داریــد دربــاره آنتروپــی بدونیــد، بــه فصلنامــه پاییــز 

۱۴۰۰ همیــن مجلــه ســر بزنیــد(
بنظــرم تابســتون و اوقــات فراغتــی کــه تــوی ایــن 
فصــل بــه مــا داده میشــه  )حداقــل بــه بیشــترمون( 
فرصــتِ خوبیــه کــه بــه چیــزای دیگــه ای فکر کنیم...
مثــل اینکــه تــوی ایــن مــدت کوتــاه، دغدغــه هامونــو 

تغییــر بدیــم و کمتــر شــخصی فکــر کنیم. 
 مثال به تصویری که از تلسکوپ جیمز وب منتشر 
شــد فکرکنیــد )دربــاره ایــن تصویر در صفحــه ی 28 

همین مجله ای که دستتونه میتونید بخونید(.
عجیــب نیســت کــه بــا دو چشــم خودمــون داریم به 

۱۳ میلیارد ســال پیش نگاه میکنیم؟
 نه! واقعا عمیق بهش فکر کردید؟! 

چرا میگیم نگاه به گذشته؟ 
چــون ایــن نــور هــا ۱۳ میلیــارد ســال رو طــی کــردن 

تــا بــه ســیاره کوچــک مــا برســن!
و برگردیــم بــه دغدغــه. تصویــر جیمز وب چه ربطی 

به دغدغه داشــت؟
خــب مــا اونقــدر هــا هــم بخــش بزرگــی از این جهان 

نیســتیم پس چرا انقدر غصه میخوریم؟
 میدونــم کــه گاهــی واقعــا نمیشــه غصــه نخــورد 

ولــی میشــه کمتــر غصــه خــورد!

بــا یــادآوری ایــن نکتــه بدیهــی و حیاتــی، میشــه 
کنیــم...  زندگــی  راحتتــر 

در تکمیــل حرفــم دوســت دارم ایــن نقــل قــول زیبــا 
از خانــم نرگــس صرافیــان طوفــان رو بخونیــد:

»غصــه ی چــی را می خــوری؟ تــا هســتی و وجــود 
داری لــذت ببــر و زندگــی کــن و رویاهایــت را محقق 
کــن و آرام بــاش و بــه بعــدش فکــر نکــن، بــه بعــدِ 

هیــچ چیــز...
تــو دوبــار متولــد نمی شــوی و دوبــار روی ایــن ســیاره 
پــا نمی گــذاری کــه اگــر یــادت رفــت این بــار را زندگــی 

کنــی، فرصــت دیگری داشته باشــی.
تــا هســتی و بــرای زیســتن و دیــدن و بوییــدن و 
شــنیدن و داشــتن »هیجــان« داری، زندگــی کــن... 
ایــن تنهــا کار عاقالنــه و نخســتین رسالتی ســت کــه 

ــد روی شــانه های خــودت احســاس کنــی. بای
نکرده انــد،  زندگــی  درســت  کــه  آنــان  بی شــک 
نمی تواننــد بــرای جهــان هــم کاری از پیــش ببرنــد.

درست زندگی کن و از زندگی ات، لذت ببر؛
 و در کنــار آن، آدم خوبــی بــرای ایــن ســیاره بــاش و 
اگر قرار نیست نبودنت دنیا را تکان بدهد، بگذار 
تا هســتی، بودنت احســاس شــود و حضورت حال 

چنــد نفــر را بهتــر کند.«

بهاره سادات شاه والیتی
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دست خط
 کالس عاشقی در مسیر بندگی

گرمــا، گرســنگی، تشــنگی، خســتگی، همــواره مانــع 
حرکــت و رســیدن بــه هــدف اســت، امــا درمســیرِ 
عاشــقی، هرکــدام از اینهــا انگیــزه ای بــرای حرکــت 

ســریعتر اســت.
وقتــی هــوا خیلــی گــرم مــی شــود، ســریعتر کــه 
حرکــت کنــی بــه راهرویــی پــراز پنکــه هــای مجهــز بــه 
آبپــاش مــی رســی  و از هرطــرف خنکــی و نــم بــاران 

را برصورتــت احســاس مــی کنــی.
تشــنه کــه مــی شــوی، مطمئنــی چنــد قــدم جلوتــر، 
کودکــی بــا پــای برهنــه زیــر گرمــا منتظــر توســت تــا 

آب خنکــی بــه دســتت بدهــد.
آن زمــان کــه پاهایــت یــارای حرکــت نــدارد، یــادِ 
پاهــای کوچکــی کــه ایــن مســیر را بــا غــل و زنجیــر 
طــی کــرده ، بــه تــو تــوان مضاعــف مــی دهــد و روحِ 

عاشــقت، بــدن خســته را مــی کِشــد.
اربعین مسیر زندگیست.

اربعین الگوی یک مدیریت بینظیر مردمی است.
بــدون اینکــه کســی مدیریــت کنــد، هر موکــب داری 
میدانــد کــه االن درایــن عمــود، چــه چیــزی نیــاز 

اســت.
آب، غذا، شربت، میوه...

مشــاهده  راه  کیلومتــر   ۸۰ طــول  در  ای  مغــازه 
نمیشود و پولی در جیــب نداری... اما حتـــی لحظه 
ای نگــران گرســنگی یــا تشــنگی یــا محــل اســتراحت 

نیســتی.
همه چیز فراهم است، همه چیز موجود است.

یــک مهمانــی ســلف ســرویس بــزرگ بــا هرچیزی که 
بخواهی.

تــو آمــده بــودی تــا تشــنگی و گرســنگی و خســتگی 
طفــالن ایــن راه را بچشــی امــا میزبانــان ایــن مســیر 

نمی خواهنــد ذره ای ناراحتــی بچشــی . 
موکــب دارهــا در تالشــند، بهتریــن و جدیدتریــن و 

مــورد نیازتریــن مایحتــاج را فراهم کنند و هیچکس 
بــرای گرفتــن غــذای بیشــتر حریــص نیســت.

هرکــس بــه مقــدار گرســنـــگی و تشــــنگی رفـــع نیـــاز 
مــی کنــد و ادامــه ی مســیر را مــی رود.

کســی غذایــی اندوختــه نمــی کنــد، چــرا که مــی داند 
بــاری ســت اضافــه کــه جلــوی ســبکباریش رامــی-
گیــرد و آنقــدر بــه برکــت ایــن راه معتقــد اســت کــه 
لحظــهای فکــر نبــودن غــذا و آب بــه ذهــن خطــور 

نمــی کنــد.
همه ی مردم می دانند اینجا مسیر حرکت است؛ 

نه ماندن!
هیــچ چیــز مانــع از حرکــت نمــی شــود، حتــی دیــدنِ 
طبــق هــای بــزرگ غــذا و کبــاب هــا و گوشــت هــا کــه 

قــرار اســت دو ســاعت دیگــر پخــش شــود!
رسیدن مهمتر است! تنها راهیست که دردهایش، 

شیرین است!
وقتــی پایــت تــاول میزنــد گویــا خــودت را بــه صاحــب 
ایــن راه نزدیکتــر حــس مــی کنی، گویا دوســت داری 
شــبیه معشــوقت شــوی، در عیــن حــال کــه درد مــی 
کشی،اشــک شــوقی از کنــار چشــمانت جــاری مــی- 
شــود کــه نشــان  از گوشــه ی چشــم نــگاه معشــوقه 

اســت بــه ســوی تــو...
در مســیر، بهتریــن دکترهــا و داروهــا و خدمــات 
پزشــکی و درمانــی و حتــی خدماتــی و تعمیراتــی 

اســت! موجــود 
خســته ای امــا تــا فــرد ناتــوان تــر از خود را می بینی، 

بــار او را مــی گیــری و کمکــش می کنی...
و نیرویت مضاعف می شود!

از ایــن همــه تــوان و نیــروی بالقــوه ای کــه در بــدن 
داشــتی در حیــرت مــی مانــی!

همــه ی هــوش و حواســت بــه اطرافیــان اســت کــه 
نکند کســی تشــنه تر، خســته تر، گرســنه تر باشــد!

مدام دنبال کسی هستی که کمکش کنی؛
مدام دنبال کاری هستی که خدمتی کنی؛

حتی به اندازه برداشتن یک لیوان خالی از زمین! 
دوست داری نامت را جزء خدام بنویسند.

در بیــن راه مبهــوت مــی شــوی کــه ایــن چــه عشــقی 
اســت کــه اینــان، همــه ی دارایی هــا و امــوال خــود را 
َــقِ اخــالص گذاشــته و منــت تــو را مــی کشــند  در طَب

تــا ذره ای از طعامشــان را تنــاول کنــی!؟
ایــن کــودکان پابرهنــه در گرمــای ۵۰ درجــه، چــه 
عشقی را تجربه کرده اند که به خاطر آن، اشتیاق 

خدمــت بــه زوار را دارنــد.
در ایــن مســیر همــه از هــم ســبقت مــی گیرنــد امــا 
نــه بــرای پــول و مــال و مقــام! بلکــه بــرای خدمــت و 

ایثــار بیشــتر...
زبــان میزبانــان را بلــد نیســتی امــا همــه بــا زبــان دل، 
ــه هــای خــود  ــه خان ــو را ب ــد و ت ــو حــرف مــی زنن بات
می برنــد و از تــو جــوری پذیرایــی مــی کننــد کــه گویــا 

عزیزتریــن و مهمتریــن مهمــان دنیایــی!
خــودت از ایــن همــه احتــرام و موقعیــت و  جایگاهی 

کــه بــه تــو مــی دهنــد، تعجــب مــی کنــی!
ســریع لبــاس هایــت را مــی شــورند و پاهایــت را 
ماســاژ مــی دهنــد و حمــام را مهیــا می کننــد و غذای 
ــه و  گــرم و نوشــیدنی آمــاده مــی کننــد، حتــی حول
لبــاس نــو بــه تــو هدیــه مــی دهنــد و خواهــش مــی 

کننــد کــه از آنهــا اســتفاده کنــی!
از کالمشــان چیزی متوجه نمی شــوی جز لبخند و 
روی گشــاده و اخــالص و مهربانــی؛ کــه مــی خواهند 
همــه ی وجودشــان را بــرای خدمــت بگذارنــد و تــو 

راضــی تریــن مهمــان آنهــا باشــی.
مسیر عجیبی است!

پر از درس دلدادگی و عاشقی!
اگر دنیا را نیز مسیری اینچنین درنظر می گرفتیم، 

دنیا بهشت می شد!
اگــر هرکــس حریــص جمــع آوری امــوال و غذا نبوده 
و بــه میــزان نیــاز خــود اســتفاده مــی کــرد و بــه راه 

ادامــه مــی داد، کمبــودی مشــاهده نمــی شــد.
اگــر مهربانــی و کمــک بــه هــم نــوع و ایثار ســرلوحهۀ 
زندگی بود، همه سرشار از محبت و عشق بودند.
اگــر رفتــن و حرکــت کــردن و نمانــدن و درجــا نــزدن 
هــدف زندگــی بــود، همــه طعــم شــیرین رســیدن را 

در وقــت خــود تجربــه مــی کردنــد.
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اربعین مسیر خوب زندگیست؛
اربعین راهی ست با قافله ساالری زینب؛

اربعین بلوغ عاشوراست؛
اربعین چهل منزل ایستادگی و عشق است؛

اربعین حرکت از سرخی خون حسین )ع( تا سبزی پرچم مهدی)عج( 
است ؛

اربعین گوشه ای از جهان زیبای بعد از ظهور است؛
اربعین اوج بلوغ فکری مردم و قیام آنها بر علیه تاریکی هاست؛

اربعیــن نــدای لبیــک مــردم بــه آیــه ی »الاســئلکم اجــرا االالمــوده فــی 
القربــی« اســت؛

اربعین ندای لبیک یاحسین در پاسخ به »هل من ناصر اباعبدهللا« 
است؛

اربعین ندای لبیک یا مهدی و حاضری در کالس ظهور است؛

در عاشــورا، حســــین دســـــت خــــواص را مــی گیـــــرد و بــه اعلــی علییــن 
مــی بــرد و اربعیــن ، زینــب )س( جامانــده  هــای عاشــورا را بــه خیمــه 

گاه مهــدی عــج مــی بــرد.
عاشــورا درس شــهادت اســت و اربعیــن، کالس چگونگــی رســیدن بــه 

شــهادت؛
عاشورا دعوت خصوصی است و اربعین، دعوت عمومی؛

عاشــورا قیامــی بــه رهبــری حســین)ع( اســت  و اربعیــن، قیامــی بــه 
رهبــری زینــب کبری)س(ســت؛ 

اربعین مهمانی بزرگ و بی نظیر اباعبدهللا است .
فاطمه تسویه چی
دبیر متوسطه اول

اپره خط

تاثیر ماه روی انسان ها
آسمان مالیی

 دانش آموز متوسطه اول

طی  سـالها، تحقیقات بسـیاری درباره  تأثیراتی  
که ماه  میتواند  بر روی  انسـانها  داشـته باشـد 

انجام شـده اسـت.
مــاه  چرخه  داده  نشـان  آنها  از  برخی  نتایج 
میزان  و  باروری  بهویژه   انسـان،   تولیدمثل  بر 
تولد تأثیر میگذارد. همچنین بســــتری شــــدن در  
مختلف  دالیل  به  اورژانسها   و  بیمارســــتانها 
خونریزی  عروقی،  و  قلبی  بیماریهای   مانند  
واریس و غیــره  میتواند از  تأثیرات  ماه باشـــــد.
ما  بر جســـــم  ماه   تأثیراتی  که   این،  بر  عالوه 
دارد،  رویدادهاي  مرتبط با رفتار انســـــان، مانند 
تصــــادفات رانندگی  و جنایات، به نظر  میرســــد  

تحتتأثیر چرخه ماه قرار داشــــته باشــــند. 
بر  ماه  میدهند   نشــــان   شــــواهد  از  بســــیاری 
تأثیر  میتواند  زمین  روی  جانوران  و  گیاهان 

بگذارد. 
برای مثال، هرســــال در اواخر پاییز، زیر نور ماه 
کامل بیش از   130گونه از  مرجانها  در  صــخره 
به  شـروع  همزمان  اسـترالیا،  مرجانی  بزرگ 
تخمریزی میکنند؛ این  مرجانها  نهتنها دارای  
مهتاب  نور  به طول موج  نورونهای- حســـــاس 

هســـــتند بلکه ژنهایی  دارند که ســـــطح فعالیت  
آنها را در  هماهنگی با کامل شـدن و تحلیل 

رفتن قرص ماه تغییر میدهد. 
اما درواقع هیچگونه شـواهد قطعی برای  تأثیرات  
ماه  روی  انسانها  وجود ندارد.  قرنها  در مورد 
تأثیر ماه بر سالمت و رفتار انسان  داستانها  و 

افسانههای زیادي وجود داشـته اسـت.
بر اسـاس افسـانههای باسـتانی، برخی افراد حین 
موجودی  به  شـب  آسـمان  در  ماه  شـدن  کامل 
انسـان  نیمه  و  نیمه گرگ  که  تبدیل  میشـوند 

اسـت و هیچگونه کنترلی بر رفتارش ندارد.
در  دختران  به  نیز  باسـتان  روم  و  یونان  در 
روز تولدشان، تعویذهایی  به شکل هالل ماه 
شیطانی  ارواح  برابر  در  آنها  از  تا  میدادند  
محافظت شود. زنان هم آنهـا را برای محـافظـت 

در هنگـام زایمـان اســتفاده مــی کردنــد.
هرچنـد چنین  باورهـایی هیچگونه  پایه علمی 
تابش  اما برخی تحقیقات نشــــان داده  ندارند؛ 
نور ماه کامل، میتواند بر حاالت روانی انســــان  

بگذارد. تأثیر 
تقریباً    که  میگوید   مطالعه   یک  واقع  در   
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81درصـد از متخصـصـان سـالمت روان بر این باورند که ماه میتواند  بر 
باشد. داشته  تأثیر  انسانها  رفتار 

شــــد،   انجام  اســــترالیا  نیوکاســــل  بیمارســــتان  در  که  تحقیقی  اســــاس  بر 
تابش ماه کامل، خوی حیوانی یا به عبارتی، نوعی جنون خفته را در برخی 

میکند.  بیدار  انسـانها 
بااینحال،  نتایج تحقیقاتــی دیگر، با این تصــــور که کامل شــدن مــاه باعث 
میشــــود افراد، بیشــــتر به خود و دیگران آســــیب برســــانند، مغایرت داشـته 
اسـت و هیچ مدرکی از افزایش پرخاشـگری در زمان کامل شـدن ماه دیده 

نشـد. 
در برخی از مطالعات ارتباطی بین مراحل ماه و تغییر در سـطح مالتونین 
مشـاهده شـد )مالتونیــن هورمونــی اســت کــه هنــگام شــب ترشــح می شــود 
و بــا کنتــرل چرخــه خــواب و بیــداری مرتبــط اســت(  کــه نشــان میدهــد چرخه 

ماه برخواب انسان تأثیر میگذارد. حتی زمانی که او ماه را  نمیبیند.
طــی مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه، ماه کامل ممکن اســـــت بر 

خواب مردان و زنان تـأثیرِ  متفـاوتی بگـذارد.
 بســـــیـاري از زنان، کمتر  میخوابنـد و خواب رِم کمتری در نزدیکی مرحلــه 
ماه کامل دارند،  درحالیکه مردان خواب رِم بیشــتری نزدیک به ماه کامل 
دارند و همچنین، کودکان در مرحلـه مـاه کـامـل، 1 درصـــد کمتر  میخوابنـد.  
در جریان مطالعهای  که در آلمان انجام شـد، سـوابق هزاران قربانی حمله 
از  روز پس  و مشـخص شـد در طی سـه  قرار گرفت  بررسـی  قلبی مورد 
وقوع ماه نو، کاهش  قابلتوجهی  در حمالت قلبی آنها دیده شـــده اســـت. 
محققان این فرضـــــیه را ارائه  کردنــد  که در طول یک ماه، حاالت ماه، دو 
بار تأثیر مفیدی بر قلب میگذارد؛ نخسـت هنگامی که ماه کامل اسـت و 
همچنین هنگام ماه نو، وقتی که خورشـید و ماه با یکدیگر هم تراز هسـتند 

و گرانش، بیشـترین میزان خود را دارد. 

طی تحقیاتی که بر روی دانشـجویان پسـر انجام شـد، محققان اثرات تغییر 
چرخه ماه را بر سـیسـتمِ قلبی و عروقی شـرکتکنندگان اندازهگیری کردند 
ماه کامل، کاهش مییـابد.  و  نو  ماه  و دریافتند که فشـارخون در طول 
دانشـــجویان در آزمون بدنی نیز شـــرکت کردند و ضـــربان قلـب و فشــارخون 
آنها در طول ماه کامل و ماه نو کمتر بود. عالوه بر این، ضــــربان قلب آنها 
در طول ماه کامل و ماه نو سریعتر به سطح طبیعی باز مــیگشت. در این 
مطالعه، محققان به این نتیجه رسـیدند که انسـانها در ماههای کامل و نو 

از نظر فیزیکی کارآمدتر هسـتند.
با اینحال، این یافته تا حدودی با تحقیقات معتبر دیگــری کــه روی ارتبــاط 

عملکــرد ورزشـکاران مرد بــا چرخــه مــاه صــورت گرفــت در تضـاد بــود.
با بررســی نتایج تحقیقات صورت گرفته در کشــور های مختلف، می توان 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هیچ دلیل مطلقی مبنــی بــر تاثیــر ماه بر ســـــالمت 
روحی و جســـــمی انســـــان  وجود ندارد؛ اگرچه تأثیر آن در موجودات دیگر 

مانند مرجانها مشاهده شده است.
توجهی  قابل  تـأثیر  مواقع،  بیشـــــتر  در  مـاه  که  باشیم  مطمئن  میتوانیم 
بر زنـدگی اکثــر مردم نـدارد، امـا نمیتوانیم نقش آن را در میـان عوامل 
مختلف محیطی که ممکن اسـت بر خواب، خلقوخو  و سـرزندگی ما تأثیر  
شـواهد  شـده،  آزمایش  پیش  از  فرضـیات  به  توجه  با  و  ردکنیم  بگذارد، 
علمی قانعکننده ای  مبنی بر اینکه ماه بر زیسـتشـناسـی  یا سـالمت روان  

انســــان تأثیر بگــذارد، یافــت نشــــده اســــت.
بااینوجود، تأثیرات آشــــکارتر مــاه بر روی زمین از طریق نور و گرانش و به 
دلیل چرخههای منظم آن، تأثیر قدرتمندی بر چگونگی زندگی انسـانها  

داشـته اسـت. 
این چرخــه در  طول تاریخ به زمانبندی منظم و جهتیابی، کمک شــــایانی 

کــرده اســت.
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خط مشاور

تمرکز هنگام مطالعه

 دکتر الهام ظهراب نیا
دکتری تخصصی مشاوره

در طــول ســال تحصيلــی، خیلــی از دانــش آمــوزان وقتــی بــرای مشــاوره 
مراجعــه مــي كنــن، از عــدم تمركــز موقــع مطالعــه يــا ســر كالس درس 

گلــه دارن...
حاال ممکنه بپرسید :

»آيا تمركز واقعا در موفقيت يا رسيدن به اهداف موثره؟«

ــا یــه مثــال شــروع کنیــم؛ نــور و گرمــای خورشــید در حالــت  بذاریــد ب
عــادی اونقــدر گــرم و ســوزاننده نیســت ولــی اگــر همیــن نــور رو مقابــل 
ذره بیــن قــرار بدیــم، اشــعه های پراکنــده رو در یــک نقطــه جمــع می کنه 

و همیــن جمــع شــدن، مــی تونــه باعــث ســوزاندن بشــه؛ 
حواس ما هم در حالت پراکندگی، کارایی چندانی ندارن؛

اما با تمرکز کردن، می تونیم کارهای فوق العاده ای انجام بدیم! 
قبــل از اینكــه بــا راهــكار هــای افزايــش تمركــز آشــنا بشــيد، بهتــره اول 

نكاتــی دربــاره تمركــز بگــم:
تمرکز یعنی تجمع و تراکم انرژی فقط در یک نقطه معین 

تمرکز یعنی عوامل حواس پرتی رو به حداقل رسوندن  
تمرکز یک ویژگی ذاتی نیست بلکه اکتسابی ست! 

تمرکــز از جملــه حــواس نســبی ســت )یعنــی هيــچ دانــش آمــوزی، 
كامــال آدم حواســپرتی نيســت!(  

باید انتظار واقع بينانه ای از تمركز داشته باشيد؛ توقع غير واقع بينانه 
مساویه با احساس سرخوردگی!

فرآینــد شــکل گیری تمرکــز زمان بــره و یکدفعــه اتفــاق نمــی  افتــه و بیــن 
4 تــا 6 هفتــه طــول می کشــه تــا تاثیــر تمرکــز رو ببینیم پــس زود ناامید 

نشید! 

حاال چكار کنیم كه تمركزمون رو موقع درس خوندن افزايش بدیم؟ 
کارهایی مثل: 

برنامه ریزی  و اولویت بندی اهداف و برنامه ها  
یادداشت برداری، خالصه کردن، عالمت گذاری، حاشیه نویسی

انتخاب محیط مناسب برای تمرکز عالی و حذف تفریح و سرگرمی در مکان مطالعه
خوندن مقدمات مطلبی که شناخت کافی در خصوص اون نداریم 

فراهم کردن همه ابزار های مطالعه قبل از شروع مطالعه
تغییر موضوع مطالعه در صورت كاهش تمركز

کشیدن چند تنفس عمیق
ورزش کردن

در پايان دوست دارم چندتا نکته عملی رو هم برای افزایش تمرکز بدونید: 
شمارش معکوس اعداد از 100 تا 1)مثال سه تا سه تا اعداد رو بشمرید(

حفظ شماره تلفن های ضروری 
شمارش کلمات یک صفحه از کتاب 

انتخاب یک کلمه یا یک طرح ساده و مرور اون به مدت 5  الی 10 دقیقه 
کشیدن عالمت بی نهایت

امیدوارم با عمل کردن به این نکات، بتونید با حواس جمع و تمرکز بیشتر، به مطالعه بپردازید.
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فعالیت های واحد آموزشی دوره دوم:
اعالم نتایج )کارنامه( دانش آموزان 	 
برگزاری نشست اولیای پایه دهم 	 
افتتاحیه پایگاه تابستانی 	 
برگزاری کالس جبرانی هندسه 	 
ثبت نــام دانش آمــوزان پایــه دهــم و یازدهــم و 	 

دوازدهــم و مشــاوره فــردی 
برگزاری جلسه شورای مدرسه در تیرماه 	 
برگــزاری جلســه شــورای دبیــران در خصــوص 	 

دوره تابســتان
و 	  پایــه دهــم  تابســتانی  برگــزاری کالس هــای 

دوازدهــم و  یازدهــم 
برگزاری جلسات ستاد پروژه مهر 	 
برگزاری جلسات ستاد ثبت نام 	 
برگــزاری آزمــون جامــع پایــه دهــم و یازدهــم در 	 

شهریورماه

ارائه کارنامه تابستان همراه با مشاوره فردی	 
توزیع فرم مدرسه 	 
برگزاری جلسه شورای دبیران شهریور ماه 	 
توزیع کتاب های درسی	 

خط روی خط
فعالیت های واحد آموزشی دوره اول

ثبت نام دانش آموزان	 

برگزاری شورای دبیران 	 
برگزاری دپارتمان های آموزشی 	 
برگزاری کالس های جبرانی ویژه دانش آموزان 	 
برگزاری آزمون های جبرانی	 
تجزیه و تحلیل آزمون های خرداد	 
بــر 	  ســاالنه  برنامــه  و  اجرایــی  تقویــم  تنظیــم 

مدیریــت تعالــی  برنامــه  اســاس 
برگزاری کالس های تابستان	 

ارائه جلسات مشاوره و معارفه فردی	 
برگزاری آزمون های پایان دوره تابستان	 
تجزیــه و تحلیــل عملکــرد دانــش آمــوزان در 	 

دوره تابســتان و تنظیــم کالس بنــدی جدیــد

فعالیت های واحد فرهنگی دوره اول:
کالس هــای 	  تشــکیل  جهــت  برنامه ریــزی 

تابســتانی( پایــگاه   ( اندیشــه  برفــراز  فوق برنامــه 
اجــرای ســنت پســندیده اطعــام در عیــد غدیــر و 	 

اهــدای پک هــا بــه نیازمنــدان 
تهیــه هدایــا و تقدیــر از برگزیــدگان بیســت و 	 

هفتمیــن مســابقه کنگــره قرآنــی ســمپاد 
تابســتانی منطقــه 	  پایــگاه  افتتاحیــه  برگــزاری 

ســیزده بــا حضــور مســئولین و مدیــرانِ منطقــه 

 گرامی داشت ایام هللا روز عرفه 	 
گرامی داشت روز عفاف و حجاب 	 
گرامی داشت ایام شهادت امام محمد باقر)ع(	 
ایــام هللا عیــد قربــان و والیــت 	  گرامی داشــت 

امــام علــی النقــی )ع(
حضــور در مراســم تجلیــل از برگزیــدگان کنگــره 	 

سمپاد 
تشــکیل کالس هــای فرهنگــی بــر فــراز اندیشــه 	 

)پایــگاه تابســتانی( در هفــت رشــته 
تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز واحد فرهنگی	 
برگــزاری اردوی فرهنگــی- تفریحــی شــهر قزوین 	 

ویژه پایه نهم 

تقدیر از برگزیدگان جشنواره نرمش صبحگاهی	 
تقدیر از دبیران حائز رتبه در رشته های ورزشی	 
گرامی داشت ایام ماه محرم 	 
برگــزاری مراســم ســوگواری شــهادت حضــرت 	 

خانــم  ســرکار  حضــور  بــا  )ع(  حســین  امــام 
تســویه چــی 

برپایی ایستگاه صلواتی  	 

برگــزاری سلســله جلســات نجــات بــا حضــور 	 
ســرکار خانــم پریــزاد 

برگــزاری اردوی تفریحــی بازدیــد از بــاغ کتــاب 	 
تهران 
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فعالیت های واحد فرهنگی دوره دوم:
گرامیداشت عید سعید قربان و روز عرفه 	 
ثبت نــام و تأییــد برگزیــدگان در ســامانه بیســت 	 

و هفتمیــن کنگــره قرآنی ســمپاد 
شــرکت در وبینــار هــای کنگــره قــرآن قطــب 	 

ســمپاد  چهــار 
بزرگداشــت روز ملــی عفــاف و حجــاب در روز 	 

21 تیرمــاه 
گرامیداشت میالد باسعادت امام هادی )ع(	 
کشــوری 	  برگزیــدگان  از  تقدیــر  و  معرفــی 

درس هایــی از قــرآن و رتبه هــای برتــر اســتانی 
ســمپاد  قرآنــی  کنگــره  و  مهــر  پرســش 

عیــدِ 	  به مناســبت  دبیرســتان  در  فضاســازی 
غدیــر  بــزرگ 

از برگزیــدگان قرآنــی در جشــن عیــد 	  تقدیــر 
غدیــر

کشــوری 	  برگزیــدگان  از  تقدیــر  و  معرفــی 
درس هایــی از قــرآن و رتبه هــای برتــر اســتانی 

پرســش مهــر و کنگــره قرآنــی ســمپاد 
برگزاری اردوی مجتمع تفریحی تجریش )اتاق 	 

فرار( ویژه پایه دهم 
 	
 	

ســخنرانی 	  و  ســوگواری  مراســم  برگــزاری 
تاســوعای-  و  فرارســیدن عاشــورا  به مناســبت 

حســینی 
برگــزاری نشســت و بــا خانــم دکتــر ســمیعی در 	 

آستانه روز پزشک 
برگزاری مانور بازگشایی مدارس 	 

برگزاری اردوی برون اســتانی ســیاحتی و زیارتی 	 
شیراز 

برگزاری مســابقه عکاســی »تجســم عاشــورا« و 	 
تقدیــر از برگزیده مســابقه

بزرگداشــت اربعیــن حســینی و توزیــع هدایــای 	 
فرهنگــی در موکــب دانش آمــوزان راه پیمایــی 

اربعیــن تهران 

فعالیت های واحد پژوهش:
برگزاری معارفه کالس های پژوهشی 	 
برگزاری کارسوق بستنی سازی 	 

داوری بســتنی های تولیــد شــده و اهــداء جوایــز 	 
بــه تیم های برگزیده 

در 	  تحقیــق  روش  مبانــی  کارگاه  برگــزاری 
شــهریورماه  و  مردادمــاه 

برگزاری کارگاه مبانی کامپیوتر 	 
برگــزاری کارگاه شخصیت شناســی، فــن بیــان و 	 

نویسندگی 
در بازار کار سوق شناختی هیپوکاپ	 

فعالیت های واحدکتابخانه:
آماده ســازی کارت هــای عضویــت کتابخانه برای 	 

سال تحصیلی جدید  
اهــداء کتــاب توســط دانش آمــوزان بــه واحــد 	 

کتابخانه 

تهیه کتاب های مربوط به هفته دفاع مقدس 	 
ــا تخفیــف ۲۰ 	  آمــاده ســازی نمایشــگاه کتــاب ب

درصــد بــرای هفتــه دفــاع مقــدس
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چین

یکــی از شــاخصه های اصلــی در مــدارس ســمپاد، 
واحــد  برنامه هــای  اجــرای  و  محتــوا  در  تفــاوت 
فرهنگی ســت؛ و یکــی از مهمتریــن برنامــه هــای 
کالس هــای  فرزانــگان4،  دبیرســتان  در  فرهنگــی 
فــوق برنامــه »برفــراز اندیشــه« می باشــد کــه هــر 
ســال در قالــب رشــته های متنــوع فرهنگــی، هنری، 

مهارتــی در پایــگاه تابســتانی ارائــه می شــود.
بــر فــراز اندیشــه تابســتان ۱۴۰۱ بــا هفــت رشــته 
هفــت  شــیرینی  -بــه  هنری،مهارتــی  فرهنگــی، 
اســکوپ بســتنی-  در چهــار هفتــه برگــزار شــد.
کلیــه دانش آمــوزان دوره اول بــا توجــه بــه عالیــق 
خــود و براســاس دفترچــه معارفــه ارائــه شــده در 
ــه انتخــاب رشــته مــورد  تارنمــای مجتمــع، اقــدام ب
نظــر خــود نمودنــد و بــا توجــه بــه اولویت هایشــان 

در کالس هــا شــرکت کردنــد.
فرهنگــی  بخــش  در  اول  دوره  فرهنگــی  واحــد 
کالس هــای برفــراز اندیشــه ۱۴۰۱ در خدمــت ســرکار 
خانــم یدنگــی بــا کالس »ناگفته هــای گفتنــی« بود، 
در ایــن کالس طــی چهــار جلســه بــه عناویــن افــق 
زندگی، شــالوده اندیشــه و الگوریتم تفکر پرداخته 

شــد .
کاراکتــر،  طراحــی  رشــته های  مهارتــی  بخــش  در 

چاپ دســتی، کاشــی هفت رنگ و طراحی به ســبکِ 
رئــال بــه صــورت کارگاه عملــی بــه دانش آمــوزان 
ارائــه شــد کــه در نهایــت بــه لطــف تــالش بی دریــغ 
معلمــان هنرمنــد ایــن کالس هــا، شــاهد آفرینــش 

آثــار چشــم نــوازی توســط دانش آمــوزان بودیــم .
در کالس چاپ دســتی کــه عنــوان »تُرنــگ« بــرای 
آن در نظــر گرفتــه شــده بــود در هــر جلســه یــک 
تکنیــک چــاپ دســتی آمــوزش داده و اجــرا شــد.

در کالس کاشــی هفت رنــگ بــا عنــوان »نگارینــه« 
و  طراحــی  بــه  جلســه  چهــار  طــی  دانش آمــوزان 
رنگ گــذاری یــک کاشــی هفت رنــگ پرداختنــد کــه 
در نهایــت، همــه ی کاشــی ها توســط ســرکار خانــم 
ایــن رشــته هنــری- در کــورۀ  قمصری نیــا -معلــم 
مخصــوص پختــه شــد و خاطره ای مانــدگار را از یک 
تجربــه شــیرین هنــری بــرای دانــش آمــوزان ایــن 

کالس رقــم زد.
در کالس طراحــی بــه ســبک رئــال یــا همــان کالسِ 
»ســارنگ« شــرکت کننــدگان در هــر جلســه بــه 
چهــره  مرحلــه  بــه  مرحلــه  و  تخصصــی  طراحــی 
پرداختنــد و توانســتند آثــار بــی نظیــری خلــق کننــد.
دارد  ســعی  همــواره  اول  دوره  فرهنگــی  واحــد 

ساخت حرفه ای پادکست و نویسندگی به صورت 
کارگاه عملــی ارائــه شــد و در نهایــت، پروژه هــای 
دانش آمــوزان توســط واحــد فرهنگــی بــرای شــرکت 
در مســابقات فرهنگــی هنــری جمــع آوری و داوری 

شدند. 
در بخــش هنــری برفــراز اندیشــه هــم ســه رشــته ی 

دریچه ها را بگشاییم و باز بگذاریم ...
بگذاریــم هرکــس، هــرروز، بــا دریچــه ای بــاز شــده روبــرو شــود، کــه افــق دیــد آن دریچــه  را خــودش تعییــن 

کند؛
اینجــا هربــار، مبحثــی بیــان مــی شــود تــا ذهــن و روحمــان بــرای ســاعاتی از ازدحــام رو بــه رشــد مشــکالت 

و بحــران هــای زندگــی امــروزی، در ســایبان هنــر و اندیشــه بیاســاید.

بر فراز اندیشه
کالس های اندیشه ، هنر و مهارت واحد فرهنگی دوره اول 

ــه اســنادِ  ــا توجــه ب کالس هــای برفــراز اندیشــه را ب
باالدســتیِ نظــام آمــوزش و پــرورش، بــا نگاهــی بــر 
رســالت های مهــم واحــد فرهنگــی کــه بــر مبنــای 
تقویــت آموزه هــای دینــی و اشــاعه عــزت ملــی و 
ــق  ــه نفــس دانش آمــوزان از طری تقویــت اعتمــاد ب
افزایــش مهــارت آمــوزی می باشــد، طراحــی و اجــرا 

کنــد.
امیــد کــه توفیــق خدمتــی سرشــار از شــور و نشــاط 
بیشــتر  چــه  هــر  شــکوفایی  و  رشــد  جهــت  در 

گــردد. نصیبمــان  دانش آمــوزان 

کالس نویسندگیکالس طراحی به سبک رئالکالس کاشی هفت رنگ

مهتاب پریزاد
تابستان 1401
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روی خط

+ سالم! خودت رو معرفی کن.

+ در چه رشته ای و کدوم دانشگاه قبول شدی؟

+ حدودا چندساعت درروز مطالعه کنکور داشتی؟

+ در زمان های استراحتت توی این سال چه کاری انجام می دادی؟

+ حدودا چند ساعت در شبانه روز می خوابیدی؟

+ وضعیت روحیت در این سال چطور بود؟

+ رشته ای که قبول شدی رو دوست داری؟

- سالم! حنانه میرمسیب هستم. 18 سالمه.
از پایــه هفتــم وارد فرزانــگان4 شــدم و رشــته م در دبیرســتان ریاضــی-

فیزیــک بود.

- در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران قبول شدم. 

-مــن تــوی روزهــای مدرســه بطــور میانگیــن ۶ســاعت مطالعــه داشــتم و 
در روزهــای تعطیــل کــه کالســی نداشــتم، حــدود ۱۰ســاعت؛ ولــی بطور 
کلــی میــزان مطالعــه  م در اوایــل ســال بیشــتر از اواخــر ســال بــود چــون 

خســته بــودم و درنتیجــه بــازده مطالعاتیــم کــم شــده بــود.

- چــون اوایــل ســال تــوی خونــه درس مــی خونــدم، ســعی میکــردم در 
زمــان اســتراحتم بخوابــم و کمبــود خواب هــام رو جبــران کنــم؛ ولــی 
وقتــی کــه در اردوی مطالعاتــی مدرســه درس مــی خونــدم دیگــه زمــان 

اســتراحتم در مدرســه رو بــا دوســتام مــی گذرونــدم.

- اگــر بخــوام کل روز رو درنظــر بگیــرم، بطــور میانگیــن ۶ســاعت... البتــه 
شــب  هــای قبــل امتحــان ســاعت خواب بیشــتری داشــتم.

- اوایــل ســال خیلــی وضعیــت روحــی مســاعدی نداشــتم. فکرکنــم هــر 
کنکــوری اول ســال همیــن حــس رو داشــته باشــه کــه عقــب مونــده از 
درس هــا و نتیجــه ای کــه میخــواد رو نمــی گیــره؛ ولــی خــب درطــول ســال 
انقــدر آزمــون دادم کــه استرســم خیلــی کــم شــد؛ حــال خــودم هــم بطور 

کلــی بهتــر شــد.

بله من اصال بخاطر کامپیوتر وارد ریاضی شدم.

مصاحبه با حنانه میرمسیّب
رتبه 12 کنکور سراسری ریاضی و فارغ التحصیل فرزانگان 4 در سال 1401

+ قبل اینکه کنکورت رو بدی فکر می کردی رتبه ات حدودا چند بشه؟

+ کالس های مدرسه برای آموزش مطالب و آمادگی کنکور کافی بود 
یا به کالس های کنکور خارج مدرسه هم می رفتی؟

ــه کنکورهــای ســالهای قبــل کــه در اواخــر ســال تحصیلــی  - باتوجــه ب
میدادیــم، قبــل اینکــه کنکــور بدیــم فکرمــی کــردم رتبــه ام حــدودا بیــن 

300-400 بشــه؛ 
ولــی ایــن تخمینــم بــرای حــدود یــک مــاه قبــل کنکــور بــود و قبــل از اون 

نمــی تونســتم حدســی بزنم...

- کالس هــای مدرســه کافــی بــود. نهایتــا اگــه تــوی مفهــوم یــه مبحثــی از 
یــه درس مشــکل داشــتم، از فیلــم هــای آموزشــی اینترنتــی کمــک مــی 
گرفتــم ولــی ایــن کار رو بیشــتر در پایــه دهــم و یازدهــم انجــام مــی دادم. 
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+ برای تو بهترین چیز توی سال کنکور چی بود؟

+ در آخر چه توصیه ای بچه های کنکوری که تازه دارن سالِ 
دوازدهمشون رو شروع می کنن داری؟

+ در کل، سال کنکور برات چطور گذشت؟

- مــن نظمــی کــه ســاعت بیــداری و خوابــم و همــه کارهــام پیــدا کــرده 
بــود رو خیلــی دوســت داشــتم.

و دیگــه این کــه تــو می بینــی داری بــرای چیــزی تــالش مــی کنــی؛ تــوش 
هــی شکســت مــی خــوری، دوبــاره تــالش می کنــی و موفــق مــی شــی 
و مــدام داری ســطح خودتــو ارتقــا مــی دی... ایــن فکرمی کنــم بهتریــن 

چیــزی بــود کــه تــوی ســال کنکــور وجــود داشــت.

- بــه قــول معلــم نازنیــن درس حســابانمون -خانــم بهــروزی- اصــالااا واردِ 
جــو کنکور نشــید!

یعنــی فکرمی کنــم بدتریــن اتفاقــی کــه بــرای یــک کنکــوری می تونــه 
بیفتــه، وارد شــدن بــه حاشــیه  کنکــور هســتش.

کار خودتونو کنید و فقط خودتونو با قبل خودتون مقایسه کنید؛
و مطمئن باشید همینطوری بهترین اتفاقات میفته =(

- سال کنکور قشنگ نیست =((
ــی کارهــای مــورد عالقــت رو انجــام  ــاده و نمــی تون اســترس و فشــار زی
بــدی و کلــی مــورد دیگــه؛ ولــی هدفــی کــه داری، برنامه ریــزی دقیقــی کــه 
هیچوقــت قبــال نداشــتی، و امیــد بــه آینــده ای کــه پیــدا می کنی به نظرم 

قشــنگ ترش مــی کنــه =(
مــن ســال کنکــور رو کنــار دوســتام تــوی پانســیون )اردوی مطالعاتــی 
مدرســه( دوســت داشــتم بــا همــه ســختیاش؛ روزی بــود کــه حالــم بــد 
باشــه و روزی هــم بــود کــه بخاطــر امتحــان و پیشــرفتم خیلــی خوشــحال 

باشــم. 
راستش قبل کنکور فکرنمی کردم که این رو بگم؛
ولی بعدش همه ش یه خاطره ی قشنگ میشه.

مصاحبه گر: بهاره شاه والیتی

ــودن از  ــا و دور ب ــا وجــود کرون ــود؛ امــا ب ــز ب ــم جالــب و هیجــان انگی اردوی دانــش آمــوزی همیشــه برای
ــه آرزو شــده بــود. مدرســه، برایــم تبدیــل ب

2 سال دوری از مدرسه و دورهمی دوستان باعث شده بود که روحیه ی خوبی نداشته باشم.
تابســتان 1401 و همزمــان بــا برگــزاری کالســهای تابســتانی، اعــالم اردوی شــیراز، حــس عجیبــی را در مــن 
ایجــاد کــرده بــود... هــم شــاد بــودم و هــم نگــران؛ شــاد بخاطــر اینکــه قــرار بــود چنــد روز بــا دوســتانم هــم 
ســفر باشــم؛ و نگــران بــه علــت دوری از خانــواده. آخــر تــا االن از خانــواده دور نبــوده ام و همــه ســفرها را 

بــا خانــواده تجربــه کــرده بــودم.
از یــک هفتــه قبــل از ســفر بــا دوســتانم شــروع کردیــم بــه برنامــه ریــزی؛ برنامــه ریــزی در مــورد اینکــه در 

ســفر چــه کارهــای انجــام دهیــم، چــه چیــزی بخوریــم و ...
باالخره روز موعد فرا رسید! 

قــرار بــود ســفر مــا بــا قطــار باشــد؛ ســاعت 14 روز 19 شــهریور بــه مدرســه رفتیــم. وای کــه چــه هیاهویــی 
برپــا بــود! 

برای ما اسپند دود کردند و از زیر قرآن رد شدیم و با خانواده هامان خداحافظی کردیم.

اردوی شیراز پایه دهم ویازدهم و دوازدهم
دبیرستان فرزانگان 4 - تابستان 1401

خوشا شیراز و وضع بی مثالش
زرکــن آبــاد مــا د لوحــش هللا   

از زوالــش خداونــدا نگــه دار 
که عمر خضر می بخشد زاللش
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راســتش در لحظــه خداحافظــی، پــدر و مادرهــا بیشــتر نگــران و ناراحــت بودنــد تــا مــا... هــر کــدام ســعی 
مــی کردنــد لیســت عالیــق مــارا بــه معاونیــن اطــالع بدهنــد!

با سوارشدن به اتوبوس و حرکت به سمت راه آهن، سفر 5 روزه ی ما شروع شد. 
ســاعت 17:15 دقیقــه قطــار حرکــت کــرد. هــر 4 نفــر در یــک کوپــه بودیــم؛ البتــه اولــش بــه ایــن صــورت بود 

امــا بعــد از کنتــرل بلیــط هــا، در بعضــی از کوپــه هــا 10 نفــر هــم می نشســتیم.
در مســیر ســفر، معــاون هــا مثــل مادرانــی دلســوز حواسشــان بــه تغذیــه و ســالمتی مــا بــود؛ قســمت 
ــا  ــا زمانــی کــه ب جالبــش لیمــو ترشــی بــود کــه بــرای جلوگیــری از تشــنگی و گرمازدگــی بــه مــا دادنــد؛ ی
دســتگاه فشارســنج ، فشــار دوســتم را گرفتنــد و بــه او آب و نبــات دادنــد یــا حتــی زمانــی کــه بــرای دل درد 

یکــی از بچــه هــا بــه اون  عــرق نعنــا دادنــد و ...
در طول مسیر شاد بودیم و فقط چند ساعت، آن هم به اصرار معاون ها خوابیدیم.

ســاعت 9 صبــح بــه شــیراز رســیدیم و حرکــت کردیــم بــه ســمت اردوگاه شــهید دســتغیب؛ اردوگاهــی بــا 
فضایــی بــزرگ و درختــان تنومنــد کــه حــدود 20 دقیقــه بــا شــهر شــیراز فاصلــه داشــت.

حدود 3 ساعت استراحت کردیم و بعد از صرف نهار، بازدیدهای اردوی ما شروع شد.
اولیــن بازدیــد از حــرم حضــرت شــاهچراغ )ع( بــود. زیــارت حــرم بــرادر امــام رضــا )ع( و دیــدن آینــه کاری 

داخــل حــرم، حــال بســیار خوبــی داشــت.
بعــد از زیــارت بــه بــاغ ارم رفتیــم؛ یــک بــاغ زیبــا بــا حوضی بزرگ در کنار عمارت تاریخی باشــکوه و فضایی 

پــر از گیاهــان تزئینــی؛ و بــاز هــم معــاون هــا عکس های دوســتانه زیبایی از ما گرفتند.
بعد از باغ ارم، حرکت کردیم برای بازدید آرامگاه سعدی شیرازی با ستونهای بلندش.

قســمت خوشــمزه ی گــردش آن روز بعــد از آرامــگاه ســعدی، خــوردن فالــوده شــیرازی بــود. البتــه شــام در 
رســتوران ســنتی و بســیار شــیک هم خالی از لطف نبود.

بعــد از گــردش مفصــل، بایــد بــه اردوگاه بــر مــی گشــتیم و اســتراحت مــی کردیــم تــا فــردا بــا توان بیشــتری 
بــه دیگــر جاهــای دیدنــی برویــم؛ امــا بــودن در کنــار دوســتان آنقــدر شــیرین و دلچســب بــود کــه بیشــتر 

ترجیــح مــی دادیــم بیــدار باشــیم تــا خــواب.
فردا صبح، بعد از صرف صبحانه، گردش را با بازدید از آرامگاه حافظ شروع کردیم.

برنامــه آن روزمــان بعــد از زیــارت آرامــگاه حافــظ، صــرف نهــار در رســتوران ســنتی صوفــی، رفتــن بــه بــازار 
وکیــل، ســرای مشــیر، حمــام وکیــل و ارگ کریــم خــان زنــد بــود.

وقتــی از ایــن اماکــن بازدیــد کردیــم، بــاز هــم بــا 
خــوردن بســتنی فالــوده شــیرازی دوق زده شــدیم.
و بعــد نوبــت خریــد ســوغاتی بــود. خیابــان کریــم 
خــان جــای خوبــی بــرای خریــد ســوغاتی بــود؛ مغــازه 
هــا پــر بــود از انــواع عرقیجــات، گالب، بهــار نارنــج، 

مســقطی و ...
موقــع خریــد ســوغاتی برای خانــواده، برای لحظاتی 
احســاس دلتنگی عجیبی داشــتم و دوســت داشتم 
بهتریــن هــا را برایشــان ببــرم تــا آنهــا هــم در شــادی 

من شــریک باشــند.
خســته از بازدیــد روزانــه، مهمــان شــام خوشــمزه ی 

فســت فــودی بودیــم.
در راه برگشــت بــه اردوگاه بــه ایــن فکــر مــی کــردم 
کــه چقــدر زمــان زود در حــال گــذر اســت... امــا بــا 
ورود بــه اردوگاه متوجــه شــدم کــه بــرای آخــر شــب 

هــم برنامــه ای تــدادرک دیــده شــده.
و  شــیرینی  و  کیــک  خریــد  بــا  فرهنگــی  معــاون 
تنقــالت و برگــزاری مســابقه و اهــدا جوایــز، شــادی 

آن روز مــا را تکمیــل کــرد!
بــرای  هــم  بــاز  روزانــه  هــای  خســتگی  تمــام  بــا 
خوابیــدن مقاومــت مــی کردیــم و تــا نیمــه هــای 

خندیدیــم. و  گفتیــم  هــم  کنــار  در  شــب 
روز چهــارم ســفر، روز آخــر حضــور مــا در شــیراز 
بــود. بازدیــد از تخــت جمشــید... ایــن بنــای تاریخــی 
و کهــن ایــران زمیــن کــه بــا توضیحــات لیــدر اردو، مــا 
را بیشــتر از گذشــته شــیفته تاریــخ کشــورمان کــرد.
بعــد از بازدیــد چنــد ســاعته و صــرف نهــار، بایــد بــه 
راه آهــن مــی رفتیــم. اکثــر بچــه هــا از اینکــه اردو 
تمــام شــده ناراحــت بودیــم؛ و مــن در راه برگشــت 
بــه چیزهــای جدیــدی کــه در اردو یــاد گرفتــه بــودم 
فکــر مــی کــردم؛ ایــن کــه در ســفر نباید غرور و تکبر 
داشــت و بایــد از خودبینــی و خودخواهــی دوری 

کــرد و بایــد نســبت بــه یکدیگــر گذشــت داشــت.
حــاال در آخــر اردو احســاس مــی کــردم کمــی بزرگتــر 

شــده ام.
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خط نو
انتشار عمیق ترین تصویر از کیهان

توسط تلسکوپ »جیمز وب«

گردآوری و خالصه سازی
بهاره سادات شاه والیتی

روز 12 جوالی 2022 )21 تیرماه 1401(  تلسکوپ »جیمز 
ــه انســان ها امــکان داد  ــار ب ــرای نخســتین ب وب« ب
میلیاردهــا ســال دیگــر در زمــان بــه عقــب برونــد و 
قدیمی تریــن، شــفاف ترین و عمیق تریــن تصویــری 
کــه تــا کنــون از کیهــان و تشــکیل کهکشــان ها بــه 

ثبــت رســیده اســت را مشــاهده کنــد.
ناســا بــا انتشــار  تصویری کــه جیمــز وب بــه زمیــن 
ارســال کــرده اســت  نوشــت :»هــزاران کهکشــان از 
جملــه کم نورتریــن اجــرام مشــاهده شــده در مــادون 
قرمز برای نخستین بار در دید وب ظاهر شده اند. 
ایــن تکــه از جهــان پهنــاور، بخشــی از آســمان را 
می پوشــاند کــه تقریبــاً بــه انــدازه یــک دانــه شــن 
اســت کــه توســط شــخصی روی زمیــن نگــه داشــته 

شــده اســت.«
اســت؛  انگیــز  شــگفت  عکــس،  ایــن  بــه  نــگاه 
اکنــون مــا  کهکشــان ها و ســتاره ها بی شــمارند و 
می توانیــم بــه ۱۳ میلیــارد ســال پیــش نــگاه کنیــم و 
از آنجایــی کــه می دانیــم جهان هســتی ۱۳ میلیــارد و 
۸۰۰ میلیــون ســال قدمــت دارد، مــا تقریبــا بــه آغــاز 

کیهــان نــگاه می کنیــم!
و ممکــن اســت برخــی از آنهــا االن وجــود نداشــته 
باشــند و فقــط نــور آنهــا در فضــا توســط جیمــز وب 

شــکار شــده باشــد!
ــه  ــه یــک خوشــه کهکشــانی ب ایــن عکــس مربــوط ب
۴.۶ فاصلــه  در  کــه  اســت  نام    

 میلیارد سال نوری از ما قرار دارد. 
بــه لطــف لنــز گرانشــی، جیمــز وب می توانــد فواصل 

بســیار دورتری را بررســی کند. 
ایــن نخســتین بــار نیســت کــه ستاره شناســان از این 

SMACS0723

مقایسه تصاویر 
تلسکوپ های هابل و وب

عمیق ترین تصویر کیهان
توسط تلسکوپ جیمز وب

هابلوب

ناحیــه از آســمان تصویربــرداری می کننــد. تلســکوپ 
 )Hubble Space Telescope( »فضایــی »هابــل
نیز پیشتر از                     تصویربــرداری کــرده 

اســت.
قــرار دادن دو تصویــر ثبت شــده توســط جیمــز وب 
و هابــل، جنبه هایــی را آشــکار می کنــد کــه قابلیــت 

تصویربــرداری جیمــز وب را نشــان می دهنــد.
ــر  ــر جیمــز وب، بســیار برت ــات و وضــوح تصوی جزئی
از تصویــر ثبت شــده توســط هابــل اســت و نتیجــه، 
عمیق تریــن و واضح تریــن تصویــر مــادون قرمــز از 
یــک جهــان دور را ارائــه می دهــد کــه تــا بــه امــروز 

ثبــت شــده اســت.
دوربیــن مــادون قرمز نزدیــک)NIRCam( جیمز وب، 
این کهکشــان های دوردســت را در کانون توجه قرار 
داده اســت؛ کــه ســاختارهای کوچــک و کــم نــوری 

دارنــد و پیشــتر هرگــز دیــده نشــده اند.
پژوهشــگران ناســا ، بــزودی تحقیقــات بیشــتر در 
مــورد جــرم، ســن، تاریــخ و ترکیبــات کهکشــان ها را 
آغــاز خواهنــد کــرد و امیدوارنــد تاریخچــه و گذشــته 
کیهان را آشــکار کند و کهکشــان های مجاور را رصد 
کنند تا شاید به این جواب سواالتی که سالهاست 

ذهــن بشــر را بــه خــود مشــغول کــرده دریابنــد.
ســواالتی نظیــر چگونــه ســتارگان شــکل می گیرنــد؟ 
موجب و محرک حرکت انبســاطی جهان چیســت؟ 
و آیــا ســیاراتی وجــود دارنــد کــه بتواننــد میزبــان 

حیــات باشــند؟
SMACS0723
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خط ربرت
افتخارات پژوهشی 

راهیابی به مرحله کشوری سومین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای- دانش آموزی
محور کد نویسی

مهنا آموزگار )پایه هشتم( گرایش طراحی و ساخت صفحات وب
محور ادبیات و علوم انسانی 

سیده سپیده زربینی سیدانی )پایه هفتم( گرایش نقالی
راهیابی به مرحله استانی سومین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی 

محور ادبیات و علوم انسانی 
سارا برزگر )پایه هشتم( گرایش داستان کوتاه تابش 

هنگامه خادمی )پایه نهم( گرایش پادکست  
مبینا مالکی )پایه نهم( گرایش تصویرسازی 

محور نجوم 
زهرا جاللی نسب )پایه هشتم( گرایش پژوهش های نجومی) مقاله (

محور کد نویسی
دینا اقرلو و نرجس سادات مسعودی علوی )پایه هشتم( گرایش طراحیِ نرم افزار

محور گیاهان دارویی 
مارال احمدی )پایه هفتم( گرایش مقاله علمی پژوهشی 

مبینا میغانی )پایه نهم( گرایش بسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده ها 
طرح شایسته تقدیرسومین جشنواره علمی- پژوهشی پژوهش های- دانش آموزی

محور ادبیات و علوم انسانی
مبینا مالکی )پایه نهم( گرایش تصویرسازی

محور مسابقات آزمایشگاهی
روژان جوانمرد و روژین جوانمرد )پایه دهم( گرایش فیلم آزمایشگاه علوم تجربی

راهیابی به مرحله دوم کارسوق ملی علوم اعصاب شناختی 
نرگس سادات حسینی )پایه یازدهمس(

روژان جوانمرد و روژین جوانمرد و فاطمه اعال )پایه دهم(
کسب رتبه ششم کارسوق ملی فراگیر مدرسه تابستانه 1401 

ماجده طاهرخانی )پایه دهم(
کسب رتبه اول جشنواره  ملی دانش آموزی سما 

درسا حاجی  عموشا و سارا کوهنورد و پرستو مهاجر )پایه دهم(
کسب مدال طال در محور دستاوردهای پژوهشی و اختراعات دانش آموزی 

ماهدیس هاشمی )پایه نهم(
زهرا عرفانی و فاطمه عرفانی و حنانه طاهری و گلسا سپه وند )پایه نهم(

کسب مدال نقره در محور دستاوردهای پژوهشی و اختراعات دانش آموزی
دینا اقرلو و نرجس سادات مسعودی علوی )پایه نهم(

کسب مدال برنز در محور دستاوردهای پژوهشی و اختراعات دانش آموزی
شهرزاد حاجی نقدی و آوین صادق زاده )پایه دهم(

افتخارات فرهنگی متوسطه دوم 
کسب رتبه های برتر شهر تهران در بیست و هفتمین کنگره قرآنی مدارس سمپاد

الهه برادران توحیدی )پایه یازدهم( رتبه اول رشته حفظ ویژه
زینب سعیدی )پایه هشتم( رتبه دوم رشته حفظ ویژه

نیلوفر سادات الجوردی )پایه دهم( رتبه اول رشته قرائت
زینب سادات  موسوی )پایه هفتم( رتبه دوم رشته قرائت 

کسب رتبه برتر در رقابت های استانی و راهیابی به مرحله کشوری بیست و هفتمین کنگره قرآنی سمپاد
کیمیا نصیری )پایه ی یازدهم(

سیده سنا حسینی )پایه ی یازدهم(

به امید موفقیت های روزافزون شما
 عزیزان دبیرستان فرزانگان 4



پذیرفته شدگان کنکور سراسری )رشته ریاضی( سال 1401



پذیرفته شدگان کنکور سراسری )رشته تجربی( سال 1401



دبیرستان فرزانگان4
نشانی: تهران . خیابان تهران نو . خیابان خاقانی . کوی زینبیه

تلفن: 77170223- 77171122 - 77170820
وبسایت:

ایمیل:
فکس: 7711314

www. farzanegane4.ir
farzanegan4@gmail.com


	نشریه تابستان1401
	cover
	نشریه تابستان1401

	نشریه 1



