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نسخه الکترونیکی نشریه سیمای خوارزمی در
سایت دانشگاه قابل رویت است .عالقمندان
می توانند با مراجعه به پورتال دانشگاه ،بخش
خبرنامه ها ـ نشریه سیمای خوارزمی ،این
نسخه را مشاهده نمایند.

نشریه سیمای خوارزمی  .سال دوازدهم
شماره . 220شهریور ماه 1392

هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون
(زمر )9
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان بر افروخت

ب��ه ن��ام خداوند مهربانی که قلم را آفرید و آن را شایس��ته س��وگند خویش قرار داد .به
نام یگانه آفریدگاری که انس��ان را به زیور «اندیش��ه» و «تفکر» آراس��ت و او را امانتدار
این ودیعه الهی قرار داد و با س�لام و درود به اصحاب فکر و فرهنگ و پیش��تازان علم و
معرفت.
بار دیگر فصل روشن «مهر» از راه می رسد و صحیفه نورانی معرفت با سرانگشت تکاپو
ورق م��ی خورد و دروازه های آس��مانی بینش و دانایی ب��ه روی صدها هزار دانش پژوه
آغوش می گشایند.
همان گونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت اس��ت ،مهر ماه یادآور ش��ور و
شعف و جوشش و کوشش آموزندگان دانش و پرورندگان بینش است.
آغاز س�ال تحصیلی جدید را به دانشگاهیان پرتالش و دانشجویان آینده ساز
کشور تبریک و تهنیت عرض می نماید.
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معمار کبیر انقالب

(رحمت ا)..

آخرین س��خنم در اینجا با ش��ما اینکه ،به جمهورى اسالمى که ثمره خون پدرانتان است ،تا پاى جان وفادار بمانید و
ب��ا آمادگ��ى خود و صدور انقالب و ابالغ پیام خون ش��هیدان ،زمینه را براى قیام منج��ى عالم و خاتم االوصیاء ومتع
االولیاء ،حضرت بقیةاهلل روحى فدا ،فراهم سازید.
صحیفه امام ج ۲۰ص

انتصابات:
آقای دکتر شهریار محمودی معاون آموزشی دانشکده علوم زمین
آقای دکتر مرتضی دالوری مدیر گروه ژئو شیمی دانشکده علوم زمین
آقای دکتر قربانعلی سبکتکین مدیر گروه جامعه شناسی پردیس دانشگاه خوارزمی در تهران
آقای دکتر منوچهر کالرستاقی مدیر روابط عمومی دانشگاه
آقای دکتر محمد شادروی منش مسئول انتشارات دانشگاه
خانم دکتر رویا امجدی فرد مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
خانم میترا یاراحمدی مشاور امور مالی ریاست دانشگاه
ابقاء:
آقای دکتر فریدون یاریاری رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه
آقای مهندس محمد اللی رئیس مرکز انفورماتیک و ارتباطات دانشگاه
آقای دکتر سعید ضرغامی مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی
خانم دکتر سیمین توالیی مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
خانم دکتر حکیمه ماهیار معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
خانم دکتر کتایون مرجانی مدیر گروه شیمی کاربردی
تقدیر و تشکر:
آقای دکتر محسن رضایی در دوران تصدی مدیریت گروه زمین شناسی
آقای دکتر محمدصالح شریف عسگری در دوران تصدی مسئولیت انتشارات دانشگاه
آقای دکتر منوچهر کالرستاقی در دوران تصدی مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
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برگزاری

کارگاه

دانش افزایی استادان

کارگاه دان��ش افزای��ی اس��تادان در تاری��خ  92/6/4لغایت  92/6/7به
هم��ت نهاد نمایندگ��ی مقام معظم رهبری در راس��تای آیین نامه ارتقاء
مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانش��گاه با همکاری حوزه های مختلف
فرهنگ��ی ،آموزش��ی ،اداری و پش��تیبانی با حضور بی��ش از  110نفر از
استادان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه برگزار شد.
ش��ایان ذکر است این دوره ش��امل دو عنوان درسی :اخالق حرفه ای
و تاریخ علم و تمدن اس�لامی بود که با حضور مدرس��ان حوزه و دانشگاه
حجت االس�لام و المسلمین دکتر سید محمد میر هاشمی و آقای دکتر
سید علیرضا واسعی ارائه شد.
در افتتاحیه این مراس��م حجت االسالم و المسلمین حاج آقا صادق
رزاق�ی نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانش��گاه های اس��تان البرز
و دانش��گاه خوارزمی ضمن خی��ر مقدم و خوش آمدگویی به اس��اتید و
مس��ئولین دانش��گاه و مدرس��ین طرح گفت در این مجال موضوع مهم
آس��یب شناس��ی علم و دانشمندان اس��ت لذا این طرح شامل دو بخش
تربیت مهارتی اس��اتید و بخش معرفتی اس��ت .پیش از این بحث تربیتی
در دانش��گاه ما اجرا ش��ده بود و اکنون برای سومین بار است که بصورت
اجرای��ی می آید .در زمین��ه بخش معرفتی که در ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی مصوب شده است و دانشگاه ها موظف به برگزاری آن هستند.
وی عنوان نمود :برگزاری این طرح به عهده معاونت آموزشی است
و دفتر نهاد در آماده سازی و هماهنگی دعوت و ثبت نام اساتید و فراهم
نمودن متون دوره و مسائل فرهنگی وظیفه دارد.
ایش��ان ادام��ه داد :با توجه به آیه ی مب��ارک « َو ُقل َربِ ِزدنی عِلماً
« س��وره مبارک��ه طه آی��ه  ،114اهمیت دانش ان��دوزی در تمام دوران
زندگی روش��ن می شود .به تعبیر استاد عالمه حسن زاده « اگر شخصی،
دانشجویی و هر طالب علمی که در مسیر دانش اندوزی قدم برمی دارد،
تصور این را داش��ته باش��د که دیگر به همه ی علم دس��ت یافته اس��ت
احتماالً دستگاه گوارش فکری او خراب شده است».
در حدیث از پیامبر مکرم اسالم آمده است :ننشیند مگر در نزد عالمی
که شما را از  5چیز به  5چیز دیگر دعوت کند :از شک به یقین ـ از ریا
به اخالص ـ از وابستگی به عدم وابستگی ـ از کبر به تواضع ـ از غش به
نصیحت و خیرخواهی.
وی در ادامه عنوان نمود :علما و اندیش��مندان بیش��تر از بقیه به مرحله
ش��ک می رس��ند پس باید این مرحله به یقین تبدیل شود .بنابر فرموده
ش��هید مرتضی مطهری ش��ک به عنوان پُل و مرحله گذار خوب است و
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لیکن به عنوان اقامتگاه مورد تأیید نیست.
نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه در پایان گفت:
پیامبر اکرم(صلی ا )...فرمود کس��ی که خیر مس��لمانی را نخواهد و در
علم و مال و اهلش خیانت کند در علم و مال و اهلش خیانت خواهد
ش��د .شایسته اس��ت صاحب نظران و اندیشمندان که صاحب علم و
عناوین هس��تند خود را از بُعد معرفتی و تربیتی نیز مجهز کنند که
انشاا ..خالصانه به توسعه علوم بپردازند.
در ادامه س�رکار خانم دکتر دبیران معاون آموزش��ی دانش��گاه
به س��خنرانی پرداخت و گفت :امیدوارم برگزاری این دوره ها باعث
ایجاد رأفت بیش��تر نسبت به ش��اگردان و دانشجویان شود ،چرا که
دانش��جویان امروز در چهره اس��تادان و مس��ئوالن آینده کشورمان
خواهند بود و ما اینجا هس��تیم تا روحیه ی ش��اد ،پویا و توانا را در
وجودشان روشن کنیم که این امر الزمه ی حضور در جلسات دانش
و معرفت افزایی اس��اتید اس��ت تا به ش��اگرد پروری آن ها از ابعاد
مختلف منجر شود.
دکت��ر دبیران در پایان از حض��ور نمایندگان انجمن بانو مجتهده
امین تشکر کرد.
با توجه به اینکه برنامه افتتاحیه این طرح اختصاص به بزرگداش��ت
بانو مجتهده امین داش��ت در ادامه حجت االسلام و المسلمین
قائ�م مقامی استاد مدعو از حوزه علمیه پیرامون شخصیت مرحومه
بانو مجتهده امین به س��خنرانی پرداخت و گفت :سیده نصرتبیگم
امین معروف به بانوی ایرانی از عالمان و عارفان زن شیعه اهل ایران
بود .وی س��ال  ۱۲۶۵در اصفهان چش��م به جهان گشود .ن ََسبش با
سی واسطه به علی بن حسین میرسد .از چهار سالگی به فراگرفتن
قرآن و از یازده س��الگی به تحصیل زبان عربی پرداخت .با اینکه در
پانزده س��الگی ازدواج کرد ،هرگز همسرداری و تربیت فرزندان ،او را
از تحصیل علم باز نداشت .در بیستسالگی به تحصیل فقه و اصول،
تفسیر و علم حدیث پرداخت ،بزودی به حکمت و فلسفه و درپی آن
به عرفان روی آورد .علیرغم تمام مش��کالتی که در آن دوران برای
تحصیل بانوان متدیّن وجود داشت ،در چهل سالگی به دنبال سالها
تالش شبانهروزی به اخذ درجه اجتهاد نائل آمد.
وی پس از پش��ت سر نهادن مدارج علمی در حضور استادانی چون
شیخ ابوالقاس��م زفرهای ،حسین نظام الدین کچویی ،سید ابوالقاسم
دهکردی ،میرزا علی آقا ش��یرازی ،میر سید علی نجفآبادی ،از دو

ش��خصیت دیگر به نامهای محمدکاظم شیرازی و ش��یخ عبدالکریم حائری،
مؤس��س حوزه علمیه قم ،اجازه اجتهاد دریافت کرد .در قسمتی از اجازهنامه
مرحوم آیتاهلل شیرازی در توصیف وی چنین آمدهاست:
التجار اصفهانی که بانویی بزرگوار،
«دختر مرحوم حاج سید محمدعلی امین ّ
ش��ریف ،اصی��ل ،عالم و فرزان��ه ،برگزیده زنان زمان و مایه ش��گفتی دورانش
میباشد ،از کسانی است که مدت مدیدی از عمرش و زمان درازی از زندگیش
را صرف تحصیل علم نمودهاست».
وی به دلیل اینکه اوقات زندگی خود را به فراگیری درس و علم میگذراند،
بیش��تر در خانه ب��ود و کمتر از خانه خارج میش��د ،ول��ی در ایّامی که الزم
میدید باید دفاعی صورت بگیرد و کاری انجام ش��ود ،از منزل خارج میش��د
و ب��ه تدریس و راهنمایی بانوان میپرداخ��ت .وی میگوید« :ای بانویی که با
ادعای مس��لمانی کش��ف حجاب نمودهای و با این وضعیت شرمآور علنی در
معاب��ر و خیابانها ،خودآرای��ی مینمایی! آیا فکر نمیکنی که با این عمل ،که
نباید آن را عمل کوچکی بپنداری ،چه لطمه بزرگی به ش��ریعت میزنی؟ ای
بان��وی اروپایی منش! این گناه را کوچک مش��مار و اگر واقعا مس��لمانی ،این
طریق مس��لمانی نیست .اگر عقیده به تعلیمات اسالمی نداری ،بیدینی خود
را اع�لام کن که عمل قبیح تو باعث جرئت دیگران نش��ود و اگر عالقهمند به
ش��ریعت نیس��تی ،دش��منی چرا؟ پیامبر(صلی ا )..با صنف زن بد نکردهاست .در
زمانی که زنها در جامعه هیچ ارزش��ی نداشتند ،برای زن حقوق قائل شده و
زن را در تمام شئون اجتماعی ،در ردیف مردها قرار دادهاست» .وی در مقابل
ناسیونالیسم افراطی رضا شاه ،خود را «بانوی ایرانی» لقب داد.
وفات بانو امین در ش��ب دوش��نبه ا ّول رمضان المبارک  ۱۴۰۳ـ  ۲۳خرداد
 ۱۳۶۲دار فانی را به سوی جهان ابدی ترک کرد .پیکرش در بقعه خانوادگی
خاندان امین در تخت فوالد اصفهان ،به خاک سپرده شد.
مرحوم��ه بانو مجتهده امین در باالترین سلس��له مراتب انس��انیت بودند ،در
اینجاست که زن و مرد کنار می روند و ایشان به عنوان یکی از علمای بزرگ
دنیای اس�لام مطرح می شود .بانو مجتهده امین س��یده زنان عصر ما و عالم
ربانی و برجس��ته در دنیای اس�لام بودند .ایش��ان در س��یر مطالعات اسالمی
هم��راه با عمل و رفتار بودند و به مقام و درجات اجتهاد واقعی رس��یدند .بانو
امین در حوزه س��لوک اخالقی و عرصه فلسفه هم به ادراک و معارفی رسیده
بودند .گفته می ش��ود در مصاحبه ای از بانو امین س��ئوال شد شما بیشتر با
چه کتاب هایی مأنوس هس��تند (غیر از قرآن و نهج البالغه) فرمودند« :کتاب
ارسفارابعه مالصدرا».
حجت االسالم و المسلمین قائم مقامی ادامه داد :ارسفار اربعه مال صدرا در
 9جلد و از کتاب های معروف فلسفی است این بانوی بزرگوار در عین اُنس به
این کتاب ،دیده می شود که در هیچ حالتی در فلسفه مقلد مال صدرا نیست
و کالم خود را دارد که این ویژگی در عالمان بصورت معدود دیده می ش��ود
و این سرچشمه گرفته از عقل نیست و عقل شیعی این بانوی محترمه است.
ایش��ان گفت :بانو امین معتقد بود که عالوه بر کلیات به صورت جزیی هم
باید در بحث های معارفی وارد شود.
گفتنی اس��ت که از علمای که خدمت بانوی محترمه مجتهده امین رسیده
اس��ت حضرت آیت ا ..العظمی نجفی مرعشی است که از ایشان درجه اجتهاد
اخذ نموده است.
از دیگر برنامه های فرهنگی طرح ضیافت اندیش��ه اس��اتید آس��یب شناسی
برنام��ه های ماهواره ای بود که حجت االسلام و المس�لمین کریمان در
زمین��ه تاثی��رات آن در خانواده و جامعه به س��خنرانی پرداخت و گفت :این
روزه��ا آماره��ای ضد و نقیض��ی از درصد اس��تفاده کنن��دگان از ماهواره در
کش��ورمان به گوش می رس��د که از میان این آمار در خوشبینانه ترین حالت
حدود  ۱۵درصد و در بدبینانه ترین گمانه زنی ها حدود  ۵۵درصد از خانواده
های ایرانی از ماهواره اس��تفاده می کنند ،بی ش��ک خانواده های اس��تفاده
کننده از ماهواره را می توان قربانیان تبعات بس��یار بد و پرهزینه برای جامعه
دانست .نقش رسانه ها به عنوان یک ابزار قدرتمند در زندگی امروز بشر انکار
ناپذیر اس��ت و هر چه می گذرد رسانه ها به طریق مستقیم و یا غیر مستقیم
جای بیش��تری در زندگی مردم باز می کنند .بی��راه نرفته ایم اگر بگوییم که
ش��بکه های تلویزیونی در بین رس��انه های مختلف جایگاه مهمی را به خود
اختصاص می دهند .افراد در هر گروه سنی و با هر شرایط فرهنگی ،اجتماعی
و تحصیلی که باش��ند تماش��ای تلویزیون را در زندگ��ی روزمره خود خواهند
داش��ت در این میان هر روز بر تعداد طرفدارن برنامه های ماهواره ای اضافه

می ش��ود که این می تواند دلیلی بر اثبات این ادعا باش��د .تعداد ش��بکه های
ماهواره ای طی س��ال های اخیر ،افزایش چش��م گیری داشته است و در کشور
ما شبکه های فارس��ی زبان بیش از بقیه تماشاچی دارند.امروز ما با غول پرنده
افس��انهای  17هزار س��ر و دست و پایی روبهرو هس��تیم که همه دنیا را به هم
م��یدوزد و مرتبط میکند ،غولی که چنگالهای نحس خود را در بدنه خانواده
فرو میکند و نگوییم در یک آن بلکه با چند پرده نمایش سفره ،خانه و خانواده
را بر میچیند که اگر برای قدیمیها از این غول میگفتی دهانش��ان از تعجب
باز میماند که مگر میشود؟!
وی ادامه داد :انواع جنگ ش��امل جنگ گرم ،جنگ سرد و جنگ نرم است که
جنگ نرم رس��انه ای در فضای مجازی س��ایبری و اینترنتی ،جراید ،س��ینما و
تلویزیون ،شبکه های ماهواره ای تحلیل می شود.
ش��بکه های ماهواره ای ش��امل  5نوع موسیقی ،سیاس��ی ،دینی ،اقتصادی و
س��رگرمی است و ش��بکه ماهواره ای اهلبیت از ش��بکه های ماهواره ای دینی
اس��ت که با هدف ایجاد تفرقه بین ش��یعه و تس��نن و ایجاد تضاد بین ملت ها
فعالیت می کند.
ش��بکه ماهواره ای اقتصادی مصرف گرایی را در زندگی مردم ترویج می دهد
و معموال اجناس��ی که به مخاطبان می دهند اجناس��ی نیست که در آن شبکه
تلویزیونی خوب تبلیغ می کنند و ش��بکه سرگرمی هم یکسری اهداف را دنبال
می کند.
از آس��یب های اجتماعی ش��بکه های ماهواره ای فارسی زبان به شبهه افکنی
در مس��ایل دینی مثل حجاب ،نجابت ،اخالق ،ترویج اس�لامی خنثی و حداقلی
(اس�لام آمریکای��ی) ،تغییر ارزش ها ،باورهای اس�لامی به صورت مس��تقیم و
غیر مس��تقیم ،س��یاه نمایی فعالیت و عملکرد دولت ،تبلیغ مسیحیت در سطح
گس��ترده ،آرمان شهرس��ازی و ایده آل نش��ان دادن زندگ��ی در غرب و تهییج
مخاطب ایرانی برای زندگی در خارج از ایران ،تغییر ذائقه مخاطبان به س��مت
مدل زندگی غربی ،پش��تیبانی و تشویق نگرش های فمنیستی ،بزرگ نمایی و
برجسته سازی آسیب های اجتماعی و نهادینه کردن واژه های فقر ،محدودیت
و، ...ترویج س��رگرمی های نازل و مبتذل ،ترویج خش��ونت ،از بین بردن حریم
عرفی موجود در روابط دختر و پس��ر ،ترویج اختالف شیعه و سنی و دامن زدن
به آن ،عادت دهی مردم به نگهداری از حیواناتی مثل سگ اشاره کرد.
ایشان پس از پخش کلیپ هایی از شبکه های ماهواره ای گفت :تاثیر گذاری
تصویر قابل انکار نیست ،هر تصویری را سلول های مغزی در خود نگه می دارد
در صورت تکرار زیاد ناخود آگاه رفتاری را شکل می دهد ،جزء جزء این برنامه
ها دست به دست هم می دهند که سبک زندگی ما را تغییر بدهند.
دین آمریکایی یعنی دینی که جدای از سیاس��ت باش��د که نتیجه آن اس�لام
آمریکایی اس��ت یعنی ما در برابر ظلم به ملت های مظلوم مس��لمان و پایمال
کردن حقوق آنها بی اهمیت باشیم ،سکوت کنیم و حرفی نزنیم.
از دیگر برنامه های فرهنگی طرح ضیافت اندیش��ه اس��اتید ش��امل :برگزاری
نمایش��گاه کتب و مولفات بان��و امین ،پخش کلیپ های فرهنگی ،سیاس��ی و
اجتماع��ی ،برگزاری نم��از جماعت ظهر و عصر ،توزیع کت��اب دقایقی با قرآن
تألیف حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی بود.
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چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور

چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران در بازۀ زمانی  5الی  8ش��هریور ماه  1392در دانش��گاه فردوسی مشهد برگزار گردید .در
این کنفرانس برخی از اس��تادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانش��کده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی نیز حضور
داشتند .به همین مناسبت با آقای دکتر طاهر قاسمی هنری گفتگویی داشتیم که در ادامه می آید:

آقای دکتر قاس�می تاریخچه کوتاه�ی از انجمن ریاضی ایران
بفرمائید.
ــ انجمن ریاضی ایران از قدیمی ترین و معتبرترین انجمن های علمی
کش��ور به شمار می رود که در سال  1350تأسیس شد .این انجمن به
دانشگاه خاصی اختصاص ندارد بلکه عده کثیری ازاعضای هیات علمی
دانش��کده ها و گروه های ریاضی کشور (در همۀ گرایش های ریاضی)
درآن عضو هستند و فعالیت دارند .بنیان گذاران این انجمن از استادان
برجسته و فعال کشوردر دهۀ  40بوده اند .این انجمن تا کنون چندین
بار به عنوان انجمن برتر انجمن های علمی کشور توسط وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری برگزیده ش��ده و جوایزی دریافت کرده است .الزم
به ذکر است در همایشی باحضور رؤسای انجمن های علمی و مؤلفین
و ش��خصیت های علمی کش��ور ،که در تیر ماه امسال با حضور ریاست
جمهوری در س��الن اجالس س��ران برگزار شد ،انجمن ریاضی ایران به
عنوان انجمن علمی برتر لوح تقدیر و پنج س��کۀ طال دریافت کرد ،که
این نش��ان دهن��ده فعالیت و تالش بی وقفه انجم��ن ریاضی ایران در
جهت پیشبرد اهداف عالی انجمن است.
آق�ای دکتر روند برگزاری کنفرانس ریاضی ایران به چه ش�کل
است؟
ــ این کنفرانس هرس��ال در یکی ازدانش��گاه های کش��ور و زیر نظر
انجمن ریاضی ایران برگزار می ش��ود .درخواس��ت دانش��گاه متقاضی
برگزاری کنفرانس درش��ورای اجرایی (هی��أت مدیره) انجمن ریاضی
مطرح می ش��ود ،که البته میزان آمادگی و امکانات دانش��گاه از شروط
اصلی اعطای میزبانی است .ارسال نامه رسمی از طرف رئیس یا معاون
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آموزشی دانشگاه متقاضی به انجمن ،با عنوان اعالم موافقت و حمایت مالی و
معنوی ،از دیگر شرایط پذیرش درخواست برگزاری کنفرانس است.
شایان ذکر است که کنفرانس ریاضی در تمامی گرایش های ریاضی برگزار
می ش��ود و تعداد شرکت کنندگان آن در سال های اخیر بین  800تا 1000
نفر بوده است .به همین سبب طیف وسیعی از شرکت کنندگان تمایل دارند
مقاالت تخصصی خود را در گرایش های مختلف دراین کنفرانس ارائه نمایند.
از  600ت��ا  900مقاله دریافتی ،ح��دود 300تا  400مقاله پذیرش می گیرند
که به صورت س��خنرانی ارائه می ش��وند و  200تا  300مقاله هم به صورت
پوستر پذیرفته می شوند.
این کنفرانس در جامعۀ ریاضی ایران چه اعتباری دارد؟ آیا در عرصۀ
بین المللی هم چنین اعتباری را داراست؟
ــ کنفرانس ریاضی ایران در جامعۀ علمی ایران سرآمد و بسیار حائز اهمیت
اس��ت .با توجه ب��ه قدمت انجمن ریاضی ایران و کیفی��ت باالی برگزاری این
کنفرانس ،در س��طح بین المللی هم از اعتبار خوبی برخوردار اس��ت ،تا جایی
که هر سال تعدادی از ریاضی دان های معروف ایرانی مقیم خارج از کشور یا
ریاضی دان های س��ایر کشور ها به صورت آزاد یا به عنوان سخنران مدعو در
این کنفرانس شرکت می کنند .نکته مهم اینکه بسیاری از همین ریاضی دان
ها با حضور در این کنفرانس از سطح علمی مقاالت ،که قابل رقابت در سطح
بین المللی است ،بس��یار شگفت زده می شوند .امسال نیز تعدادی از ریاضی
دان های خارجی از جمله ازکش��ورهای سوئد و دانمارک درکنفرانس شرکت
داشتند و از سطح علمی کنفرانس کام ً
ال راضی بودند.
برگزاری این کنفرانس در دانش�گاه ها بر چه اساس�ی است و قطب
علمی بودن چه مقدار برای این منظورمؤثر است؟
ــ برای میزبانی عالوه بر داش��تن س��الن همایش به گنجایش حداقل 1000

نفربرای جلسه افتتاحیه ،میزان فعالیت های علمی دانشکده ریاضی اهمیت زیادی دارد .به طور مثال دانشگاه فردوسی مشهد اعضای هیات علمی
بس��یار فعال دارد که تعداد زیادی ازآنها دارای مرتبه علمی اس��تادی و دانش��یاری هس��تند و مهمتر اینکه در هر سه رشته ریاضی محض ،ریاضی
کاربردی و آمار قطب علمی کش��ور هس��تند و این موضوع نش��ان دهنده اینست که دانشکدۀ ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد از توان علمی باالیی
برخوردار است .ولی قطب علمی بودن شرط الزم برای برگزاری کنفرانس نیست.
آقای دکتر در مورد گروه اعزامی از این دانشگاه و مقاالت ارائه شده توضیحاتی بفرمائید.
اعضای هیات علمی شرکت کننده در این کنفرانس از دانشگاه ما دکتر حکیمه ماهیار ،دکتر جواد اللی ،دکتر امیرحسین صنعت پور و خود من
بودند .دانش��جویان تحصیالت تکمیلی ش��رکت کننده به ترتیب حروف الفبا ،عبارت بودند از خانم کبری اسماعیلی (دکتری) ،آقای علی افتخاری
(دکتری) ،آقای ماش��االه امیدی (دکتری) ،آقای محمد فزونی (دکتری) ،خانم نجمه کوهس��تانی (ارشد) ،خانم آذین گل بهاران (دکتری) و آقای
اسالم مرادی (دکتری).
عناوین مقاالت ارائه شده در کنفرانس توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری:
 -1دکتر طاهر قاسمی هنری ،دکترامیرحسین صنعت پور و آقای ماشااله امیدی
Almost multiplicative maps between Frechet algebras
 -2دکتر امیرحسین صنعت پور
Quasi-compact composition operators on certain Lipschitz algebras
 -3دکتر حکیمه ماهیار و خانم کبری اسماعیلی
The Silov boundaries of vector-valued Lipschitz algebras
 -4دکتر حکیمه ماهیار و خانم آذین گل بهاران
A note on quasicompact and Riesz endomorphisms of Lipschitz algebras
 -5دکتر جواد اللی و محمد فزونی
Δ-weak φ-amenability of Banach algebras
 -6دکتر اسماعیل بابلیان ،علی افتخاری و عباس سعادتمندی
A Sinc-collocation method for solving a nonlinear system of second-order boundary value problems
 -7دکتر اسماعیل بابلیان و اسالم مرادی
Modified reproducing kernel Hilbert space method for solving of singular two-point boundary value
problems
 -8دکتر شهنام جوادی و اسالم مرادی
Solution of fifth order initial value problems in reproducing kernel space
سابقۀ برگزاری این کنفرانس در دانشگاه خوارزمی را عنوان بفرمائید
و آی�ا در حال حاضر دانش�گاه م�ا حائز ش�رایط الزم جهت برگزاری
هست؟
ــ در دانش��گاه خوارزمی در سال  1358دهمین کنفرانس ریاضی و در سال
 1364شانزدهمین کنفرانس ریاضی برگزار شد .همچنین در اردیبهشت سال
 1388هیجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن و بیستمین سمینار
جبر در این دانشگاه برگزار گردید.
در زمین��ۀ ش��رایط الزم جهت برگ��زاری این کنفرانس ها و س��مینار ها باید
متذکر ش��وم که با توجه به افزایش چشمگیرتعداد شرکت کنندگان ،داشتن
س��الن همایش بزرگ و مناسب ضروری به نظر می رسد ،که امیدوارم هر چه
زودتر به همت مدیران محترم دانش��گاه بودجه الزم برای تکمیل س��اختمان
کتابخانۀ مرکزی و س��الن همایش های این دانش��گاه در کرج تخصیص یابد.
ضمناً باید خوابگاه های دانشجویی هم باز سازی و تجهیز شوند و برای اعضای
هیات علمی ش��رکت کننده هم در مهمانس��رای دانش��گاه و هتل ها مسکن
مناسبی پیش بینی ش��ود .چون محل برگزاری کنفرانس های چهل و پنجم
و چهل و شش��م مشخص ش��ده اند لذا اعضای دانشکدۀ ما آمادگی الزم برای
برگزاری کنفرانس چهل و هفتم را در ش��هریور ماه  1395دارند ،به ش��رط
آنکه مسئولین محترم دانشگاه امکانات الزم را برای برگزاری چنین کنفرانس
بزرگی فراهم نمایند و با اعالم حمایت مالی و معنوی خود موافقت دانشگاه را
هرچ��ه زودتر به انجمن ریاضی ایران اعالم نمایند .در غیر این صورت ممکن
اس��ت سایر دانش��گاه ها زودتر از ما برای برگزاری کنفرانس های بعدی اقدام
نمایند.
ضمناً اخیرا ً دانشکده آمادگی خود را برای برگزاری بیست وچهارمین سمینار
جب��ر( با تاکید بر جبر جا به جایی) در آبان ماه  1393و چهارمین س��مینار

آنالی��ز هارمونیک و کاربردهای آن در س��ال  1396اعالم نموده
است.
گرایش های ریاضی ش�رکت کنن�دگان در این کنفرانس را
بفرمائید.
ــ گرایش های��ی مانند آنالیزریاضی ،جبر ،هندس��ه و توپولوژی،
آنالی��ز ع��ددی ،تحقیق در عملی��ات و بهینه س��ازی ،ترکیبیات
وگراف ،رمز ،آموزش ریاضی و آمار.
در حواش�ی کنفرانس چه اتفاقاتی م�ی افتد که قابل ذکر
است؟
ـ��ـ در کنفران��س عالوه بر برگ��زاری س��مینارهای تخصصی در
گرایش های مختل��ف ،کارگاه های تخصصی در برخی از گرایش
های ریاضی نیز برگزار می گردد .در کنفرانس امسال چهارکارگاه
آموزشی با عنوان های ذیل برگزار شد:
مدل س��ازی ریاضی و بررس��ی رفتار دینامیکی شبکه های گاز،
طراحی سیس��تم حمل و نقل عمومی ،اش��تباهات رایج آماری ،و
سیستم های دینامیکی.
از دیگر رویدادهای مهم در حاش��یۀ کنفرانس می توان به تشکیل
مجمع عمومی انجمن ریاضی و برگزاری میز گردی با عنوان دورۀ
دکتری در ایران :حال و آینده اشاره کرد .در این میز گرد در مورد
محاس��ن و معایب روش نیمه متمرکز گزینش دانشجوی دکتری
بح��ث های زیادی ش��د ودر مجموع اغلب حاضران در جلس��ه و
اعضای میز گرد ،که از دانش��گاه های مختلف کشور انتخاب شده
بودند ،معایب آن را بیش از محاسن آن می دانستند.
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نحوه گزینش و انتخاب مقاالت برتر کنفرانس چیست؟ آیا در
این زمینه جوایزی هم اهدا می شود؟
ــ کس��ب عن��وان مقاله برتر کنفرانس ش��رایط خاصی دارد .هیاتی
متشکل از استادان برجسته کشوری مقاالت را از نظر کیفی بررسی
م��ی کنند و جهت انتخاب مقالۀ برتر حتی از نظرات داوران خارج از
کش��ور نیز استفاده می شود .از چندین س��ال قبل به همت خانوادۀ
محترم دکتر عباس ریاضی کرمانی و تصویب شورای اجرایی انجمن
ریاضی ایران ،جای��زه ای با عنوان «جایزۀ دکتر ریاضی کرمانی» به
مقاالت برتر در هرکنفرانس اهدا می شود .جایزۀ دکتر ریاضی کرمانی
امس��ال به یکی از ایرانی های مقیم کشور س��وئد آقای دکتر اسد
زاده اهدا ش��د ،که مقالۀ ایش��ان در کنفرانس ریاضی سال گذشته
به عنوان مقالۀ برترانتخاب ش��ده بود .وی  34س��ال سابقۀ تدریس
در یکی از دانش��گاه های کشور س��وئد را در سابقه علمی خود دارد
و جالب اینکه دورۀ کارشناس��ی خود را در دانش��گاه ما در س��ال ها
1352ـ  1348گذرانده است.
در این کنفرانس جایزۀ دیگری هم با عنوان ویراس��تار برتر کشور
به آقای همایون معین فرزند دکتر محمد معین اهدا گردید.
آی�ا برگ�زاری چنی�ن کنفرانس های�ی در رواب�ط علمی بین
دانشگاه ها در سطح ملی و بین المللی مؤثر است؟
ـ��ـ بل��ه ،در ای��ن کنفرانس ها اعض��ای هیات علمی و دانش��جویان
تحصیالت تکمیلی از دانش��گاه های مختل��ف یکدیگر را مالقات می
کنند و این آش��نایی س��بب تبادل اطالعات و مقاالت تخصصی آنها
می ش��ود و ارتباطات بعدی را ه��م در پی دارد .ما معتقدیم در کنار
برگزاری این کنفرانس ها ارتباطات بعدی متخصصین هم رشته اعم
از ایران��ی یا خارجی و همکاری های علمی آتی آنها اهمیت ش��ایان
توجهی دارد.
الزم به ذکر اس��ت که با توجه به توان باالی دانشکدۀ علوم ریاضی و
کامپیوتر این دانش��گاه در عرصه ملی و بین المللی ،برگزاری چنین
کنفرانس ها و سمینارهایی در دانشگاه ما می تواند نوعی تبلیغ برای
جذب استادان و دانشجویان برتر علوم ریاضی باشد.
ارزش و اعتبار دانشکدۀ ریاضی دانشگاه خوارزمی را با توجه
به سابقه علمی در سطح ملی و بین المللی بیان بفرمائید.
ــ دانشکدۀ ما یکی از قدیمی ترین دانشکده های ریاضی کشور است
و ارزش و اعتبار آن ،هم در س��طح کش��ور و هم در عرصه بین الملل
بس��یار باالس��ت ،زیرا توان علمی دانش��کده ریاضی به تعداد اعضای
هی��ات علمی و مرتبه علمی آن ها ،تعداد و تنوع کتاب ها ،مجالت و
سهولت دسترس��ی اینترنتی به مقاالت مورد نیاز و کیفیت و کمیت
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دانش��جویان در کلی��ۀ مقاطع تحصیلی و بخص��وص دورۀ دکتری و
س��ایر امکانات الزم وابسته است ،که البته از نظر دسترسی اینترنتی
اخیرا ً مشکالتی پیش آمده است که امیدوارم بزودی مرتفع گردد.
در ایج��ا الزم م��ی دانم که متذکر ش��وم در س��ال  1346که دورۀ
تحصیالت تکمیلی در رشته ریاضی زیر نظر مرحوم دکتر غالمحسین
مصاحب تأسیس شد ،به غیر از دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز هیچ
دانش��گاه دیگری دورۀ فوق لیس��انس ریاضی نداش��ت ،اما مؤسسۀ
ریاضی��ات دکتر مصاح��ب از همان زمان در س��طحی فراتر از فوق
لیس��انس پذیرش دانش��جو داشت و برخی از اس��تادان ریاضی این
مؤسس��ه مدعوین دانش��گاه های خوب خارج از کشور بودند که به
زبان انگلیسی تدریس می کردند .اکنون بسیاری از شاگردان همان
استادان از چهره های درخش��ان دانشکده های علوم ریاضی کشور
هستند.
در س��طح بی��ن المللی نی��ز این دانش��کده معروفیت خوب��ی دارد.
دانش��جویان دورۀ دکتری که برای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت به
دانش��گاه های معتبر خارجی اعزام می ش��وند از نظر کیفیت علمی
باعث ش��گفتی اس��تادانی می شوند که سرپرس��تی آنها را به طور
موقت به عهده دارند .برخی از دانش��گاه های خوب خارج از کش��ور
که با دانش��جویان دکتری یا دانش آموختگان این دانش��کده آش��نا
ش��ده اند از کیفیت علمی باالی آن ها تعریف می کنند و گله مند
هس��تند که چرا برای گذراندن دورۀ دکتری دانش��جویان خود را به
آن ها معرفی نمی کنیم.
به عنوان آخرین سؤال شرایط الزم جهت کسب عنوان قطب
ریاضی برای دانش�کدۀ عل�وم ریاضی و کامپیوتر دانش�گاه
خوارزمی را بفرمائید.
با توجه به س��طح علمی باالی دانش��کدۀ ریاضی ،دارا بودن تعداد
زیادی عضو هیات علمی با مرتبه استاد تمام ،تعداد و کیفیت باالی
مقاالت علمی و چهره های ش��ناخته شدۀ استادان این دانشکده در
عرصه بی��ن المللی ،از جمله وجود دکت��ر مدقالچی با عنوان چهره
ماندگار ریاضی کش��ور و داش��تن اس��تادان نمونۀ کش��وری (دکتر
مدقالچی و دکتر بابلیان) و اس��تادان شایسته ای جهت تألیف کتب
ریاضی ،می توانیم چنین ادعایی داش��ته باشیم که دانشکدۀ ما توان
علمی الزم برای قطب ش��دن در علوم ریاضی را داراس��ت .لیکن با
توج��ه به پیگیری هایی که پیش از این به عمل آمده اس��ت معلوم
گردی��ده که آنچه مورد نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اس��ت
کسب امتیاز در گرایش های خاص ریاضی به صورت جداگانه است،
که انشاءا ...در آیندۀ نزدیک با حمایت های مالی و معنوی مدیریت
محترم دانشگاه این مهم نیز محقق خواهد شد.

کسب مدال توسط دانشجوی نخبه دانشگاه در
المپیاد بین المللی ریاضی دانشجویی

چهاردهمین المپیاد بین المللی ریاضی دانش��جویی در مرداد ماه امس��ال در ش��هر
اصفهان برگزار ش��د .در این المپیاد ،که تیم هایی از روسیه و چین هم شرکت کرده
بودند ،آقای آرمان آش�تاب دانشجوی این دانش��گاه موفق شد نشان برنز را کسب
کند و در نتایج تیمی ،تیم ایران رتبه اول و تیم های روس��یه و چین به ترتیب رتبه
های دوم و سوم را کسب نمودند.
این المپیاد هر س��ال به منظور برقراری ارتباط بین دانشگاه های کشور های مختلف
جهان و آشنایی بیشتر آن ها با فرهنگ و تمدن اسالمی ـ ایرانی برگزار می شود.
به همین مناس��بت با آقای دکتر طاهر قاسمی هنری عضو هیات علمی گروه ریاضی
گفتگویی داشتیم که در ادامه می آید:
آقای دکتر قاسمی ساختار المپیاد ریاضی دانشجویی را توضیح دهید.
ـ چندین س��ال اس��ت که المپیاد بین المللی ریاضی دانش��جویی در ایران برگزار
می شود .در مرحلۀ اول در یک آزمون مقدماتی ،دانشگاه ها تیم های  5نفره خود را
انتخاب و برای ش��رکت در المپیاد دانشجویی به قطب مربوطه در منطقه جغرافیایی
خ��ود معرفی می کنند ،که در مجموع هش��ت قطب علمی برای المپیاد ریاضی در
ایران وجود دارد .در مرحله بعد ،از هر قطب پنج نفر برتر انتخاب و برای شرکت در
یک آزمون ملی ،که زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور به طور متمرکز در تهران
برگزار می شود ،شرکت می کنند .البته از قطب استان تهران ده نفر اول معرفی می
شوند ،که در مجموع  45نفر برتر قطبها و رتبه های اول تا پانزدهم آزمون کارشناسی
ارشد ریاضی هر سال در این آزمون شرکت می کنند و به رتبه های برتر مدال المپیاد
ملی اهدا می ش��ود .بر اس��اس مقررات جدید فقط یک تیم پنج نفره از برترین های
المپیاد ملی ایران می توانند در المپیاد بین المللی شرکت کنند.
در مورد برگزاری المپیاد ریاضی امسال توضیحاتی بفرمائید.
ـ امسال محل برگزاری المپیاد ملی در رشته های مختلف دانشگاه تربیت مدرس بود.
از تیم  5نفری دانشگاه ما آقای محمد سبک دست و آقای آرمان آشتاب برای شرکت
در المپیاد ملی ریاضی واجد شرط شناخته شدند .آقای آشتاب و آقای سبک دست
موفق ش��دند به ترتیب رتبه های سوم و شش��م این المپیاد ملی را در رقابت با سایر
قطبهای المپیاد ریاضی کشور کسب کنند .در نتیجه به آقای آرمان آشتاب مدال برنز
المپیاد ملی ریاضی تعلق می گیرد ،که مراسم اهدای مدال های این المپیاد در آیندۀ
نزدیکی با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.
در گام بعدی آقای آشتاب به عنوان رتبه سوم تیم ایران جهت شرکت در مرحلۀ بین
المللی المپیاد ریاضی عازم اصفهان ش��د تا همگام با سایر اعضای تیم  5نفرۀ ایران با
تیم های س��ایر کشورهای شرکت کننده به رقابت بپردازد .کشورهای چین و روسیه
نیز که از مدعیان اصلی در رشته ریاضی هستند در المپیاد امسال (مرداد ماه) حضور
داش��تند .خوشبختانه آقای آش��تاب به عنوان دانشجوی نخبۀ این دانشگاه موفق شد
مدال برنز این المپیاد بین المللی را نیز کسب کند.
ضمناً باید متذکر ش��وم که آقایان آرمان آش��تاب و محمد سبک دست در مسابقات
ریاضی دانش��جویی کشور در اردیبهشت ماه امس��ال نیز مدال طال کسب کرده و در
عین حال رتبه  9و  10آزمون کارشناسی ارشد ریاضی امسال را نیز بدست آورده اند.

الزم اس��ت به این نکته هم اش��اره ای داشته باش��م که در سال های گذشته حدود
 60نفر برتر قطب های منطقه ای المپیاد و آزمون کارشناس��ی ارشد درالمپیاد بین
المللی شرکت می کردند ،اما بنا بر تصمیم مسئولین ذیربط المپیاد ،امسال المپیاد
ملی قبل از المپیاد بین المللی بر گزار شد و فقط  5نفر برتر این المپیاد ملی مجاز
به شرکت در المپیاد بین المللی شناخته شدند .البته چند سالی است که در رشتۀ
ش��یمی هم المپیاد بین المللی بر گزار می شود ولی در سایر رشته ها هنوز المپیاد
بین المللی دانشجویی نداریم.
من در اینجا الزم می دانم این موفقیت های بزرگ را به دانشجویان مذکور در فوق
و اعضای محترم هیات علمی دانشکدۀ علوم ریاضی و کامپیوتر این دانشگاه ،که در
تربیت چنین دانشجویانی نقش ارزنده ای داشته اند ،تبریک گویم.
آق�ای دکت�ر حضور ایران در این المپیاد را نس�بت به س�ال های گذش�ته
مقایسه بفرمائید.
ـ چون امس��ال بر خالف س��ال های قبل از ایران هم نظیر سایر کشور ها فقط یک
تیم  5نفره در المپیاد بین المللی ش��رکت نمود ،معتقدم که این تصمیم عادالنه و
منطقی بود ،زیرا از س��ایر کش��ور ها هم معموالً تیم های  5نفره شرکت می کنند.
پیش بینی بنده این است که با توجه به استعداد های درخشانی که در ایران یافت
می شوند و آموزش های روزهنگام دانشجویان ایرانی در رشتۀ ریاضی و با توجه به
همت ،تالش و پش��تکار دانشجویان ایرانی ،انشاء ا ...بتوانیم کسب چنین افتخاراتی
را در مقیاس بین المللی تداوم بخشیم.
در مورد اس�تادانی که تیم اعزامی المپیاد را حمایت می کنند و دوره های
آمادگی دانشجویان توضیحاتی بفرمائید.
ـ هر س��ال دورۀ آمادگی از ابتدای مهر ماه و هم زمان با ش��روع س��ال تحصیلی
آغاز می ش��ود .در این دوره با تش��کیل کالس های ویژه ،استعدادهای برتر را برای
حضور در المپیاد و مس��ابقات دانش��جویی جهت دهی ،تشویق و انتخاب می کنیم.
دوره های آمادگی حدود  6ماه به طول می انجامد زیرا اس��امی تیم منتخب  5نفره
را باید تا آخر اس��فند ماه به سازمان سنجش ،س��تاد المپیاد و انجمن ریاضی ایران
معرف��ی کنیم .البته پس از انتخاب تیم و معرف��ی آن ها به نهادهای ذیربط ،تالش
می کنیم کماکان دورۀ آمادگی آن ها تا اردیبهش��ت ماه س��ال بعد ادامه یابد .در
سال های اخیر آقای دکتر صنعت پور ،آقای دکتر ساالریان ،خانم دکتر جهانگیری
و خانم گلبهاران در تشکیل این دوره ها همکاری فعالی داشته اند و اینجانب فقط
هماهنگی امور را به عهده داش��ته ام .ضمناً از همکاری صمیمانۀ مدیر محترم گروه
ریاضی س��رکار خانم ضیائی و ریاس��ت ومعاونت محترم دانشکده جناب آقای دکتر
بابلیان و سرکار خانم دکتر ماهیار هم در تشکیل این دوره ها بر خوردار بوده ایم.
لذا بر خود الزم می دانم از تالش و زحمات تمامی این همکاران ارجمند تش��کر و
قدردانی نمایم.

سیمای خوارزمی این درخشش چشمگیر را به دانشجوی نخبه «آقای آرمان آشتاب» ،خصوصا اساتید
زحمتکش دانشکده ریاضی تبریک و تهنیت گفته و موفقیت های پی در پی را برایشان خواستار است.
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برگزاری بزرگداشت هفته دفاع مقدس

مراس��م گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس در تاریخ  92/6/27روز چهارش��نبه س��اعت 12
ـ  10در س��الن ش��ماره یک دانش��کده ادبیات پردیس کرج به همت دفتر بس��یج کارکنان
دانش��گاه برگزار شد .این مراسم که با حضور ریاست و مسئولین دانشگاهی و میهمانان ویژه
از اس��تان البرز؛ خانم صدیقه عظیمی نیا فرزند شهید و شاعره ،آقای علیرضاحبیبی
پور جانباز  50درصد ( 6/5سال سابقه حضور در جبهه) و جناب سرهنگ سراج فرمانده
بسیج ادارات و وزارتخانه ها بودند.
در ابتدای مراس��م ریاست دانشگاه ضمن تبریک روز کارمند و نکوداشت سالروز دفاع مقدس
گفت:
س�لام بر ش��ما بزرگواران فرهيختگان ،انديش��مندان و پرس��نل خوب و صميمی وادی علم
ودانش .س�لام بر پيروان اميرمومنان ،مقتدای عابدان و عاشقان و امام سالکان که از خداوند
نش��ان واليت از پيامبر عهد وصايت و از مس��لمين دس��ت بيعت گرفت و س�لام بر شجاعان
س��نگرهای خيبرگونه علم و معرفت که دراين محفل نورانی خاطره های دريادالن  8س��ال
دف��اع مقدس را با طراوت خون های پاکی که به پای نهال انقالب در بس��تان مهرپرور وطن
ريخته و نشان عشق به اهلل را تداعی می نمايد در عصر حماسه آفرينان انقالب گردهم آمده
ايم تا تجديد ميثاق داشته باشيم و پيوندهای خود را با آرمان های انقالب که همانا حکايت
از همدلی ،صفا ،مهربانی ،وفا ،استقامت و پايداری دارد محکم تر نمائيم و در عرصه بالندگی
استمرار انقالب را بارور کنيم زيرا حرکتی است در مسير انتظار ،انتظاری که مکمل راه انبيا
و اوليای خداست و چون موجی به پيش می رود تا پرچم سه رنگ سبز حسينی ،سرخ علوی،
س��فيد مهدوی را به صاحب اصلی اش برس��اند گرامی می داريم ياد دريا دالن دفاع مقدس،
رفته گانی که با اخالص ،جان برکف با خون خويش وضوی عش��ق ساختند و به نماز و راز و
نياز با معبود پرداختند و در راه معشوق سر و جان باختند و تا امروز می گويند سال هاست
خبر می آيد چه نشستی شهيد آوردند از شلمچه ،جزيره مجنون کوله بار اميد آوردند.
استخوان های آهنين انگار
قفل ها را کليد آوردند
چشم ها شان ستاره باران بود
باز هم جمع جمع ياران بود
شهد ياران شهرياران بود
آنقدر روسپيد آوردند
پيکر ناز و اطهرشان را
از دياری بعيد آوردند
در ادامه حجت االسالم و المسلمین حاج آقا دکتر ایمانی معاون فرهنگی دانشگاه
با توجه به مناس��بت میالد مکرم امام رئوف امام رضا ( علیه الس�لام ) گفت :ملت عزیز ما نه امروز
بلکه همیش��ه سر سفره خوان اهل بیت نشسته اند و امام رضا (علیه السالم) ولی نعمت ما هستند
و به ما آرامش می دهند .به فرموده پیامبر اعظم حضور مقدس این امام بزرگوار در سرزمین
خراس��ان مایه مباهات ماست .وی ادامه داد :افتخار ماس��ت که میزبان آن حضرتیم و انشاا..
حیات و مرگ ما با اهل بیت قرار داده ش��ود .به گونه ای زندگی کنیم که رضایت ایش��ان را
بدست آورده باشیم.
حجت االس�لام و المس��لمین دکتر ایمانی هفته دفاع مقدس را گرامیداش��ت و گفت :یاد و
خاطره رشادت های شهدای عزیزمان سرمایه عظیمی برای ماست و اگر امروز در میان ملت
های دنیا سر افراز هستیم و تفاخر می کنیم بدلیل حماسه ها و پایمردی های این بزرگواران
است که در دوران دفاع مقدس جانفشانی کرده اند.امروزه ملت ما به عنوان یک تجربه افتخار
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آمیز برای س��ایر ملت ها از جمله فلس��طین است .مدت
هشت سال دفاع از جان و ناموس و کشور ،زمان کوتاهی
نیس��ت .کش��ور ما جنگ را بدون هیچ حمایت سیاسی و
امکانات و تجهیزات جنگی به پیروزی رساند.
در جنگ تحمیلی  33کشور از عراق حمایت می کردند
در حالیک��ه هیچ کش��وری حتی حاضر نبود به ما س��یم
خاردار بدهد.ملت ما این جنگ تحمیلی را با شعار معمار
کبیر انقالب با عنوان جن��گ جنگ تارفع فتنه از عالم با
س��ر افرازی به پایان رس��اند .وی ادام��ه داد :دوران دفاع
مقدس افتخار آمیزترین دوره کش��ور ماس��ت چرا که در
این مدت شدیدترین هجمه ها نسبت به ما صورت گرفت
و ملت ما حتی یک وجب از خاک کش��ور را به دش��من
نداد .به فرموده امام عزیزمان ما هر چه داریم از آن دوران
داریم .جانفش��انی ها و دالوری های جوانان و رزمندگان
عزیزم��ان در آن زمان عزت و س��ر بلندی به ارمغان آورد
که دولت های بیگانه و غربی هرگز فراموش نخواهند کرد
و جرأت چنین اقدامی را نخواهند داش��ت چرا که در غیر
اینصورت بارها این اقدام را انجام می دادند.
دکتر ایمان��ی در پایان افزود :دوران دفاع مقدس برای
ملت ما دوران طالیی و بس��یار ارزش��مندی است و امروز
قدرت ما ثمره آن است.
در ادامه خانم صدیقه عظیمی نیا فرزند شهید و شاعره
به سخنرانی پرداخت و با قرائت شعر و ذکر خاطره از پدر
ش��هیدش گفت :بهترین و پر رنگ تری��ن خاطره از پدر
شهیدم «آخرین خداحافظی» ایشان است که برام بسیار
ارزشمند است ،به گفته ایشان شهید محمد رضا عظیمی
نیا در زمس��تان س��ال  1361در کردستان به مقام واالی
شهادت نائل شدند.
س��پس جناب س�رهنگ س�راج فرمانده بس�یج
ادارات و وزارتخان�ه ه�ا ب��ا گرامیداش��ت هفته دفاع
مق��دس به س��خنرانی پرداخت و گف��ت :در تاریخ تمدن
بش��ری که  5000سال ثبت شده اس��ت  14000جنگ
به وقوع پیوسته است که طی آن  4میلیارد انسان کشته
شده اس��ت .در آمار موثق داریم که در قرن بیستم 200
میلیون نفر در اثر جنگ کش��ته ش��ده اند.در فاصله سال
های  1945ـ  ،1900فقط  15روز بدون جنگ داشتیم و
در واقع در بقیه روزها جنگ وجود داشته است.
در مورد کش��ور ایران باید متذکر ش��وم ،در  500سال
گذشته  28جنگ صورت گرفته که طی آن  18قطع نامه
و قرارداد مرزی نوشته شده است .در تمام این جنگها به
جز جنگ تحمیلی ،بخش هایی از ایران جدا ش��ده است.

بدین ترتیب تصور برای دنیا ایجاد شده بود که اگر هر بار جنگی صورت بگیرد و ایران
را تحت فش��ار قرار دهند می توانند در نهایت ب��ا مصالحه از ما امتیازات بگیرند ،اما در
جنگ تحمیلی که هشت سال طول کشید در دنیا از جهت زمان کالسیک بی نظیر بود،
زیرا که جنگ جهانی اول چهار سال و جنگ دوم جهانی شش سال به طول انجامید و
این اهمیت موضوع را نشان می دهد.
وی در ادامه افزود :ملت ایران از نظر سیاس��ی و ماهیت جنگ بس��یار ارزش��مند ظاهر
ش��د.چرا که در صحنه جنگ ،شدت و خشونت به حدی است که ذات انسانها و تربیت
و فرهنگ ش��ان بروز می کند .ما طی جنگ  74هزار اس��یر عراقی داشتیم که مشخص
شد نه فقط از عراق بلکه از  17کشور دنیا اسیر گرفتیم .بدلیل اینکه کشور عراق مزدور
جنگی می گرفت و این حمایت سایر کشورها از عراق در این جنگ را نشان می دهد.
در واقع یک سوم ملل دنیا در این جنگ رو به روی ما قرار گرفته بودند و تصور این
ب��ود ک��ه می توانند ایران را به زانو در بیاورن��د ،در حالیکه ملت عزیزمان با قدرت تمام
نش��ان داد که قدرت های روز دنیا پوشالی هس��تند و ما خود باید سیر پیشرفت را پی
بگیریم .امروز پیش��رفت هسته ای ما مدیون جنگ تحمیلی است به سبب آنکه افتخار
دفاع مقدس پشتوانه بزرگی برای ایران شد و شناسنامه جدیدی برای مابه ارمغان آورد.
ایشان در پایان افزود :امروز نظام اسالمی پشتوانه محکمی برای کشور و ملت ماست
به طوری که قدرت های اس��تعماری علی رغم اش��غال کش��ورهای حاش��یه ای ایران (
افغانس��تان ـ پاکس��تان ـ عراق ) با هدف محدود و محصور کردن ایران نتوانس��تند به
اهداف ش��وم خود برس��ند و در واقع عزت و اس��تقالل امروز ما مدیون ایثار و فداکاری
شهیدان واالمقام در صحنه جنگ و پشت صحنه جنگ است و انشاا ..بتوانیم از حافظان
امین خون شهدا باشیم.
آقای علیرضاحبیبی پور جانباز  50درصد جنگ تحمیلی سخنران بعدی مراسم بود
ایش��ان در سن  14س��الگی به جبهه رفت و  6/5س��ال درجبهه ها حضور داشت و در
عملیات های مختلفی شرکت کرد.
وی گفت :وظیفه ما بچه های جنگ اس��ت که به نحو احس��ن حال و هوای جبهه
ها را به نس��ل های بع��د منتقل کنیم ،می خواهم بگویم که در ش��بهای عملیات هیچ
گلوله ای از هیچ س�لاحی رها نش��د مگر اینکه در راه رضای خدا باشد و رهبری جنگ
به دست شخصی بود که رهبریت جهان اسالم را به عهده داشت و ایران به فرمان امام
خمینی (رحمت ا )..با ارتش  20میلیونی که همه مردم ایران بودند توانس��ت در مقابل تمام
کشورهای جهان بایستد.
آقای حبیبی پور در خاتمه با یادآوری خاطرات ش��هید شهس��واری (از دانش��جویان
دانشگاه خوارزمی) گفت ایشان با دستان بسته در حالیکه بعثیان با قنداق اسلحه بر سر
او می کوبیدند بر علیه صدام شعار می داد و ما عشق شهادت در راه سرافرازی وطن را
در ذره ذره وجود وی میدیدیم.
آقای دکتر کرم مدیر اداری دانش�گاه سخنران بعدی مراسم بودند .ایشان ضمن
تبریک والدت امام رضا(علیه الس�لام) ،گرامیداش��ت هفته دف��اع مقدس و روز کارمند افزود:
جهاد دری اس��ت از درهای بهش��ت که خداوند آن را برای بندگان خاص خود گشوده
اس��ت و م��ا خدمات ارزنده رزمن��دگان و ایثارگ��ران و جانبازان را ارج م��ی نهیم و ما
معتقدیم روح ش��هدا در این جمع حی و حاضرند .زحمات تک تک ش��ما عزیزان را قدر
می نهیم ،کارمندان ُرکن َرکین این دانش��گاه هس��تند وظایف و مأموریت دانش��گاه در
دس��ت کارمندان اس��ت در طول این سال ها تمام مس��ائل و امورات دانشگاه به عهده
این عزیزان بود چه در حوزه پش��تیبانی (آیین نامه جدید و ابالغ ش��ده) ،هم در بخش
رفاهی بیش��ترین خدمات امور عمومی ـ دفتر فنی و در س��ایر بخش ها در دانشکده ها
و مدیریت ها.

ایش��ان در پایان افزود :امیدواریم با تمام کمبودها و امکاناتی
که داریم بتوانیم پاسخگوی مطالبات و خواسته های شما باشیم،
(علیه السالم)
در پایان قرعه کشی وام صندوق قرض الحسنه امام علی
انجام گرفت که نام  22نفر از اعضا اعالم شد.
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گزارش تصویری ازمراسم

اﺑﺘﺪا از دو ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ:
 1ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺣﻴﻢ ﻳﻤﺎﻧﻲ
 2ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺣﻤﺪ ﭼﺮاﻏﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﺑﺮادر ﺷﻬﻴﺪ

" ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ "
از ﺗﺎرﻳﺦ  91/6/1ﺗﺎ 92/7/1
ردﻳﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

2

ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻲ ﺷﻮﻗﻲ

1
3
4
5

زﻫﺮا ﻣﻼﺑﺎﺷﻲ زاده
ﺣﺴﻴﻦ رﻳﻴﺴﻲ

ﺳﻬﻴﻼ ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﻲ

ذواﻟﻔﻘﺎر رﺷﻤﻪ اي

ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه:
ردﻳﻒ
1
2

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي رﺣﻤﺎن ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺠﻴﺪ اﺷﺮﻓﻲ ﮔﻮدرزي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮﺷﺪل ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎ

3

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ اداري

4

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻴﺎت رﺋﻴﺲ اداره ﺧﺪﻣﺎت

5

ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮه ﻓﺮﻫﻨﮓ زارع رﺋﻴﺲ اداره آﻣﻮزش و اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت

6

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه:
ردﻳﻒ
7
8
9

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﻳﺪه ﻣﻠﻜﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻼت
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻛﺮﻳﻢ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ

10

ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺳﺎدات ﺑﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ

12

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﺎﺑﺪ ﭘﻮر ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ

11

ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﻋﻈﻢ ﻳﻨﮕﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ اﻣﻴﻨﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺣﻮزه رﻳﺎﺳﺖ

15

ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪه ﻋﺮاﻗﻴﺎن ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺣﻮزه رﻳﺎﺳﺖ

14
16

ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺒﺮي ﻓﻬﻴﻤﻲ ﻧﮋاد ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺣﻮزه رﻳﺎﺳﺖ
ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ آزاده ﻣﻠﻜﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ

17

ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪه زﻫﺮا ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ

19

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ

18
20
21
22
23
24
25
26

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪي ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ
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انجام طرح پژوهشی و تألیف کتاب مبانی فرهنگی ،تاریخی مرام نامه
پهلوانی و جوانمردی به همت دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی
در مراس��م روز ترویج فرهنگ پهلوانی در تاریخ  92/6/ 3مصادف با  17شوال (روز نبرد امیرالمومنین
ب��ا عمر بن عبدود) کتاب مبانی فرهنگی و تاریخ��ی مرام نامه پهلوانی و جوانمردی که به همت آقای
بهزاد هدهدی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تألیف شده است رو نمایی شد
(مش��روح خبر آن در روزنامه ایران ورزش��ی مورخ  4ش��هریور صفحه  6درج شده است) .این کتاب بر
اس��اس طرح پژوهشی شناخت سرچش��مه ها ،مولفه ها و سیر تحول مفهومی و تاریخ آیین پهلوانی و
جوانمردی ،راهبردهای احیا و بهره برداری آز آن در جامعه ورزش��ی معاصر توس��ط ایشان و با همکاری سازمان بسیج
ورزشکاران و حمایت پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج درحال انجام بوده و تقریباً به اتمام رسیده تدوین گردیده
اس��ت .مقر گردیده که کتاب مرامنامه با طی مراحل و بررس��ی در مراجع ذیصالح و پس از تأیید بعنوان س��ند ملی
مرامنامه پهلوانی و جوانمردی ثبت و مورد اس��تفاده نهادها و س��ازمان های ورزشی و فرهنگی و به ویژه کمیته ترویج
اخالق و مرام پهلوانی در ورزش قرار گیرد.
الزم به ذکر است ایشان پیش از این به عنوان پژوهشگر در طرح ثبت جهانی آئین پهلوانی و ورزش های زورخانه ای
در س��ازمان علمی ـ فرهنگی س��ازمان ملل (یونس��کو) نیز همکاری داشته که در نهایت این آئین به عنوان هدیۀ ملت
ایران به فرهنگ معنوی جهان در فهرست میراث فرهنگ معنوی بشریت ثبت شد.
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نشریه سیمای خوارزمی  .سال دوازدهم
شماره . 220شهریور ماه 1392

گفت و شنود با همکار رزمنده

توضیح عکس :نفر دوم نشسته از سمت راست آقای توکل بیات ،نفر سوم شهید دودانگه
سیمای خوارزمی به مناسبت هفته دفاع مقدس و یادآوری گوشه ای از خاطرات ارزشمند آن با آقای توکل
بیات از رزمندگان نبرد جبهه های حق علیه باطل گفتگوی صمیمانه ای انجام داد که در ادامه می آید .ایشان

با  27س�ال سابقه در حال حاضر در سمت رئیس خدمات عمومی دانشگاه مشغول به کار است.
آقای توکل بیات متولد ،1343در یک خانوادۀ  8نفره ( 4برادر و  2خواهر)
در روس��تای اند آباد س��فلی زنجان بزرگ شد .پدرش کشاورز و مادر خانه دار
بود .وی در مدت تحصیل همزمان به کار کشاورزی می پرداخت و پس از آن
مدتی به کار بازار مشغول بود.
در ادامۀگفتگ��و آقای بیات بی��ان نمود :در تاریخ  62/3/18به عنوان خدمت
س��ربازی وارد سپاه پاس��داران ش��ده و پس از آن از النه جاسوسی آمریکا به
جبهه غرب در شهر کرند غرب «پاطاق» پادگان کربال اعزام شدیم.
پس از گذراندن دو ماه دورۀ آموزشی و پس از تقسیم شدن به پدافند هوایی
غرب کش��ور ملحق ش��دم ،از آن پس مدت  5ماه در همدان ،حدود  8ماه در
دهلران و در زمس��تان  63به عملیات « بدر» اعزام شدم که مدت  15روز در
آب های « هورالعظیم» بودیم که روزها نبرد با هواپیماهای دشمن و شب ها
نبرد با نیروی دشمن را داشتیم.
این رزمنده دوران جنگ عنوان کرد :عملیات بدر یک عملیات آبی ـ خاکی
بود که من در آن عملیات فرمانده توپ بودم.
وی ادام��ه داد  :مرحل��ه دوم حض��ورم در جبهه س��ال  65ب��ود که بصورت
داوطلبانه از لش��کر  10سیدالش��هدای کرج گردان حضرت مسلم بن عقیل ـ
گروهان قیس بن مس��هر اعزام ش��دیم .در طی این دوران همسر و فرزندم را
به منزل پدری اش فرس��تادم تا با خیالی آسوده در جبهه حضور داشته باشم.
در همی��ن زمان عملیات کربالی  5که یکی از بزرگترین عملیات ها در طول
جن��گ تحمیلی و عملیاتی فلج کننده برای نی��روی بعثی بود صورت گرفت.
بنده در این عملیات س��ه مرحله خط ش��کن بودم( .خط ش��کن :نیرویی که
مستقیم با دشمن مقابل درگیر شود).
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ایش��ان افزود :س��ال  65در جبهه های جنگ افتخار آش��نایی با شهید
قربانعلی دو دانگه را داشتم که از همکاران دانشگاه خوارزمی بودند .وی
با ش��رح کوتاهی از عملیات کربالی  ،5هنگام رزم با اصابت گلوله دوشکا
به شهادت رسیدند .شهید دو دانگه به گفتن ذکر هنگام عملیات و حضور
در جبهه تأکید فراوان داش��تند و اعتقاد عجیب این شهید بزرگوار بود که
می گفت :آن ذکرهایی که در خط مقدم می گویید اگر پش��ت خط مقدم
هم بگویید پیروز می شوید.
ش��هید بزرگوار دودانگه با وجود پنج فرزند و ش��رایط خاص زندگی ،در
فاصله سال های  61تا  65بصورت متناوب در جبهه های جنگ حق علیه
باطل حضور داش��ت .او به عشق شهادت آمده بود و در نهایت هم به این
مقام واال نائل ش��د .خاطراتم را که مرور می کنم ذکر گفتن ،خواندن دعا
بخصوص زیارت عاش��ورا و تالوت قرآن ایش��ان در ذهنم زنده می شود و
آرزوی شفاعت وی را دارم.
در ادامه آقای بیات عنوان کرد :تیرماه تا ش��هریور ماه  67نیز در جبهه
حض��ور داش��تم که همزمان با قبول قطعنامه  598ب��ود .چند روز بعد در
فاصله پذیرفته ش��دن رس��می ای��ن قطعنامه بود که در دانش��گاه حضور
داش��تم ،با اعالن رسمی از طریق رادیو به یاد دارم در آن زمان خیلی ها
به عشق شهادت از شدت ناراحتی گریه می کردند..
ایش��ان در خاتمه افزود :در آن زمان ما ب��ا هدف دفاع از انقالب و میهن
اس�لامی به جبهه رفتیم و امروز نیز به نوعی دفاع از دستاوردهای انقالب
اس�لامی ،پیروی از مقام والیت فقیه و پاسداری از خون شهدای این مرز
و بوم را در پیش داریم .انشاهلل که یاری خداوند منان همراهمان باشد.

مقاله به مناسبت روز کارمند

«کارها به دست کارگزاران (کارمندان) راست و درست می شود».
(علیه السالم)
امام علی
هفته نخس��ت ش��هریورماه ،هفتهی دولت نام گرفته و یادآور ش��هیدان گرانقدر دولت ،رئیس جمهور محمدعلی رجایی و نخست وزیر دکتر
محمدجواد باهنر اس��ت .هفتهی دولت مجالي اس��ت تا ابعاد زندگي اين ش��هداي عزيز براي مردم بيشتر شناخته شود و با ترسيم نماهایی از
زندگي فردی ،سیاسی و شغلی این بزرگواران ،الگوی اعالی خدمتگزاری به مردم ارائه گردد.
چهارمین روز این ماه «روز کارمند» نامیده شده و این نامگذاری یادآور اهمیت کار و کارمند و نیز درگرامیداشت تالشهای صادقانهی این
قش��ر اس��ت .همواره روز کارمند فرصتی بودهاست برای تبیین نقش و جایگاه کارمندان و تالش در جهت رفع مشکالت آنان .این ایام ،مجالی
است برای مسئولین تا تالش و خدمات بیدریغ کارمندان را در حد توان ارج نهند و زحماتشان را سپاس گویند.
کارمند بنا به تعریف لغتنامهی دهخدا ،کسی است که کارآمد ،قابل و الیق کار باشد .به دیگر سخن ،کارمند کسی است که از وی کار برآید.
این معنا و تعبیر ،عالوه بر غروری که بی ش��ک به دلهایمان مینش��اند ،بیانگر وس��عت رسالت و امانتیست که بر عهدهمان نهاده شدهاست.
م�والی متقیان حضرت علیعلیه السلام خطاب به یکی از کارگزاران خود چنین فرموده اس�ت« :کاری که بر عهده توس�ت ،طعمه
نیست ،امانتیست که بر گردنت نهادهاند».
در روایات و احادیث اسالمی همواره کار و تالش و خدمت به خلق از برترین عبادتها محسوب شده و فراتر از آن به نص صریح قرآن کریم،
َ
ان إ ِ اَّل َما َس َعى ـ آيه  ،39سوره نجم
نس ِ
برای انسان جز حاصل تالش او چیزی وجود نداردَ :وأن ل َّيْ َ
س ل إِْلِ َ
شایس��ته اس��ت که «روز کارمند» فارغ از تمام جنبه های ش��عاری و فرمایشی تلنگری باش��د برای ذهن جامعه که به معنای واقعی این واژه
بازگردد و معانی و تفاسیر جعلی را که به واژهی کارمند الصاق شده است ،باز گیرد؛ تعابیری که گاه کارمندی را مترادف میکند با دلزدگی،
پس
خمود و تکرا ِر کسالت بار و گاهی برابرش میداند با حقوق اندک و خرج بسیار! روز کارمند یادآور رسالت ،هدف و مأموریتی است که در ِ
تصدی این عنوان ،بر عهدهی کارمندان قرار گرفته است .همانگونه که دولتمرد شهید ،رجایی بیان داشته است:
باید مغزهای خود را از اینکه تنها مستخدم دولت باشیم و پشت میز بنشینیم ،خالی کنیم و برگردیم به اینکه انسانیت انسان
در رابطه با کار به وجود میآید .انسان میتواند به وسیلهی کاری که انتخاب میکند خالق خود باشد.
شهید رجایی ،اسفند 59

منشور اخالقی امام علی علیه السالم برای کارگزاران (کارمندان) :
 .1نگهبان نفس خویش باش.
 .2از سالم و تعارف و مهربانی به مردم کوتاهی مکن.
 .3پر و بالت را برای مردم بگستران و با مردم گشاده روی و مهربان باش.
 .4کاری که بر دوش توست طعمه نیست ،امانتی است که بر دوشت نهاده اند.
 .5باالتر از خود را فرمان ببر ،تا پایین تر از تو فرمانبردارت باشد.
 .6کار هر روز را در همان روز انجام ده؛ زیرا هر روز ،کاری مخصوص به خود دارد.
 .7بکوش تا هر کاری را در جای خود و زمان مخصوص به خود انجام دهی.
 .8با خدا ،مردم و خویشاوندان انصاف را رعایت کن.
 .9هرگز به خدمت هایی که انجام دادی ،بر مردم منت مگذار.
 .10در وعده ای که به مردم دادی ،خلف وعده مکن.
 .11هرگز نیکوکار و بدکار را در نظرت یکسان قرار مده.
 .12از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن.
 .13از حوادث گذشته تاریخ ،برای آینده عبرت بگیر.

بنفشه مسگری
رئیس ادراه نوسازی و تحول اداری
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ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

ﺟﻤﻊ

ﻛﺎر

ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن

ﻗﺮاردادي

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ

رﺳﻤﻲ

ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد

زن

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام  /ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

158

145

13

2

0

130

12

2

0

11

1

ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ

226

166

60

0

0

145

54

1

0

20

6

دﻳﭙﻠﻢ

50

29

21

0

0

17

21

10

0

2

0

ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ

245

107

138

0

0

54

78

21

29

32

31

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

78

34

44

0

0

10

18

12

12

12

14

ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

5

483

279

2

0

356

183

46

762

2

3

0

0

0

0

0

1

79

54

42

2

2

دﻛﺘﺮا

ﺟﻤﻊ

آﻣﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 1392

762

762

2

539

88

133

ﺟﻤﻊ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام
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مدیریت امور اداری به همت ادراه کارگزینی به مناسبت برگزاری روز
کارمند اطالعات آماری در این زمینه ارائه نمود که در ذیل می آید:

رﺳﻤﻲ

٠

٠

ﺟﻤﻊ ٢١

ﺳﺎﻳﺮ

ﻓﻮت

اﻧﺘﻘﺎل

٢

١

٠

٠

٠

١

۴

٠

١

١

٠

٠

٢

٠

٠

١

٠

۵

٠

٠

٣

۴ ٢۵ ١١ ١ ٢۴ ۴

٠

٠

٠

١

٠

٠

۵

٠

١

١

٠

١

٠

٠

١

٢ ١۵ ٧

٣

٠

٠

٣

٠

١

۶

٢

٠

٠

١

۴

١

٠

٠

٠

٢

٠

٣

١

٠

٢
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٠

٠

١

١

٨

١

٠

١

٢

٢

٠

١
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٠
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٠

٠

٠

٠

٠

٠

۵

٠

٠

٠

١

٢

١

٠

١

٠

٠

٠
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٠

٩

١

۵
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١

٢۴

٠

٠

٠

٠

٠

١

١١

٠

١٣

١

٢

٠

۶

۴

٠

٠

ﻗﺮاردادي

٧٧

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ

٢٧ ٢٢

رﺳﻤﻲ

٠

ﻗﺮاردادي

١٠٣ ٢۶

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ

٠

رﺳﻤﻲ

۴

ﻗﺮاردادي

٠

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ

٣
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۵

ﻗﺮاردادي

٠

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ

١
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۶

ﻗﺮاردادي

٠

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ

٣
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٣

ﻗﺮاردادي

٠

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ

١٣
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١

ﻗﺮاردادي

٠

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ

١٩
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۴

ﻗﺮاردادي

٠

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ
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٣

ﻗﺮاردادي

٠

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ
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1391
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ﻧﻮع
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ﺧﺮوج از

ﺳﺎل
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20

گزارش تعمیرات مسجد دانشگاه
با توجه به هفته تکریم مساجد و فرصت
ایجاد ش��ده تعطیلی کوتاه دانشگاه ،دفتر
نهاد رهبری در دانشگاه اقدام به تعمیرات
اساسی مس��جد علی بن ابیطالب نمود .به
همین س��بب گفتگویی با حجت االسالم
و المسلمین حاج آقاصادق رزاقی مسئول
نهاد مقام معظم رهبری در دانش��گاه های
استان البرز و دانشگاه داشتیم که در ادامه
می آید:
حجت االسالم و المسلمین حاج آقا رزاقی
در این باره عنوان نم��ود با توجه به هفته
تکریم مساجد و تعطیلی کوتاه دانشگاه در
مرداد ماه و ایجاد فرصت مناسب این اقدام
ب��ا هدف تعمی��ر ،نگهداری و زیبا س��ازی
فضاهای معنوی مس��جد آنهم در مس��جد
دانشگاه که نسل جوان بیشترین حضور را
در آن دارن��د انجام گرفت .چرا که خداوند
تعمیر و آباد نگه داش��تن مساجد را نشانه
ایمان به خ��دا و روز قیامت می داند و در
همین راس��تا جامعۀ ایمانی نسبت به این
مهم باید همیشه حس��اس باشند و اجازۀ
کم رونقی نسبت به مساجد را ندهند زیرا
که پر ف��روغ بودن چراغ مس��اجد موجب
خاموشی چراغ مفاسد اجتماعی است.
لذا از جمل��ه اقدامات انج��ام گرفته رفع
خرابی ه��ای گ��چ کاری و موزائیک های
مس��جد ،رنگ آمیزی ،شستش��وی قالی و
پرده ه��ا ،خریداری مهر جدید و تعمیرات
الزم و س��رو سامان دادن ش��کل ظاهری
مس��جد بود .همچنین برای نخس��تین بار
نصب کتیبه ه��ای قرآنی از جنس لمینت
در چهار جهت مس��جد و نصب س��ر در از
همین جنس در قس��مت ورودی مس��جد
است.
ایش��ان هدف این اقدام را زیبا س��ازی و
ایجاد فضای معنوی و نورانی مسجد عنوان
نمود.
حجت االسالم و المسلمین حاج آقارزاقی
در ادام��ه اف��زود :در داخل گنبد قس��مت
فوقانی چهار اس��م جالله ا ...و در قس��مت
تحتانی گنبد اسامی  14معصوم قرار داده
شده است که جاذبه خاصی را ایجاد کرده
است.

قبل از تعمیرات

وی در پایان گفت :کلیه اقدامات با حمایت های بی دریغ ریاس��ت دانش��گاه
و همکاری س��ایر مسئولین صورت گرفت .انشاا ..شاهد افزایش نشاط معنوی
مسجد برای حضور پرشورتر جوانان باشیم.

در ادامه به همین مناسبت حاج آقا جواد حاجی پور معاون دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه در این زمینه گفت:
الصاله َو آتَی الزَّکوه َو لَم یَ َ
ِن
اِنَّم�ا یَع ُمر َمس�اجِ َداهلل َمن آ َم َ�ن بِاهلل َو ال َی ِ
خش ا اِّلاهلل َف َعس�ی اولئک اَن یَ ُکون ُوا م َ
قام َّ
وم اآلخر َو ا َ َ
ال ُمه َتدین.
در طول تاریخ پرشکوه فرهنگ فاخر اسالمی ،مساجد همواره جایگاه و پایگاه معنویت ،خردورزی ،علم آموزی و معرفت افزایی بوده است.
مس��جد به عنوان مأمن و کانون امید بخش��ی به شمار می رفته که مسلمان خسته از چنبره روزمرگی و عادت زدگی بدان پناه برده و غبار
غفلت و گناه و جهل را سترده و دل را آینه وار صیقل بخشیده است آبادانی مساجد در وجه پیدا و ظاهری اش عبارتست از ساخت و بنای
مسجدی ساده ،زیبا و چشم نواز و برخوردار از رنگ و نگاری که مشام جان را می نوازد و شادی و نشاط از در و دیوار آن می بارد .امری که
بحمداهلل با همت و دلسوزی مسئوالن به ویژه مسئوول محترم نهاد رهبری و ریاست محترم دانشگاه امسال در مسجد دانشگاه تحقق یافت.
اما آبادانی مس��اجد معنی عمیق تر و دقیق تری نیز دارد و آن عبارتس��ت از حضور ش��تابنده ،گس��ترده و ش��وق آمیز یکایک مسئوالن،
اس��اتید ،کارکنان و دانش��جویان در مسجد دانشگاه .زبان به ذکر دعا و یاد خدا گشودن و دل را به آن آستان متعالی سپردن شرط اصلی و
ابدی بندگی و آبادانی مساجد است.
(عج ا)..
پروردگار را می خوانیم که مساجد ما به ویژه مسجد امام علی(علیه السالم) دانشگاه خوارزمی را به لطف و عنایت ویژه حضرت ولی عصر
و برکت حضور دو شهید واالمقام گمنام روز به روز آبادتر بفرماید.
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ی�ادی از قیام  17ش�هریور 1357
ارسطو خداپرست
دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه خوارزمی

قی��ام  17ش��هریور  1357شمس��ی مع��روف ب��ه
«جمع��ه س��یاه» که در مناب��ع مربوط ب��ه تاریخ معاصر
ای��ران از آن ب��ا عن��وان « کش��تار  17ش��هریور» نی��ز
یاد می ش��ود نقط��ه عطف��ی در تاریخ مب��ارزات مردم
(رحم��ت ا)...
مس��لمان ایران به رهبری حضرت ام��ام خمینی
برای به ثمر رس��یدن انقالب اس�لامی به شمار می رود.
ای��ن واقع��ه ک��ه ب��ا س��رکوب ش��دید و خونی��ن قیام
م��ردم و تظاه��ر کنن��دگان توس��ط نیروه��ای نظامی
امنیت��ی رژی��م پهل��وی در می��دان ش��هدای ته��ران
و ّ
(ژاله سابق) همراه شد عزم مردم را در راه ادامه مبارزات
انقالبی برای س��رنگونی ش��اه بیش از پی��ش جزم کرد.
تنه��ا چن��د روز پس از فاجعه آتش س��وزی س��ینما
عمال رژیم
رکس آبادان و کش��ته شدن صدها تن توسط ّ
پهلوی ،دولت جمش��ید آموزگار که با شعار « فضای باز
سیاس��ی» روی کار آمده بود سقوط کرد و جعفر شریف
امامی یکی دیگر از مهره های س��ر سپرده به شاه و غرب
که س��ال ها از س��رکردگان فراماسونری در ایران و مورد
حمایت آش��کار انگلس��تان بود در  5ش��هریور  1357به
نخس��ت وزیری رس��ید تا دولت خود را با ش��عار کذایی
«آشتی ملّی» تشکیل دهد .چند روز بعد در  13شهریور
 1357نماز عید فطر در قیطریّه تهران با ش��کوه هر چه
تمامتر به امامت آیت ا ..ش��هید دکتر مفتح برگزار ش��د.
اجتماع عظیم نمازگزاران پ��س از اقامه نماز راهپیمایی

22

کردن��د و این راهپیمایی تبدیل ب��ه تظاهرات عظیمی
علیه رژیم ش��اه گردید به دنبال این تظاهرات ،ناآرامی
های دیگ��ری نیز در تهران و ش��هرهای دیگر به وقوع
پیوس��ت که تا روز  16ش��هریور  1357ادامه داش��ت.
در تظاه��رات  16ش��هریور  1357که با حضور بیش از
نیم میلی��ون نفر در تهران انجام گرفت تظاهرکنندگان
خواس��تار تشکیل حکومت اسالمی ش��دند .شاه که به
شدت هراس��ناک شده بود به دولت دس��تور داد تا در
تهران و یازده ش��هر دیگر یعنی در شهرهای قم ،کرج،
تبریز ،اصفهان ،مش��هد ،ش��یراز ،اهواز ،آبادان ،قزوین،
جهرم و کازرون حکومت نظامی اعالم کند و فرماندهی
نظامی پایتخت را به ارتشبد اویسی که از عوامل اصلی
س��رکوب قیام خونی��ن  15خرداد  1342بود س��پرد.
از آنجایی که در تظاهرات عظیم  16ش��هریور 1357
روحانیت مبارز از مردم برای راهپیمایی فردای آن روز
یعنی  17شهریور دعوت کرد ،از نخستین ساعات صبح
روز جمعه  17شهریور  1357مردم تهران برای شرکت
در راهپیمایی ،راهی میدان ش��هدا (ژاله سابق) شدند.
اعالمیه های فرمانداری نظامی تهران یکی پس از دیگری
صادر می شد و مردم را مورد تهدید قرار می داد .ده ها
توجه به برقراری حکومت
هزار نفر از مردم تهران بدون ّ
نظامی در کمتر از دو س��اعت ،تمامی خیابانهای اطراف
جمعیت پر کردند.
میدان ژاله تا پش��ت بهارستان را از
ّ
متفرق نمودن
در
س��عی
فرمانده��ان نظامی که ابتدا
ّ

مردم داشتند ،از پراکنده کردن اجتماع عظیم تظاهر
کنندگان ناتوان شدند و به سوی مردم آتش گشودند.

متعدد و اس��ناد ،تعداد جان باختگان قیام  17شهریور
رس��می اعالم نشد ا ّما منابع
ّ
( رحمت ا) ..
به عنوان رهبر نهضت
 1357را تا بیش از چهار هزار نفر نوشته اند .امام خمینی
اس�لامی ایران با اعالمیه ای که بالفاصله به مناس��بت این واقعه صادر نمود تصمیم
قاطع خود را برای ادامه مبارزات انقالبی تا سرنگونی رژیم شاه چنین اعالم کرد « :
 ....ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه ی دفاع برای خدای
تعالی کشته می شد .ملت ایران مطمئن باشید دیر یا زود ،پیروزی از آن شماست.»....
ادبیات انقالب اسالمی با نام های «جمعه سیاه» و «جمعه خونین» شناخته
 17شهریور در ّ
اهمیت ویژه ای برخوردار است.
شده و در میان حوادث ّ
مهم سال آخر حکومت رژیم پهلوی از ّ

نویس��نده ای جریان این واقعه را چنین ضبط نموده:
«  ...ابتدا خاک اره های آغشته به بنزین را که بر کف
جمعیت
خیابان ریخته بودند آتش زدند و چون انبوه
ّ
در تالط��م افتاد چندین اتوبوس و اتومبیل را به آتش
کشیدند و آنگاه آتش مسلسل ها را گشودند و از همه
س��و همه راه های گریز ،همه کوچه ها و خیابان های
فرعی را با تانک و زره پوش مس��دود کردند تا کسی در حقیق�ت با این کش�تار عظیم ،امواج مبارزات انقالب�ی مردم علیه رژیم
را توان گریختن نباشد .همه گلوله ها به قصد کشتن ش�اه بیش�تر گس�ترش یافت خش�م و نفرت مردم از ش�اه بی�ش از پیش
شلیک می ش��د و ح ّتی کس��انی را که به خانه های اف�زون گش�ت و ش�مارش معکوس برای س�قوط رژی�م پهلوی آغاز ش�د.
دیگران پن��اه می بردند تعقیب م��ی کردند و از پای
در می آوردند و حتی از رس��اندن خون به مجروحان
یاد و خاطره شهدای یوم اهلل  17شهریور گرامی باد
و مصدوم��ان هم جلوگیری می کردن��د .هنوز روز از
نیمه نگذشته بود که چند هزار نفر کشته شدند.».....
اگر چه تعداد واقعی کش��ته شدگان این قیام بطور

منابع و مآخذ:
ـ آبراهامیان ،یرواند .ایران بین دو انقالب .ترجمه احمد گل محمدی و ابراهیم فتاحی ،تهران  :نشر نی.1384 ،
ـ خلیلی ،اکبر .گام به گام با انقالب .جلد اول ،تهران :حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.1375 ،
ـ طلوعی ،محمود .داستان انقالب .تهران :نشر علم. 1370 ،
ـ عاقلی ،باقر .روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی .جلد دوم ،تهران :نشر گفتار.1370 ،
ـ مدنی ،سید جالل الدین .تاریخ سیاسی معاصر ایران .جلد دوم ،قم  :دفتر انتشارات اسالمی.1361 ،
ـ نجاتی ،غالمرضا .تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران .جلد دوم ،تهران :رسا.1371 ،

سالروز  ۱۷شهریور نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی ملت در
مقابل ستمگران است ،از ایامی است الهی که باید ذکر آن را زنده نگه
داریم و به نسل های آینده تفهیم کنیم.
امام خمینی

(رحمت ا)..
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صعود

همکار

کوهنورد

به قله

علم کوه

قله علم کوه ( 4850متر)
قله سیاه سنگ ( 4650متر)

آقای روح ا ..توکلی ،کارشناس معاونت دانشجویی و عضو گروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه همزمان با هفته دولت در مدت
سه روز از  6الی  8شهریور ماه به صورت انفرادی از مسیر یخچال علم چال و سیاه سنگ به قلۀ  4850متری علم کوه صعود کرد.
ایش��ان از س��ال  1378عض��و انجم��ن کوهن��وردی دانش��جویی دانش��گاه ب��وده و در ح��ال حاضر عض��و انجمن
کوهنوردی کارکنان دانش��گاه نیز می باش��د و با  15س��ال س��ابقۀ کوهنوردی بارها به بس��یاری از قله های مرتفع
ای��ران از جمله دماوند ،س��بالن ،س��هند ،علم کوه ،تفتان،کرکس ،الون��د ،ناز وکهار ،توچال و  ..صعود نموده اس��ت
و در ح��ال حاض��ر ب��ه عنوان کوهنورد ،راهنمای کوهس��تان و طبیعت گ��رد در زمینه های مختل��ف کوهنوردی و
اکوتوریس��م ،راهنمای طبیعت  ،امداد و نجات ،عکاس��ی در طبیعت و حفظ محیط زیست کوهستان فعالیت دارند.
ب��ه گفت��ه وی قلۀ علم کوه پس از دماوند دومین قلۀ مرتفع ایران و در منطقۀ البرز غربی و رش��ته کوه های تخت
سلیمان واقع شده است .بیشترین شهرت این قله به خاطر وجود یخچال ها و برف چال های بزرگ و رودخانه های
خروشان و دیواره های بلند و قله های بسیار زیاد باالی  4000متر می باشد.
دیواره علم کوه به ارتفاع  650متر در دامنۀ شمالی این قله واقع شده است و یکی از زیباترین ،فنی ترین و مشکل
ترین دیوارهای دنیاس��ت و از این حیث جایگاهی ش��بیه  K2را در جهان داراست .از جبهۀ شمالی این کوه مشرف
به کالردشت در استان مازندران و از جبهۀ جنوبی نیز مشرف به طالقان در استان البرز است.
برای صعود به این قله معموالً از سه مسیر استفاده می شود:
 1ـ مسیر درۀ حصار چال که راهی مناسب و بدون مشکل برای کوهنوردان است.
 2ـ مس��یر درۀ بریر به س��رچال و علم چال و صعود س��یاه سنگ ها و قله که مس��یری توأم با شیب تند و نیازمند
آشنایی بیشتر با فن کوهنوردی است.
 3ـ مسیر دیواره علم کوه که از طریق صعود به دیواره  650متری و صعود به قله انجام می شود و تاکنون مسیرهای
متعددی توسط کوهنوردان و سنگ نوردان ایرانی و خارجی بر روی این دیواره ایجاد شده است.
24
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نگین قم
بانوى بزرگوار ،حضرت فاطمه معصومه(س�لام بهشت ميشوند.
ا...علیها) دختر امام هفتم موس��ى بن جعفر(علیه در متن زيارتنامه آن حضرت نيز درخواس��ت
الس�لام) ،چنان ش��خصيت و عظمتي دارد كه میش��ود كه ش��فيع ما براي ورود به بهش��ت
حرم مطهر و مرقد من ّورش كه حرم ائمه(علیه ش��ود (يا فاطمه اشفعي لي في الج ّنه) ،چرا كه
الس�لام)
(فان ِ
لك
تجمع علم��اى دين و نزد خداوند ش��أن و مقام وااليي دارد ّ
اس��ت كان��ون ّ
ً
شيفتگان معنويت اس��ت .در طول سال ،از عنداهلل شأنا م َِن الشأن).
هم��ه جا زائرانى به افتخار زيارت بارگاه اين نگین قم؛ جواد محدثی؛ بخش  :3کریمه اهل بیت
بانو نائل مى ش��وند و بهرهها و توش��ههاى
معنوى مىبرند« .ق��م» ،طبق روايات ،حرم زيارت نماد و نشانهاي از احساس شوق دروني
اهل بيت و حريم امامان و پناهگاه شيعيان و انس��انهاي واال و اولياء خداس��ت .رفتن به
محبت
اس��ت .بانوي��ى در آنج��ا مدفون اس��ت كه زيارت ،دليلي نم��ي خواهد ،جز همان ّ
بارگاهش چون نگينى در اين ّ
خطه كويرى قلبي .زيارت ،زبان عالقه و ترجمان وابس��تگي
مىدرخش��د و حرمش چش��مهاى پرفيض قلبي اس��ت .وادي زيارت ،وادي عشق و عالقه
است که نه تنها كبوتران بر آسمان مزارش و عرفان است .حرم و صحن و ضريح و رواقها
عاش��قانه طواف میكنند؛ بلك��ه پروانگانى و گنبد و گلدس��ته و ...ظاهر قضيه است .باطن
شيفته علم و معنويت ،از سراسر ايران ،حتی آن ،اداي احت��رام به مقام واالي امام معصوم و
از كشورهاى ديگر به اين وادى نور آمدهاند .امامزاده گرانقدري است كه در هر مزار آرميده
و فضيلتهايش ،جذب كننده دلها و ديدهها
مق��دس آنان اس��ت و همان
نهالى كه در بوس��تان امامت برويد و از آب به س��وي تربت
ّ
عف��اف و نور فضيلت س��يراب ش��ود و توان بُعد معنوي و باطني اس��ت که به اين مظاهر،
بگيرد و با گذش��ت زمان خود به ش��اخهاى قداست وحرمت میبخشد.
پربار و زيبا از «شجره طيبه» دودمان رسول
تبديل گ��ردد ،اگر «كريمه اه��ل بيت» نام وقتي كس��ي در مدار عش��ق قرار گرفت و در
محيط و قلم��رو محب��ت «اهلل» و «اولياءاهلل»
نگيرد ،پس چيست ؟
محبت ،پاي او را به زيارتگاهها
اين دختر فرزانه ك��ه به «فاطمه معصومه» وارد ش��د ،اين ّ
ميشناسيمش ،در روز اول ذي القعده سال و مراقد معصومين(س�لام ا...علیها) ميكش��اند .اولياء
 183هجرى در مدينه ديده به دنيا گشوده خدا هم ،به زائران مش��تاق و دلهاي مستعد،
توجه ميكنند و دل و جانش��ان را با
اس��ت .فاطمه معصومه ،در دام��ان ايمان و عنايت و ّ
تشرف به
پاكي و در چش��مه عف��اف و عصمت و علم كيمياي نظر دگرگون ساخته ،توفيق ّ
و حكمت ،به طهارت روح و جان ميرس��د .حضور را برايشان فراهم ميآورند و دست زائر
نس��ب و تبارش نب��وي و فاطم��ي و علوي را گرفته ،باال ميبرند و به مهمانس��راي فيض
است .از طرف مادر به امام مجتبي(علیه السالم) و حض��ور ميرس��انند و بر مائدهه��اي معنویت
از طرف پدر به امام حسين(علیه السالم) ميرسد .مينشانند.
عب��ادت و ادب ،ش��اخ و ب��رگ رويي��ده بر زي��ارت ،زمينهس��از چني��ن ارتق��اي روح��ي
اين «س��ر ِو پاكدامني» اس��ت .ويژگيهاي اس��ت .زي��ارت ،اله��ام گرفت��ن از اس��وهها و
روحي و خصايص فردي س��بب شده كه با سرمشقهاست .براى يافتن شعله عشق خدايي
لقب «كريمه اه��ل بيت» در زبان عالمان و و گرم ش��دن از حرارت ش��وق معنوي ،بايد به
فقيهان ش��يعه ياد ش��ود .لقبي كه از ميان كانونهاي روش��ني و منبع نور نزديك ش��د و
بانوان اهل بي��ت ،تنها به او اختصاص يافته گام در حريم «حرم» نهاد و بايد عاشق شد ،تا
است .لقبهاي ديگرش نيز ،هر يك گوياي زيارت فراهم گردد.
«محدثه»،
كماالت واالي اوس��ت؛ از جمله
ّ
«عاب��ده»« ،مقدام��ه» و «معصوم��ه» ،كه پيش��وايان معصوم(علی��ه الس�لام)  ،واس��طه ه��اي
ه��م نامه��ا و لقبهايش و ه��م ارزشها و فيضاند .بايد ب��راى بهرهمندي از درياي كرم
فضايلش ،يادآور م��ادر واال قدرش ،عصمت اله��ي ،آنان را در پيش��گاه خداوند ،واس��طه و
هس��تي و حبيبه خدا ،حضرت زهرا (س�لام ا )..شفيع قرار داد.
اس��ت .از ميان دختران امام كاظم(علیه الس�لام) وقتي كه قطرات اش��ک ،از چشمها بر صورت
شدت خشيت و
اين بانو با فضيلتترين آنان به شمار ميرود .فرو ميغلتد ،وقتي شانهها ،از ّ
از جمل��ه فضيلته��اي اي��ن بان��و« ،مقام خوف ميلرزد وقتي نگاهها ملتمس��انه به حرم
شفاعت» است .در روايتي از امام صادق(علیه يار ،دل را به محبوب نزديك ميس��ازد ،وقتي
حجتهاي
الس�لام) تصريح شده اس��ت كه با شفاعت آن زائ��ر ،خود را در پيش��گاه يك��ي از ّ
مقصر و خط��اكار و گناهآل��ود ميبيند،
حض��رتّ ،
ع��ده بس��ياري از ش��يعيان وارد خ��داّ ،

وقتي دلشمیش��كند ،اين دل شكستنها ،گريهها ،اشكها
و توبهها ،زمينهساز پاك شدن جان و قلب از رذائل ميگردد
و زائر پاك ميش��ود و آب ديدگان ،گرد و غبار معصيت را از
صفحه جانش ميش��ويد .زالل و با صفا ميش��ود و به پاكان
نزديكتر ميگردد.
طيب و
خوش��ا به حال آنكه در اين گونه «اماكن مقدس��ه» ّ
طاهر گردد و زندگي را در مسير خداپسند از سر گيرد.
نگین قم ،جواد محدثی ،بخش سـازنـدگي زيـارت ،ص 9

پيش��وايان ما زي��ارت اين بانوي بزرگوار را به ش��يعيان خود
س��فارش كردهان��د و ب��راي آن پاداش و اجر بس��ياري بيان
نمودهاند .در اين زمينه:
امام صادق(علیه السالم) :بزودي بانويي به نام «فاطمه» از تبار من
در قم دفن میش��ود .هر كس او را زيارت كند بهش��ت بر او
(بحاراالنوار ،جلد  ،102صفحه .)267
واجب خواهد شد.
ام��ام رضا(علیه الس�لام) :هرك��س او را زيارت كند بهش��ت از آن
(بحاراالنوار ،جلد ،102صفحه .)265
اوست.
امام جواد(علیه السالم) :هر كس عمه مرا در قم زيارت كند بهشت
(بحاراالنوار،جلد  ،102صفحه .)265
از آن اوست.
در فضيلت شهر قم و مردم آن آمده است:
امام صادق(علیه الس�لام)« :اهل قم ياوران ما هس��تند».

 ،60صفحه .)214

معصومه خادمی
کارشناس اداره کارگزینی

(بحار االنوار ،ج

گزارش پایگاه ورزشی تابستانه
مدیریت تربیت بدنی دانش��گاه با هدف پُر کردن اوقات فراغت
دانش آموزان استان کرج و فرزندان کارکنان دانشگاه از تاریخ
 92/4/1لغایت  92/6/30اقدام به برگزاری کالس های ورزشی
ـ آموزشی در قالب پایگاه ورزشی تابستانه نمود  .با توجه به رشته
های مختلف ورزشی اعالم شده این کالس ها در  3رشته ورزشی
تکواندو ،فوتبال و شنا (پسران) و شنا (دختران) با حضور 119
نفر شرکت کننده زیر نظر مربیان مجرب دانشگاه برگزار گردید.

« برنامه های دفتر کارکنان بسیج دانشگاه»
روز یکش��نبه  92/6/10جلس��ه فرمانده��ان ح��وزه مقاومت بس��یج کارکنان ب��ا حضور جناب س��رهنگ طالبی و فرمانده��ان حوزه و
 ) 2ارتقاء س��طح علم��ی و معنوی گروه ه��ای صالحین
پای��گاه ،موض��وع جلس��ه )1 :اج��رای برنام��ه ه��ای هفته دفاع مق��دس
و تاکید بر تشکیل مداوم آن
روز دوش��نبه 92/6/12جلس��ه صالحی��ن بس��یج پای��گاه ش��هید بهش��تی و کوث��ر دانش��گاه خوارزمی در پردیس س��الن ش��ماره 2
دانشکده ادبیات با حضور جناب آقای حاجی پور معاون دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ،موضوع بحث :زندگی و مهارت های
زندگی و نقش آموزه های دینی در کسب مهارت های زندگی ،موضوع جلسه :زندگی و اهمیت آن و آثار عدم توجه به زندگی صحیح
بر پایه ارزش های دینی و بحث موفقیت و رضایت مندی در زندگی
روز دوش��نبه  92/6/12گردهمایی اعضای ش��ورای مرکزی گروه شهید علیش��یری بیان برنامه ها ،تاکید بر جلسات صالحین و برنامه
های هفته دفاع مقدس
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طریق عرفان
کار آسان نیست بر درگاه او

خاک میباید شدن در راه او

شیخ عطار نیشابوری (اعلی ا ...مقامه)

بشر ما ّدی در ظلمتکده ی دنیا ،و در دریای بیکران شهوات و کثرات غوطه می زند .هر آن ،موجی از عالیق ما ّدی او را به
طرف��ی پرت��اب می کند .هنوز از لطمات و صدمات آن موج به حال نیامده موجی س��همگین تر که از عالقه به مال و ثروت
و زن و فرزند سرچش��مه می گیرد س��یلی های متوالی به صوت او نواخته و وی را در قصر امواج خروش��ان این بحر ژرف و
دریای هولناک فرو می برد .در این میان فقط گاهگاهی یک نسیم جانبخش و روح افزا به نام «جذبه» او را نوازش می دهد
و چنین می باید که این نسیم مهرانگیز او را به جانبی می کشد و به مقصدی سوق می دهد.
در این موقع س��الک به س��وی خدا جانی گرفته و از تأثیر همان جذبۀ الهی تصمیم می گیرد که از عالم کثرت عبور کند و
از این غوغای پردغدغه خود را خالص کند.
حضرت جعفربن محمدالصادق (علیه الس�لام) در وصیت به فرزند خود اس��معیل چنین فرماید ... :پس��رکم ،اگر دوس��ت داری که
پروردگار ترا به زیور علم باطن ،کرامت بخشیده باید که به چشم نفرت در دنیا بنگری و به ارزش خدمت به صالحان عارف
باش��ی و کار خویشتن را برای مرگ ،اس��تواری دهی ،در چنین حالت که تو را این سه خصلت فراهم آمد ،پروردگار متعال
مکرم خواهد فرمود.
سر و باطن مفتخر و ّ
ترا به علم ّ
نقل است که شبلی (رضی اهلل عنه) گفت :از یوسف اسباط پرسیدم که« :غایت تواضع چیست؟» گفت« :که از خانه بیرون
آیی ،هر که را بینی چنان دانی که بهتر از توست»
ای عزیز! بدان که گِله از عوام ،گِلۀ عام است و گِله از خواص ،گِلۀ خام ،و هر کس که بداند ،تو از او آزاری نمی بینی و آن
که نداند ،پیوسته از او در عذابی؛ و او معذور است چرا که اگر می دانست ،از دست و زبان وی در امان بودی.
ای برادر! بدان که سخن بسیار است تا که طالب راه باشد ،طالب راه بسیار است تا که به عمل آرد ،عمل کنندگان بسیاراند
تا کرا قبول افتد و قبول شدگان بسیار اند تا که را فتوحات شود و به سرای کشف و شهود گام نهد و به اسرار الهی رسد و
به وادی فنا قدم گذارد تا چیزی از وی باقی نماند و تمام حق بیند و حق شنود و حق گوید.

نــور هــر بـاطـن اگــر ظـاهـر شــود
ســر اکــبــر هـم اگــر شـامـل شـود
ّ
نـــور احــمــد از عـلـی بـاشـد تـو را
مـجـتـهـدی گـوی سـبـقــت را ربـود
آنـکه از دل نــور مـــوال را بـــدیـــد
آنـچه مـن گـفتم بـه فـهـم عـقـل تـو
گـرنه ای سـالک ،هـمین دین دار باش
آنچه مـن گفتـم نه خـود گفتـم بسـی
هـان مـپـندار کـه مـن هم کـس شدم

ســــالــک راه خــــدا طــــاهــــر شــــود
عـــــارف راه فــــنـــا کــــامـــل شــــود
نــــور الـلـه مـــنــجـلــی بــاشــد تـــو را
قــنـبـری حــق الیـقـیـن حــق را ســتــود
جـرعــه ای از جــام احــمــد را چــشــیــد
گـــرنــه ای ســالـک ،در ایــن ره تــو مــرو
پـــرده ی خــوبــی بــر ایــن اســرار بــاش
ســـیــدم ،شـــوریــده ام ،خــار و خــســی
ّ
من همین ناکس بُدم ،ناکس شدم ،ناکس شدم

تحقیق و گردآوری :سید مجتبی میران عزیزی
منابع:

 همراه با فرزانگان ـ علیرضا جالی تهرانی ـ انتشارات نبوغ نشان از بی نشان ها ـ علی مقدادی اصفهانی ـ انتشارات جمهوری -تذکرة االولیاء ـ شیخ عطار نیشابوری ـ انتشارات زوار
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تسلیت
تس��لیت واژه کوچکی اس��ت در برابر غم بزرگ شما ،از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانیم .امیدواریم که غم
آخر زندگیتان باشد.
دکتر غالمرضا کریمی
خانم مریم فردوسی
خانم نسرین صحرایی
خانم لیدا زاده عبدالهی
آقای حسین برزو
آقای حمیدرضا صالحی
آقای علی نجفی
آقای عبداله شمس ثانی
خانم طاهره امینی
خانم مدینه منصوری
آقای ابراهیم کاسه گر فرجی

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
همکار مرکز مشاوره دانشگاه
همکار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
همکار مدیریت امور اداری
همکار حفاظت فیزیکی
همکار حفاظت فیزیکی
همکار اداره آموزش و بایگانی
همکار حفاظت فیزیکی
همکار دانشکده علوم
همکار دانشکده علوم جفرافیایی
همکار مدیریت امور عمومی
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نگاهی کوتاه به استخر دانشگاه خوارزمی
استخر بین المللی خوارزمی از جمله استخرهای مطرح کشور است که در دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج)
با مساحتی حدود  5هزار متر مربع در سال  1383افتتاح گردید.
این استخر با امکانات کامل آبی و دارای یکی از بزرگترین جکوزی های کشور است که در سال های گذشته
مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان ،لیگ کاناپولو و شنای آموزشگاه های استان را نیز میزبانی نموده است.
این استخر با تعداد  25پرسنل در  7سانس ،روزهای زوج (بانوان) و روزهای فرد و جمعه (آقایان) مورد
استفاده قرارمی گیرد .تصفیه (یونیزاسیون) آب استخر بصورت دائم انجام می گیرد و تعداد منجی های
غریق مستقر درهر سانس  6نفر است.
استخر هر روزه تا ساعت  15بعدازظهر در اختیار دانشکده و مدیریت تربیت بدنی جهت انجام امور آموزشی
دانشگاه خوارزمی و از آن پس در اختیار عموم قرار می گیرد.
امکانات استخر:
ـ استخر با ابعاد استاندارد  50×25با عمق  1تا  3متر ،قابل استفاده جهت میزبانی مسابقات در سطوح
مختلف (از جمله برگزاری مسابقات شنای قهرمانی کشور) می باشد.
ـ سونای بخار
ـ جایگاه تماشاگران با ظرفیت  243نفر ـ سونای خشک
ـ  10سکوی استارت
ـ بخش حمام آفتاب درطبقه باالیی استخر بصورت محصور و ایمن ـ سالن بدنسازی و
ـ جکوزی
ائروبیک با دستگاه های مدرن و الکترونیکی ـ اتاق ماساژ ـ مجهز به رختکن و بوفه
خدمات استخر:
ـ مربیگری شنا زیر نظر فدراسیون شنای کشور و هیئت شنای استان البرز
ـ برگزاری کالس های نجات غریق با توجه به اینکه یکی از پایگاه های کالس نجات غریق در استان البرز
در این مجموعه قرار گرفته است.
ـ برگزاری کالس های قایقرانی (تک نفره کایاک)
ـ هیدروتراپی (آب درمانی) با شرایط ویژه تحت نظر اساتید و متخصصین خبره دانشگاهی
ـ برگزاری کالس های متنوع تحت نظر اساتید مجرب آموزش شنا (پایه و پیشرفته) جهت کلیه سنین
ـ برگزاری کالس های ماساژ
این استخر جهت برگزاری مسابقات با جدیدترین شیوه های تأمین سیستم حرارتی ،سیستم صوتی ائده آل
و تأمین نور دیواره و سقف استخر تجهیز شده است.
شایان ذکر است کلیه خدمات فوق با شرایط ویژه برای استادان ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه خوارزمی و
همچنین عموم مراجعه کنندگان با هزینه ای کام ً
ال مناسب ارائه می گردد.

