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 جناب دکتر؛ حضرت استاد !

با شغل و پیشه استادی همراه بود. گویی فردی که جایگاه استاد  خیلی بیشتر از امروز هاترها برخی ویژگیآید، پیشیادم می   

 فروتنی، ،شایستگیاز پختگی،  سرشاربرخوردار بود؛ بلکه شخصیتی داشت،  فرهنگدانشگاه داشت، نه تنها از علم و 

کردیم، شور وقتی با این معلمان راهگشا صحبت میناب انسانی.  هایزیباییای از مهرورزی و خالصه مجموعه، نامیکنی

. و پرتو راهگشایی در ذره ذره گفتار و کردار این بزرگان آشکار بود  یافتهایمان جریان میراستی و عشق به حقیقت، در رگ

استادان دانشگاه، فردی را بیابیم که در کنار علم و اندیشه، از اخالق و توانستیم در جمع می به سختیبه سخن دیگر، 

ای که امروز دقیقاً وارونه است و در فضاهای علمی تنها عده معدودی از ویژگی وجاهت و منشی برخوردار نباشد؛ نکتهبزرگ

 واالمنشی استاد و معلم برخوردارند.

یابد و خوشا به ستاد، همواره در کنار عشق، شکوه و شرافت انسانی معنا میخردمندی و خردورزی در کار اتردیدی نیست که   

ی که معلمان و استادان آنها تنها انتقال دهندگان صرف دانش نیستند؛ بلکه به شکلی مستقیم و غیرمستقیم پژوهانحال دانش

 ند.و فرهیختگی هستند و همواره نشانی از راستی و حقیقت دارمنشی الگویی از شور بزرگ

نگری علمی حاکم است؛ که از کشند، نه تنها ابتذال و سطحیامروز در برخی از فضاهایی که نام علم و دانش را یدک می  

. چه دهندتسرّی می های مختلفبه صورت را نازیباییبرخی است که در لباس استادی،  بدنهادی و فرومایگی ،ترآمیزآن تهدید

بندند و در مورد آنان به کار میها را دانند و انواع سوءاستفادهو رشد خود می طلبیرا نردبان جاهفراوان استادانی که دانشجویان 

اند و ارزش واالی معلمی را حق به جانبند؛ و چه خیانت بزرگی که این افراد به فضاهای دانشگاهی راه یافته نیز همواره

 اند.کردهو فضای راستی را آکنده از ناراستی  دارخدشه

، متأثر از فضای آلوده و اقتصادی زدگی جوانان این مرز و بوم، در کنار مشکالت فراوان اجتماعیامروز بخشی از دل  

اخالقی در حق آنان، نیرنگ و تزویر، و برخوردهای انصافی و بیای که نادیده انگاری جوانان، بیها است. فضای آلودهدانشگاه

ها و زند. فضایی که برخی استادان نان به نرخ روز خور، به سادگی حتی مفروضهآن موج میعدالتی در از باال به پایین و بی

و به حریم مقدس علم و اندیشه  دهندپایه و اساسی ارائه میگیرند، تعابیر بیهای اساسی علم را به سخره میفرضپیش

 راستی در آن جعلی است. حقیقت و فضایی که گاهی  ؛تر کنندسفره خود را رنگین کنند، تاخیانت می

که فخرشان  معلمانی همواره جاوید است؛ پیرایهخاطرات این دانشگاه نام و چهره استادان بی هایکوچهاما در کوچه و پس  

و  ....کنند.  معامله نمیهیچ بهایی  جویان و حقیقت را باو وفای به راه ،خردورزی در کنار فروتنی و مهرورزی است ترویج به

سازند، هرگز از خاطر تاریخ پاک را دلسرد و آزرده خاطر می سرزمینپژوهان این استادانی که جوانان و دانشننگ بدنامی شبه

 ، اصالت و وجاهتی ندارند جناب دکتر، حضرت استاد؛ آنهایی که پشت نقاب نخواهد شد

     خورند.ین آنها را نمیهای دروغشناسند و فریب بزکجویان خیلی زود آنها را میو حقیقت
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ای مختلف دریافت کردم. پیامی که هدر ماهی که گذشت بیش از صدها پیام تبلیغاتی مربوط به جمعه سیاه را از مراکز و فروشگاه

آنکه در رصد باالی تخفیف بیو مخاطبی که گاهی شگفت زده از د ... کرد.به خرید میرا به هر قیمت و شگردی دعوت  بمخاط

کرد! خریدی تکانشی و از سر هیجان هست یا نه؛ اقدام به خرید آن می شنیاز ی مورد نظر، مورد استفاده ونظر داشته باشد آیا کاال

 های یک تبلیغ!و به دنبال زرق و برق

مسئله  ؛هی تنها برای تغییر هیجان کاربرد دارد و نه چیز دیگرهایی داشت که گاتوان به نحوه چنین خریدجدا از نقدی که می

 اصلی فلسفه روز جمعه سیاه است. آیا ما با علت نام گذاری این روز و خاستگاه آن آشنایی کافی داریم؟

ی زیادی دارند. هاها تخفیفشود که در این روز بیشتر فروشگاهجمعه سیاه به اولین جمعه بعد از روز شکرگذاری در آمریکا گفته می

 اما علت این حراجی چیست؟

علت اصلی در تعطیالت کریسمس و سال نوی میالدی است. درست مثل کشور خودمان که در اسفند ماه اکثر افراد به خریدهای 

و به افزایش ها رپردازند، در آمریکا هم چنین چیزی مرسوم است. با این تفاوت که در ایران قیمتمرتبط با پایان سال و بهار نو می

 شود.می رود و در آمریکا با حراج جمعه سیاه تخفیف دادهو گرانی می

شود تنها نوعی یادگیری آنچه در ایران اجرا میتواند باشد؟ نه چیز دیگری میابه جز تقلید نا آگاه معه سیاهجهای آیا اجرای تخفیف

تنها ظاهر مشابه با رفتار دیگری دارد و در نهایت هیچ پیشرفتی را رقم نخواهد زد. و تقلید از رفتار دیگری است. تقلیدی که گاه 

 چرا که به جای یادگیری الگوهای فکری و رفتاری تنها تقلیدی از حرکات دیگری است.

برای فرد متصور  حساس ارزشمندی و برتریچ نوع از اای که هی؟ در جامعهتواند باشدچه میهایی چنین تقلیداما علت واقعی 

و حقارت در مقایسه با ساکنین سایر کشورها، احساس غالبی است که کمتر کسی آن را تجربه نکرده است. نیست، احساس کهتری 

آنکه بی .هستند و موفق حال افراد برای سرپوش گذاشت بر چنین حسی تنها به دنبال تقلید از الگوهای رفتاری دیگران برتر

 در جستجوی  غافل از آنکه .یا بدانند فلسفه موفقیت آنها چه بوده است های ذهنی آن را شناخته باشندالگوهای ذهنی و مدل

 درمان را در پیش داشت...شناخت و  راه  لید و تظاهر،جای تقبود باید بهبه

بهار محمدی                

 

 خلق را تقلیدشان بر باد داد

 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد



 

 های بیشتری بسازیم؟ژهتوانیم با کمک دستانمان واآیا می

 تواند فرآیندهای نحوی زبان را بهبود ببخشد.از ابزارهای حرکتی مختلف میاده استف

  به عنوان مثال:  آموزش استفاده از

ابزارهای مربوط به حرکات دست،  

تواند بیماران مبتال به اختالالت یم

مغزی که  شناختی خفیف یا آسیب

توانایی نحو خود را از دست 

اند بهبود بخشند و داده

های زبانی خود را مهارت

 بازیابند.

 

نویسندگان این مقاله چنین •

 د:نگویمی

 اینچنین نشان fmriاصل از های حیافته

های پایه به عنوان داده است که عقده

ی زبان و عصبی برای هر دو حوزه مکان

 اند.ها تشخیص داده شدهحرکت دست

ی  تکاملی های دیرینهها از نظریهاین داده 

 .کنندهم پشتیبانی می

  

 

نشان  2021آخرین تحقیقات 

 :دهدمی

اگر بر استفاده از ابزارهایی که بر حرکت 

اند تسلط پیدا کنیم، ها معطوف شدهدست

همزمان درحال فعال کردن مناطق عصبی  

های پایه هستیم و فرآیندهای نحوی عقده

 بخشیم.سازی بهبود میها را هنگام واژهآن

 دهد که یک مطالعه جدید نشان می

استفاده از ابزارهای حرکتی و درک 

های عصبی نحو زبان، شبکه

مشابهی را در مغز انسان فعال 

های مغزی همان و اسکن کندمی

های پایه و فرایندها را در عقده

 دهد.یالگوهای عصبی نشان م

  استفاده از ابزارهایی که حرکت

دهد، مانند ها را افزایش میدست

ی کیبورد، کردن با صقحهتایپ

سازهای تواند افراد را به واژهمی

 بهتری تبدیل کند.

 بالت، معتقد است کشف سایمون تی

های زبان را تراتواند مهمیاخیر 

های منجر به درمانبهبود ببخشد و 

 بالینی شود.



  

 

 

 

 اروین دی یالوم: سندهینو

 سعید نیک منش: ترجمه

 مصدق: نشر

های ثر شخصیتست. یالوم در این او رویاهای یالوم ا ته از احواالت بیماران، همکارانزندگی برگرفمعنی ان و مام

کاود و رویارویی نویسنده و بیمارانش را با ی درمانی را میکند. این کتاب قلب رابطهیادماندنی را به ما معرفی میبه

 سازد.های زندگی آشکار میترین چالشژرف

 :را با هم بخوانیم کتاب نیزا ییاهبخش 

 دهی از طریق همه خوب بودن، به بقیه اجازه نمیبرای بقیه هم خوب است که بتوانند به تو کمک کنند، با این

 کمک به تو، به خودشان کمک کنند.

 معنایی  پنجه نرم کنیم که ذاتاًوما مخلوقاتی درجستجوی معنا هستیم که باید با دردسر پرت شدن به جهانی دست

 ندارد.

 بریم.میبین  سالی آگاهی خودمان را از مرگ ازردن خودمان در دنیای بزرگغرق کب با اغل 

 برای حکیم شدن باید دانشجو بمونی! دهای بیمارانت گوش بده، بذار به تو بیاموزنبه حرف 

 است. زمانی که آزاد هستی به تمام تعهدات کم اهمیت نه بگویی و خود را  دوران طالیی، زمان آزادی بزرگ

 ها.تغییر فصل خروشان واز همه برایت مهم هستند: حضور دوستان، امواج هایی کنی که بیشف چیزمل وقکا

 

 

 مامان و معنی زندگی



 

 

 

 هاروکی موراکامی

  رساند، ربطی به سن هم ندارد، چه برسد به ریش.می رکبه تفآدم را درد است که 

  ای.کند، نبودنت را انتخاب کن اینگونه به بودنت هم احترام گذاشتهنبودنت فرقی نمیجایی که بودن و 

 چه واقعا قادر به درکش هستیم یک خلیج فاصله است.کنیم و آنچه درک میمیان آن 

  تگار شدی حتی اگر به او هرگز نرسیسراگر از ته دل عاشق کسی باشی، در زندگی. 

 حال وارد نشدن به شدم احساس یاس کردم، اما با این وارد دانشگاهاست من وقتی دانشگاه یک دغدغه

 !ستا تریی بزرگدانشگاه دغدغه

 به چیزهایی فکر کنی که هرکس دیگری نیاتونی فقط میابخو را انداندههایی که دیگران خواگر فقط کتاب 

 .کندفکر می

 ا حمل کنی!زندگی کردن با حسادت شبیه آن است که یک جهنم کوچک را با خودت همه ج  

 

 

 

 

 

 هاروکی موراکامی

 

 هنگامی که از سن خاصی گذشتید،

های مداوم دادنزندگی چیزی جز از دست

 نخواهد بود.

 



 

 

 چطور اعتبار یک عقیده و نظر را بسنجیم؟

 نیدر ا ،دنکیو گفتگو م شودیروبرو م یبا افراد مختلف یاست و در زندگ یاجتماع وانیکه انسان ح ییجاآن از

در ارتباط  گرانیسنجش افکار و نظرات د یبرا یمناسب اریمع دیپس با گذارد،یم ریثأو ت ردیپذیم ریثأگفتگوها ت

 باشد. اشتهد یبهتر دیو عقا ماتیبا خودش داشته باشد تا بتواند تصم

 تر است.بکشد، معتبر ریبه تصو شتریرا ب اتیباشد و واقع ترینیع یهرچه نظر •

 .ستندیبرتر نمعت دارند اما لزوماً ریثأها تنگرش رییدر تغ یعات، نظرات منفبراساس مطال •

آن  یبسنجند و سپس درباره ارهایمع نیرا بر اساس ا گرانینظرات د یزیقبل از هرچ دیافراد با •

 .رندیبگ میتصم

 انیمل و تفکر بأو بدون ت است که نظرات اغلب به سرعت نیا کندیساز مکه اشتراک نظر را مشکل یامسئله

. ردیگیاغلب به سرعت در مغز شکل م گرانیافراد از د یهانشان داده است که برداشت قاتی. تحقشوندیم

 یلیمغز در چند م یندهایآممکن است توسط فر ینبودن شخص ای بودنیدر مورد دوست داشتن یریگمیتصم

 شود. نییتع هیثان

 ینظر ذهن کیو  ینیع تیواقع کی نیب تفاوت

چه در آن نیب زیتما ییتوانا کنند،یوله مفرم یرعادیو گاه غ عیها نظرات خود را سرانسان نکهیتوجه به ا با

. با توجه به کندیم دایپ تیتعصب است، اهم کیچه که و آن رسدبه نظر می یدرست و واقع شدهانیارتباطات ب

تر وعو به نوبه خود مشر ترینیاز نظرات ع یاست که برخ نیا قتیاما حق ستین ینیع کامالً ،«نظر» فیتعرآنکه 

 هستند. گرانیاز د

 کند؟ یرا مشروع م دهیعق کی یزیچه چ

احتمال  نیموضوع خاص به اشتراک بگذارند، ا کیخود را در مورد  دگاهید توانندیچند نفر م ایکه دو  یحال در

نظر معتبر  کی صیتشخ یرا برا یباشد. در ادامه موارد یگریمعتبرتر از د ای "بهتر"نظر  کیوجود دارد که 

 :میکنیم یرسبر

 ی خنثیخووخلق

 زین یخووخلق رد،یقرار گ یزندگ یهاتجربه ریتحت تأث تواندیم یزیفرد در مورد چ کی دگاهیطور که دهمان

 یاست که از موضع حالت خنث یعتبر، نظرخوب و م دهیعق کیقرار دهد.  ریفرد را تحت تأث دگاهید تواندیم

 ت،یباشد. در نها حالت شیدایی در یحت ای یعصبان ر،یپذکیتحر ن،یمگکه غ یادهیشود، نه عق انیو ب میتنظ

تداخل داشته  یواقع تینیاست که احساسات ممکن است با ع یمعن نیبه ا که خنثی نباشد، یعملکرد در حالت

 کند. دیرا تهد دهیباشد و اعتبار عق



 

 

 

 یتعصب شخص

. گذاردیم ریبر تفکر و رفتار انسان تأث یصشخ یریاست که سوگ دهیرس جهینت نیبه ا یاجتماع یشناسروان

که فرد  یمعن نینباشد، به ا یشخص یریسوگ یکنندهاست که منعکس یخوب و معتبر نظر یدهیعق کی

. اگر نظر افراد شدبا کرده میتنظاز کل  یو نه فقط براساس بخش خاص تیخود را بر اساس کل دگاهید

 .ستینها باشد، خوب و معتبر آن یریبراساس سوگ

 برآورده نشده  یعاطف یازهاین فقدان

تفکر و رفتار فرد  نکهیا یبه عشق، توجه و کنترل.  برا ازیدارد، از جمله ن یمختلف یعاطف یازهاین انسان

 نیا توانندیاز افراد نم یاریبرآورده کند. بس یکاف انزیرا به م یعاطف یازهاین نیا دیمتعادل باشد، فرد با

گرسنه است، تفکر و رفتار او منعکس  ازین کی یبرا یاز نظر عاطف یفرد یوقت ه کنند.خود را برآورد ازین

 یعاطف یازهایکه ن شودیصادر م یاست که توسط فرد ینظر خوب و معتبر نظر کیکننده کمبود اوست. 

 ،یتکانش را دهیکه عق شودیم یاضطراب جادیباشد، باعث ا نیا ریندارد. اگر غ یل توجهبرآورده نشده قاب

 .کندیم یاحساس ای یرمنطقیغ

 وجود ترس عدم

گرچه ترس  گذارد،یم ریاست که اغلب بر افکار، احساسات و رفتار فرد تأث یو موثر قیعامل عم ترس

. ترس اغلب باعث کاهدیآن م تید، از مشروعشو دهیعق کی یشهیاما اگر ر ؛الزم یاست و حت یعیطب

محدود،  رتفک ریدرگ ترشیکه فرد ب شودیو باعث م شودیم کیمبیل ستمیدر س زیو گر زیواکنش ست

فرد  یکه برا یبا هر موضوع ینظر فرد یاساس، اگر محتوا نیباشد. بر ا یمحدود و رفتار تکانش دگاهید

خواهد  اعتبارتریب جهیبر اضطراب و در نت یو مبتن شدهیشخص ترشیکند، نظر ب دایپ یترسناک باشد تالق

 بود.

 تواند داشته باشد؟اما شاید این سوال پیش بیاید که اعتبار داشتن نظر و عقیده چه کاربردی می

 یبردن خودآگاهمعتبر دارد، در باال یدهیعق کیکه  یبه نکات قیقد توجهپاسخ در این نکته نهفته است که 

 مهم است.  م،یکنیابراز م گرانیو به د میکنیکه فرموله م یما در مورد نظرات

 !متأثر نشویم یظرو از هر ن میرا بهتر درک کن گرانینظرات د شودیمباعث  این موضوع در نهایت

        



 


