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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه
خرید و فروش 

فیش  
 حج - مکه

گمشده - پیدا شده
ســند کمپانــی و بــرگ ســبز 
ولــو FM9 به شــماره انتظامی 
537ع15 ایــران 63 مــدل 
1383 موتور 017302 شاسی 
Y0V2J4CJC55T850608 به 
نام نســرین محبوبی اردکانی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

برگ سبز )سند مالکیت( خودرو 
پیــکان 1600  وانــت  ســواری 
رنگ ســفید روغنی مدل 1389 
بــه شــماره انتظامــی 779ی46 
ایــران 78 بــه شــماره موتــور 
11489005062 و شماره شاسی 
بنام   NAAA36AA0AG211809
علی امیریان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

پرایــد  خــودرو  بــرگ ســبز 
131 مــدل 94 بــه شــماره 
 -73 ب   346 مــی  نتظا ا
ایــران 41 به شــماره موتور 
5491543 و شــماره شاسی  
 NAS411100F1161903
مفقود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
سواری پراید مدل 1385 به شماره 
انتظامــی 244 د 64 ایــران 31 
شماره موتور  1697819 و شماره 
 S1412285943757 شاســی 
به نام ســعید خادمی شــماره ملی 
 4070666613 مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگه ســبز خــودروی هیوندا 
النتــرا CLS مــدل 2014 بــه 
شماره شهربانی 214 س 32 
ایــران- 11 و شــماره موتور 
787016 و شــماره شاســی 
گردیــده  مفقــود   954453
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

می باشد.

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو 
وانــت پیکان 1600i به شــماره 
پــاک 314 س 21- ایــران 14 
به رنگ ســفید شــیری- روغنی 
مــدل 1392 و شــماره موتــور 
118P0020731 و شماره شاسی 
 NAAA36AA3DG603204
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
 سایپا CNG تیبا به شماره پاک 
681 و 46- ایران 14 به رنگ 
ســفید- روغنی مدل 1396 و 
  M15/8548605 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAS812100H5778570
مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت مشــخصات خودرو ســواری 
نیسان پاترول، 2 درب مدل 1371 
به رنگ ســفید روغنی به شــماره 
انتظامــی 365 ل 83 ایران 46 و 
شماره موتور Z24410596WS و 
 PNK15Z007272 شماره شاسی
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســبز  بــرگ  کمپانــی  ســند 
موتورســیکلت هونــدا ویو و 
کارت و بیمه نامــه به شــماره 
پاک 29858 ایران 117 به 
شــماره موتور 8006923 به 
شماره شاسی 8401925 به 
نام حامد ســویزی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خودرو شــرکت 
صنایع الکتریکی ناســیونال 
ملــی  شناســه  بــه  ایــران 
مالــک   10100736086
ســواری پراید مدل 1397 
به شماره انتظامی 815ط74 
ایران 22 به شــماره شاسی 
 NAS411100J3434154
ر  تــو مو ه  ر شــما
مفقــود   M136098726
گردیــده اســت و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

چــون آقــای یــداهلل حبیبــی مالــک 
خــودروی وانت پیکان مــدل 1370 
به رنگ آبی روغنی به شماره انتظامی 
462ب46 ایران 51 و شــماره موتور 
12346900424 و شــماره شاســی 
69200564 بــه علت فقدان ســند 
کمپانی و برگ ســبز خــودرو تقاضای 
رونوشت المثنی سند مذکور را نموده 
اســت. لــذا چنانچه هر کــس ادعایی 
در مورد خــودروی مذکور دارد ظرف 
ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ســاختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای 
مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

و  ر د خــو نــی  کمپا ســند 
الکتریکــی  صنایــع  شــرکت 
ناســیونال ایــران به شناســه 
 1 0 1 0 0 7 3 6 0 8 6 ملــی 
مــدل  رنــو  ســواری  مالــک 
انتظامــی شــماره  بــه   1392 
2 2 ن  ا یــر ا  4 7 8ط 1 2 
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 NAALSRALDDA229333
ر  تــو مو ه  ر شــما
 82008711592W138752
مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز پژو پارس مدل 97 به شماره 
موتــور 124K1245561 به شــماره 
انتظامی 252 و 48- ایران 38 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اسامی ۶  نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202
33113519

33942000
 33118052
33911568

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845 
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

 
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

تو

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1400

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

10/860/0005/430/0002/715/000روزنامه کیهان

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان انگلیسی

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان عربی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله کیهان ورزشی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله زن روز

2/761/0001/385/000690/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ425/000مجله کیهان فرهنگی

کـارتـن سازی) پستـی( 
با تمامی سایزها موجود می باشد 

کارتن 3 و 5 الیه و لمینتی
و اثاثیه منزل و شرکت ها

۶5953700-09121334187

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

۶۶574819 -۶۶57۶981
0912۶993۶03

خرید و فروش 
انواع خودرو

کارتن سازی

نام مستعار کودک:   آریا

تاریخ تولد: 1400/6/13

تاریخ پذیرش: 1400/06/15

ارجاع دهنده: اورژانس مارد

نام مستعار کودک:   یزدان

تاریخ تولد: 1400/6/15

تاریخ پذیرش: 1400/06/31

ارجاع دهنده: بیمارستان امام  خمینی

آگهی مزایده عمومی
معاونت بهداد- بیمارســتان حضــرت ولیعصر)عج( ناجا 
در نظــر دارد قــرارداد بوفــه بیمارســتان را از طریق 
مزایده عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. واجدین شــرایط و دارای مدارک قانونی 
و رزومــه )ســوابق کاری( می توانند از روز چهارشــنبه 
لغایــت روز یکشــنبه مــورخ  مــورخ 1400/07/28 
1400/08/09 در ســاعت اداری بــه نشــانی: خیابان 
ولیعصــر- باالتــر از میرداماد- نبش خیابان یاســمی- 
بیمارستان ولیعصر)عج( ناجا- واحد مهندسی مراجعه و 

اسناد شرکت در مزایده را دریافت نمایند.
قابل ذکر است شرکت کنندگان می بایست مبلغ شرکت 
در فرآیند ارجاع کار را فقط به صورت ضمانت نامه بانکی 
به نام بیمارســتان ولیعصر)عج( ناجا تهیه نمایند. ضمنا 
شرکت کنندگان می بایســت مدارک شرکت در مزایده 
و رزومه کاری به همراه پیشــنهاد قیمــت را به صورت 
فیزیکی و ممهور به مهر در پاکت های دربسته و مهرزده 
حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 1400/08/19 به 
واحد بازرسی بیمارستان در آدرس ذکر شده تحویل و 
رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی 

برعهده برنده مزایده می باشد.
تماس : 812353۶4

آگهی مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده 
موسسه فرهنگی هنری کانون هنرمندان ایران 

به شماره ثبت 7۶22 و شناسه ملی 1010033921۶
بدینوســیله از کلیه اعضای موسســه دعوت می شــود تا در جلســه مجمع 
عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده که در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 
1400/8/25 در آدرس تهران خیابان باهنر روبروی مجتمع روشــا پاک 

248 واحد 2 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره مطابق ماده 11 اساسنامه
2- تغییر و اصاح اساسنامه مطابق ماده 12

3- اضافه شدن رکن هیئت امنا به ارکان موسسه مطابق ماده 13
4- اعام آدرس و تلفن جدید موسسه

5- اعام و ثبت لوگو و آرم موسسه
هیئت مدیره

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 9 تهران
 از طریق مزایــده تاالرخانه معلم واقع در خ آزادی 
روبــروی دانشــگاه شــریف ابتــدای خ گرانمایه را 
بــه صــورت اجــاره واگــذار می نماید افــراد جهت 
ســتاد  ســامانه  آدرس  بــه  مزایــده  در   شــرکت 
www.setadiran.ir مراجعــه نمایند یا به آدرس 
آزادی خیابان نجارزادگان خ سبزه زار پاک 12 طبقه 
همکف واحد کارشناســی پشــتیبانی اداره مراجعه 

نمایند. شماره تماس: 66002738
 مدیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای مجید فاتح به شــماره شناســنامه 83 مطابق دادخواســت 
تقدیمــی بــه کاســه پرونــده 334/2/1400 از ایــن شــعبه 
درخواســت گواهــی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان طیبه احمدی به شــماره شناسنامه 816 در تاریخ 
1399/11/27 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگی گفته و 
ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- مجید فاتح 
شماره شناســنامه 83 تاریخ تولد 1329/1/1 صادره شاهرود 
فرزند پســر 2- مسعود فاتح شــماره شناسنامه 17116 تاریخ 
تولد 1343/6/20صادره شاهرود فرزند پسر 3- محمود فاتح 
شماره شناسنامه 530 تاریخ تولد 1331/9/20 صادره شاهرود 
فرزند پســر 4- نرگس فاتح شماره شناسنامه 898 تاریخ تولد 
1342/10/11 صادره شــاهرود فرزند دختر 5- مرضیه فاتح 
شماره شناسنامه 245 تاریخ تولد 1334/1/5 صادره شاهرود 
فرزند دختر 6- مریم فاتح شــماره شناســنامه 697 تاریخ تولد 
1326/12/14 صادره شــاهرود فرزنــد دختر و مرحومه ورثه 
دیگری نــدارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی، درخواســت 
مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف حوزه 2 رودبار قصران

نام مستعار کودک:   یزدان

تاریخ تولد: 1400/6/15

تاریخ پذیرش: 1400/06/31

ارجاع دهنده: بیمارستان امام  خمینی

نام مستعار کودک:   بابک

تاریخ تولد: 1400/6/01

تاریخ پذیرش: 1400/06/14

ارجاع دهنده: بیمارستان شهریار

نام مستعار کودک:   جاوید

تاریخ تولد: 1400/5/25

تاریخ پذیرش: 1400/06/27

ارجاع دهنده: بیمارستان امام  حسین تهران

نام مستعار کودک:   فاطمه

تاریخ تولد: 1398

تاریخ پذیرش: 1400/07/9

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک:   عرفان میرزایی

تاریخ تولد: 1395

تاریخ پذیرش: 1400/06/17

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهریار

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir
اجتماعی

Ejtemaee @kayhan.ir

در این نوشــتار تالش بر آن است که دوگانه   
مفهوم »تکلیف محور« و »خطامحور« را مقابل هم 
قرار داده و پیرامون هریک نکاتی آورده شــود تا 
نقش هر کدام را در ارتقا و سرعت بخشی به پیشروی 
علمی  و تحصیلی روشن کند. در این نوشتار و مطابق 
با تحلیلی که خواهــد آمد، خطامحوری به عنوان 

راهبرد پیشروی های تحصیلی عرضه می شود. 
 * * *

رسیدن به سواد گیمری )Gaming Literacy(، در 
عصر تکنولوژی که سیر و سرعت تکامل انسان سرسام آور 
شده، ضروری به نظر می رسد؛ چراکه نوع برداشت متولیان 
جامعه نسبت به آن در عرصه آموزش و پرورش تأثیرگذار 
اســت. به عبارت دیگر؛ صرف نظر از نگاه مثبت یا منفی 

»خطامحوری« و فرصت دادن به »خطاکاری« اســت. تفکر 
خطامحــور یکی از عوامل مهــم و مؤثر در آموزش را امکان 
خطــا می داند لذا؛ به یادگیرنده فرصتی برای خطا داده و به 
او اطمینان می بخشد که خطاکاری چیزی از ارزش و بهای 
تالش های او نمی کاهد و حتی دلیل بر ضعف و کم هوشــی 
نیســت؛ بلکه بخشــی از ذات راه آموزش و تعلیم اســت. 
آموزش گیرنده در اتصال به این تفکر درمی یابد که خطاکار 
با خطاکاری هایش در معرض تنبیه، ســرزنش و عتاب قرار 
نمی گیرد و کم هوش و کم استعداد تلقی نمی شود؛ القصه از 
نکات و نقاط مثبت، مؤثر و کلیدی آموزش و پرورش و تعلیم 

و تعلم قلمداد می شود.
نقش خطــاکاری را در فضاهای گیمری بهتر می توان 
تشــخیص داد. در مقام مقایســه توجه کنیم که در عرصه  

ما، باید به عرصه  تکنولوژی توجه داشت که تأثیرات آن 
در نظام آموزشی ما، مهم و پایدار است و نمی توان آن را 
نادیده گرفت.   تفکر تکنولوژی که در ایران مستقر است 
به واقع یک تفکر تکلیف مدار اســت، در این شرایط باید 
از خأل خطا محوری سخن گفت و نقش  آن را در مقایسه  
بــا تکلیف مداری آزمــود و در جهت تکمیل این مطلب 
می توان این مهم را با مفهوم گیم مرتبط دانســت و به 

مقصود نوشتار نزدیک تر شد. 
تکلیف محوری می گوید؛ تکالیف همواره نشان دهنده 
این است که چگونه و با چه سرعتی باید حرکت نموده و 
تمرین داشت. در تکلیف محوری گام ها و مراحلی که باید 
طی شود یا آموخته شود، مشخص و معین است و تمام 
تالش می بایســت در انجام دقیق و صحیح آنها متمرکز 

شود و قرار برخطا نیست.
 به عبارت دیگر؛ تکلیف محوری یعنی خطا ممنوع. 
در تکلیف محوری، خطاکاری ، از امتیازها کاسته و بدین  
ترتیب است که تکلیف محوری راهبرِد پیشروی قلمداد 
شده اســت. راهبرد تکلیف محوری، دانش آموز را در غار 
»دموســتنس« یونانی1 قرار می دهد و در این غار سیخ و 
میخ های آویخته از در و دیوار و سقف و کف، اجازه  خطا 
کردن نمی دهد. یادگیرنده هر جا که حرکات دست و پا 
و صــورت و زبان و هیجــان را به  خطا از حِد مرزِ تعیین 
شده عبور دهد با اصابت به سیخ و میخ های غار، کنترل 
شده و سر جای اولش بازمی گردد؛ تا در نهایت به صورت 
معیارهایی که موانع غار تعیین کرده اند، عمل کند؛ به این 
 ترتیب آموزنده رفته رفته درمی یابد که دست و پا و زبان 
و رفتارها را تا کجا می تواند امتداد و پرواز دهد و در این 
مختصات آموزشــی و پرورشی است که افراد در مقیاس 
محدود شــده قرار می گیرند )مانند سیستم نمره دهی 
برخالف سیستم امتیازی در نظام آموزشی فعلی کشور(.

معلمان پویا به متعلمین پوینده
 امکان خطاکاری می دهند

نقطــه  مقابــل راهبــرد تکلیف محــوری راهبرد 

تکنولوژی این امکان را فضای گیم به همه گیمرها می دهد 
که خطا کنند و دوباره از نو شروع کنند.

کســی که در فضای گیم ورود پیدا می کند، جاذبه گیم 
 او را در آغوش می گیرد. اگر بار اول یا بار چندم اشتباه کند 
نمی هراسد، چون می داند که گیم حق خطا به او داده است؛ 
بنابراین گیمر تالش می کند تا از اشتباهاتش درس بگیرد و 
آگاه تر و پرتجربه تر شود و برای پیروزی به تالشش ادامه دهد. 
در فضای گیم این حس پیدا می شود که فرد خود دست اندرکار 
آزمون و خطا است و رفته رفته با عبور از خطاها، امکان کسب 
مهارت یافته و در مسیر تسلط گام برداشته و چنین می پندارد 
کــه آزمون و خطاها و مهارت یابی ها همه محصول و معلول 

اراده خود اوست.
به همین دلیل است که اهل رشد، علم و فکر عالقه  وافری 
به این موضوع پیدا می کنند؛ زیرا در این فضا اشــتباه کردن 
فرصتی برای آزمودن را ه های جدید و تکرار و تمرین به دست 
می دهد. گیمر در این فضا به امکان اکتشاف محوری دست پیدا 
می کند. فرصت خطاکاری به دنبال خود، امتحان کردن کارها و 
راه های جدید را می آورد. همچنان که در ابتدای نوشتار آمد 
فرآیند آزمون و خطا و خاصه خطاپذیری بهترین راه یادگیری، 
رشد و فرصت خالقیت یک فرد است که فضای گیم این بستر 
را در فضای حقیقی آشــکار کرده و هم به آسانی در اختیار 
ما قرار داده است و اکثریت نوجوانان و جوانان ما تشنه وار به 

سمت آن، مسابقه  سرعت برگزار می کنند. 
مــن از فضای گیمری و عالقه  وافر فرزندان جامعه ام به 
این فضا چنین آموختم کــه پدران و مادران آگاه و متعهد، 
معلمان و مربیان متخصص، خود میدان الزم برای اشــتباه 
کــردن را می دهند )همان کاری کــه فضای گیمری آن را 
در اختیــار ما می گذارد( و به فرزنــدان و دانش آموزان خود 
چهار اصل را در این مسیر آموزش می دهند 1- از آنها درس 
می گیرند 2- مسئولیت شان را می پذیرند 3- در صدد جبران 
آن برمی آ یند 4- برای جلوگیری از تکرار اشتباه، از محافظ های 

مستحکمی  استفاده می کنند. 
البته ما و جامعه  آموزش هنوز نتوانســته ایم با محاسن 

عنصر خطاکاری آشــنا شــویم و فرصــت نداده ایم که 
 خطــاکاری جاگیر و پاگیر شــود و بــه آن فردیتی که 
بر مبنای اندیشــه  خطاکردن بنا می شــود، اجازه  تولد 

نداده ایم. 
آموزگار می تواند به جای اظهار خشــم و آزردگی از 
اشــتباه دانش آموز، هرچه بیشتر او را  ترغیب کند که با 
آزمــون و خطا بیاموزد و جرأت خطاکردن پیدا کند و از 
اشتباهاتش درس بگیرد. نباید فراموش کرد که همگی ما 
الجرم و بدون استثناء اشتباه می کنیم و  گریز و گزیری 
از آن نیست؛ بنابراین بحث بر سر اصل خطاکاری نیست؛ 
بلکه نکته این اســت که جایــگاه و نقش تعیین کننده  
خطاها را شــناخته و از آن بهره برداری های کافی و وافی 

را داشته باشیم. 

در پــس و پســتوی اذهان آموزگاران مــا، یکی از 
سخت ترین کارها، دادن امکان و اختیاراتی به دانش آموزان 
و دانشجویان است که باعث انجام خطا شده و می بایست 

مانع آن شوند.
آموزگاران برجسته راه هایی برای ایجاد امکانات الزم 
برای خطر کردن دانش آموزان و دانشجویان خود می  یابند 
و به آنها این امکان را می دهند و در حقیقت این آموزه را 
آموزش می دهند که شجاعت به معنای فقدان ترس نیست؛ 
بلکه به معنای تصمیم بر این است که چیزهایی مهم تر 
از ترس نیز وجود دارند. همان گونه که »جان وودن«2 سابقاً 
گفته است، »اگر شما اشتباه نمی کنید، پس هیچ کاری 
انجام نمی دهید«. اشتباهات راه رسیدن به ایده های بزرگ 

و نوآوری ها هستند. 
اشتباهات ســکوهای استواری برای پیمودن مسیر 
خروج از منطقه راحتی و رکود به منطقه  رشد، جایی که 
اکتشافات جدید شکل می گیرند و درس های بزرگ آموخته 
می شوند، هستند. اشتباهات شکست نیستند آنها حقیقتاً 
فرآیند حذف راه های اشتباه برای نزدیک شدن به راه هایی 

هستند که به مقصد می رسند و می رسانند. 
نتیجــه آنکه؛ خطا اندیشــی و امکان ســازی برای 
خطــاکاری از عوامــل راهبــردی پیــش روی آموزش 
و کســب دانش به شــمار مــی رود و دانش آمــوزان و 
آموزش هایــی که تکلیف محــور حرکــت می کنند با 
حذف امــکان خطا، امکان خالقیت را در دوردســت ها 
می نشــانند و دانش آموزانــی بر طبق معیــار و مالک 
خودســاخته، پرورش می دهند که تن دادن به تحرکات 
 فــوق از خصائل آنان می گردد؛ بر خالف فضایی که گیم 

می سازد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- دموســتنس یونانی )3۸4- 322 پیــش از میالد( دولتمردی 
برجسته و سخنرانی توانا در آتن در یونان باستان بود.

2- جــان رابــرت وودن )14 اکتبــر 1۹1۰- 4 ژوئــن 2۰1۰( 
بازیکن بسکتبال و مربی آمریکایی بود.

رهبر انقالب درسومین نشست اندیشه های 
راهبردی با موضوع زن و خانواده، با  اشــاره به 
مبانی غنی و ناب دین اسالم در مقابل قرائت های 
غربی و شرقی از هویت و حقوق زن، از فعالین 
حوزه زن و خانواده خواســتند »اینها را باید 
تئوریزه کنیم؛ به شکل نظریه ها و مجموعه های 
قابل تشــعب، قابل اســتفاده و قابل استنتاج 
دربیاوریم و در اختیار همــه بگذاریم؛ هم در 
اختیار خودمان برای برنامه ریزی، هم در اختیار 
مخالفین، هم در اختیار استفســارکنندگان.« 
بخــش زن و خانواده و ســبک زندگی پایگاه 
اطالع رســانی KHAMENEI.IR در همین 
زمینه یادداشــتی از خانم »فریبا پروینیان«، 

کارشناس مطالعات زنان منتشر کرده است.
  *  *  *

»مرد، آغاز و انجام زن اســت«، این جمله توماس 
آکونیاس است که به »عالم جهانی« مسیحیت کاتولیک 
رم معروف اســت. وی به عنوان یک فیلسوف بزرگ و 
راهبر جامعه غرب با اشاره به داستان آفرینش در انجیل 
قاطعانه اظهار می کند که مرد »آغاز و انجام« زن است 
و زنان نوعی نقص و عدم توفیق دارند و به کرات از او 
نقل شده که زن انسانی است که به طور ذاتی ناقص و 
ناموفق است. او با پیروی از ارسطو تولد دختر را ناشی 
از ضعف قدرت تولید مثل مرد دانسته و معتقد بود این 
ضعف موجب می شود که انسانی »ناقص« متولد شود. 
او زن را پایین تر از بردگان می دانست و بر این باور بود 
که زن باید طبق قانون طبیعت، مطیع و منقاد باشد.

زنان در کلیسای قرون وسطا کاماًل ساکت بودند. 
اجازه  اینکه به مردان چیزی بیاموزند یا بر آنان مسلط 
شوند را نداشتند و باید در سکوت و اطاعت کامل مسائل 
روحانی را فرا می گرفتند. چرا که کلیسا آنان را تهدیدی 
برای مردان و مسبب گمراهی ایشان می دانست. این 
نگاه حتی کمتر از یک قرن پیش در این کشورها اثر 

ویرانگری خود را داشت.
 »تا چند ســال قبل از این نــه خیلی زیاد زنانی 
که در مراکز آموزش عالــی تحصیل می کردند، حق 
نداشتند که مدرک کتبی تحصیالت عالی خودشان را 
بگیرند! در همین اواخر در بعضی از کشورهای غربی، 
از جمله انگلستان، مطبوعات یکی از کشورهای غربی 
که نمی خواهم از آن کشور و از آن مجله اسم بیاورم، 
پیرزنی را معرفی کرده بود که در ســال 1۹1۷ یعنی 
مثاًل هفتاد ســال قبل در حد دکترا تحصیالت عالیه 
کرده است؛ لیکن به او مدارک تحصیل نداده اند! بعد 
سؤال می کند چرا مدرک تحصیل نداده اند؟ می گوید که 
چون تا سال 1۹4۷ در انگلستان به زنانی که تحصیل 
می کردند، مدرک تحصیلی نمی دادند و می گفتند که 
زن نباید مدرک تحصیلی بگیرد!... در همان سال هایی 
کــه چنین حقارت هایی در فرهنگ غربی مشــاهده 
می شــد، در ایران اســالمی، بانــوی اصفهانی اجازه 
اجتهاد از مجتهدان درجه اول آن روز اســالم داشت؛ 
در اصفهان، حوزه  تدریس فلسفه و فقه را دایر داشت، 

اسالم، این است«. )1(
در کشورهای اروپایی تا اواسط قرن نوزدهم سایه 
قوانین قیومیت ســنگینی می کرد، قوانین قیومیت، 
زنان را از بهره مندی از حقوقی نظیر مالکیت دارایی ها، 
دســتمزدها و ثروت موروثی محروم می نمود و آن را 
در اختیار شــوهر قرار می داد در حقیقت همه دارایی 
زن، ملک مرد می شــد؛ زن محجور بود و با هیچ کس 
نمی توانســت قــرارداد مالی منعقد کنــد. حتی در 
کشوری نظیر فرانســه تا حدود یک قرن پیش، زنان 
حق داشتن حســاب های بانکی را نداشته و این حق 

کدام راهبرد برای نظام آموزشی مفید تر است 
تکلیف محور« یـا »خطـامحور«؟  «

محمدحامد محتشم

تحقیر زن در اندیشه غربی 
از دیـــرباز تــاکنون

در ســال 1۸۸1 میــالدی به زنان اعطا شــد، و پنج 
ســال بعد به زنان متأهل هم اجازه داده شد تا بدون 
اجازه شــوهر حساب بانکی باز کنند. انگلیس تا سال 
1۹۷۵ چنین اجــازه ای به زنان نداد و ایاالت متحده 
تا دهه 1۹۶۰ زنان را از داشتن حساب بانکی محروم 
می ساخت. طبق قانونی که در سال 1۸۵۰ به تصویب 
مجلس ملی انگلســتان رسید زنان جزء شهروندان و 
اتباع کشور محسوب نمی شدند، آنها حتی از مالکیت 
بــر تن پوش های خود محروم بودنــد. در یونان، چند 
 دهــه پیش، اقامــه دعوی زنــان در محکمه ممکن 

نبود.
 »شما مالحظه کنید که در دنیای غرب و همین 
کشورهای اروپایی که این همه مدعی دفاع از حقوق 
زنان هستند که تقریباً همه اش دروغ است تا دهه های 
اول این قرنی که تمام شــد، زنــان نه فقط حق رأی 
نداشتند، نه فقط حق گفتن و انتخاب کردن نداشتند، 
حق مالکیت هم نداشتند؛ یعنی زن مالک اموال موروثی 

خودش هم نبود، اموال او در اختیار شوهر بود!«. )2(
منع هرنوع آموزش روشنگرانه و فقط ارائه آموزشی 
که مطابق با »وظایف جنسی زن و التذاذ مرد« باشد، 
فلســفه کلی تعلیم و تربیتی بسیاری از فیلسوف های 
غربی از جمله ژان ژاک روسو است. این دیدگاه غالب در 
دستگاه فکری آنان در دوره های زمانی متفاوت به اشکال 
مختلف دیده می شــود. روسو در دو کتاب »امیل« و 
»قرارداد اجتماعی«، زن را موجودی فاقد درک و عقل 
و ناالیق برای تربیت کودک و تنها وسیله ای برای کسب 

التذاذ در مرد می بیند. او حتی معتقد نیست مرد بهتر 
از زن تربیت می کند بلکه معتقد است به طور کل زن 
توانایی تربیت کودک را ندارد. روســو هرجا از جوانان 
ســخن به میان می آورد تنها جنس مذکر را خطاب 
می کند و زنان را الیق و شایسته کار و اشتغال نمی بیند 
و در نهایت معتقد اســت خلقت زن تنها برای مقبول 
واقع شدن از سوی مرد است و زن آفریده شده که در 

خدمت مرد باشد. )3(
در همین راستا رهبر انقالب در یکی از سخنان خود 
با  اشاره به موضوع نگاه دست دوم به زن می فرمایند: 
»رام کردن زن سرکش«، یکی از همان نمایشنامه های 
ارزشــی است. در این نمایشنامه، از دیدگاه شکسپیر، 
همه  ارزش و اهمیت زن به این است که مطیع و برده  
مرد باشد. خانم ها خوب است تعدادی از نمایشنامه های 
شکســپیر را اگر نخوانده اند، بخوانند تا ببینند که زن 
در چشم غربی ها چیست!؟ از دیدگاه آنها، مرد سرور 
زن است! در همین نمایشنامه  اتللو، اتللو کیست؟ اتللو 
یک سیاهپوست بی اصل و نسب است و طرف مقابلش 
یک خانم  اشــرافی اســت به نام دزدمونا. زن، خانمی 
 اشــرافی و زیبا و مرد، یک ســیاه گردن کلفت که در 
جنگ مهارت به خرج می دهد و سرباز خوبی است. به 
مجردی که اتللوی سیاهپوست، شوهر دزدمونای اشرافی 
می شــود، دیگر زن باید به او بگوید »سرور من«. بعد 
هم مرد، این قدر حق دارد که زن را به دست خودش 
خفه کند؛ برای این که سوءظنی به او پیدا کرده است. 
 توجه می کنید؟ حاال اینها را مقایســه کنید با اسالم.

در اســالم این مســائل و این خبرها نیست. بله؛ در 
اســالم هم ازدواج یک دختر  اشرافی زیبای با اصل و 
نســب را با یک پسر زشت بی اصل و نسب که همان 
داستان معروف »جویبر« است، داریم. اما این دختر، 
وقتی که به همسری جویبر در می آید، شوهر »سرور 
او« نمی شود. در »اتللو« به مجردی که زن اشرافی به 
همســری سیاهپوســت در می آید، مرد »سرور« زن 
محسوب می شود. این نگرش به زن را مالحظه کنید! 
در آن دیدگاه، زن، همه ارزشش به این است که مرید 
و برده و مخلص و مطیع دربســت شوهر باشد. اینها 
نشان دهنده  نگرش غربی ها نسبت به زن است و چقدر 

هم نگرش بدی است!« )4(

قوانینی در کتب مقدس مسیحیت و یهودیت وجود 
دارد که جایگاه دست چندمی زن در جامعه را نشان 
می دهد: مرد یهودی هر روز در دعای خود اینگونه نجوا 
می کند: »خدا را شــکر که زن آفریده نشده ام«، یا به 
طور مثال مرد می تواند دخترش را در ازای قرضی که 
گرفته است بفروشد اما نباید او را وادار به فحشا کند 
یا در موارد دیگری آمده است که جایگاه و مقام زن از 
شوهر پایین تر است و این مرد است که حق حکمرانی 

بر زن را دارد. )۵(
زنان مسیحی و یهودی از کودکی با این دسته از 
آموزه ها رو به رو شــده و این طرز تلقی از زن بودن؛ 
خود خاستگاه بحران زنان در غرب است. زنانی که از 
خود الهی شان فاصله گرفتند و این دوری از خویشتن 
الهی خویش موجب فراموشی و نادیده انگاشتن کرامت 
ذاتی انسانی آنان شد، در درون آنها تشتت خاطر ایجاد 
کرد و به بحرانی درونی منجر گردید و مبنای مشکالت 
و آســیب های دیگر برای آنها شد. زنانی که در درون 
خود را حقیر می دیدند و در اجتماع و خانواده احساس 
امنیت و عزت نمی کردند. نتیجه عدم احساس امنیت و 
تحقیر؛ عصیانی است که امروز زن غربی در آن دست و 
پا می زند. زنی که دچار از خودبیگانگی است و مسموم 

اندیشــه های تحریف شده و ضد زن است و برای فرار 
از این مســمومیت سعی می کند آن را به دیگران هم 

سرایت دهد.
 در مقابــل، نــگاه اســالمی بــه زن را داریم که 
رهبر انقالب در تبیین آن می فرمایند: »نگاه اسالم این 
است که زن و مرد از لحاظ ارزش های انسانی برابرند: إَِنّ 
الُمسلِمیَن َوالُمسلِماِت َوالُمؤِمنیَن َوالُمؤِمناِت َوالقانِتیَن 
َوالقانِتاِت َوالّصاِدقیَن َوالّصاِدقاِت َوالّصابِریَن َوالّصابِراِت 
قاِت...  قیَن َوالُمَتَصِدّ َوالخاِشعیَن َوالخاِشــعاِت َوالُمَتَصِدّ
)احزاب:3۵( تا آخر؛ مرد مســلمان و زن مسلمان در 
مورد ارزش های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با همدیگر 
ندارند. وظایف مشترکی هم هر دو دارند؛ وظیفه  امر به 

 معروف مشترک است، وظیفه  خدمت مشترک است، 
وظیفه  جهاد فی ســبیل اهلل ]برای[ هر کدام به نوعی 
مشترک اســت، مربوط به مرد یا مربوط به زن ویژه 
نیست. هر کدام هم وظایف ویژه ای دارند؛ زن وظایفی 
دارد، مرد وظایف ویژه ای دارد که خدای متعال به خاطر 
اداء همین وظایف ویژه، ترکیب ســاختمان جسمی و 
روحی آنها را هم متناسب با آن وظیفه بنا کرده و خلق 
کرده. بنابراین این نگاه اسالم و نگاه جمهوری اسالمی 
به زن اســت، و ما به این نگاه افتخار می کنیم؛ ما سر 
تا پا اعتراض به منطق غربی و روش غربی و ســبک 
زندگی غربی در مورد زنیم؛ معتقدیم آنها به زن دارند 

ظلم می کنند.« )۶(
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