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 مقام معظم رهبری:

دین  علم با دین و اخالق هست که برای بشریت مفید خواهد بود.علم هرچه هم پیشرفت کند،اگر از اخالق و

  25/6/1385فاصله بگیرد،به حال بشریت مفید نخواهد بود.
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 سخن آسمانی
 مریم کاظمی

 

 "﴾۳﴿ وَ الْأَبْتَرُهُإِنَّ شَانِئَكَ  ﴾۲﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾۱﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ"  

 1"تبار خواهد بود. ز گزار و قربانی کن.دشمنت خود بیما تو را چشمه کوثر دادیم.پس برای پروردگارت نما "

 

ر . و به خاطای دارددر جزء سی قرآن ج این سورهسوره کوثر صد و هشتمین سوره قرآن است که به احتمال بیشتر در مکه نازل شد.

یامبر په کسانی که ه است.این سوره در پاسخ بوآله(به نام کوثر نامیده شدعلیهاهللبه نام کوثر بر پیامبر)صلی سخن گفتن از نعمتی

سالم اطمه زهرا)فحضرت ؛مابه نظر بسیاری از عل با وجود داشتن تعابیر مختلفو .نامیدند نازل شد(را بدون نسل و ذریه میاهلل)صلی

 راوان و بی انتها است.فبانویی که وجودش خیر  علیها(و فرزندان مطهرش مصادیق کوثر هستند.اهلل

 :علیها(اهلل)سالمبانویی به نام فاطمه

 یشان اختالفا.در مورد تاریخ والدت است(اهللالم)س علیها(دختر گرامی پیامبر اسالم و حضرت خدیجهاهللحضرت فاطمه زهرا)سالم

آورده شده  الثانی سال پنجم بعثتبیست جمادیاما در بیشتر منابع شیعیان  وجود دارد. شیعه و اهل سنت نظرهایی بین مورخان

شده از هرگونه  بریده جدا شده، کنده شده،معنای  (نام ایشان را فاطمه گذاشتند.که فاطمه از فطم بهآلهوعلیهاهللصلیپیامبر) است.

 آمده است. نده شده از آتشرا بدی،

خداوند دخترم فاطمه و فرزندانش و هرکس که آنها را دوست  "درباره وجهه تسمیه ایشان در حدیثی از پیامبر اسالم آمده است که: 

 2". او فاطمه نامیده شده استبه این دلیل  داشته باشد را از آتش دوزخ جداکرده است،

سلیمه به معنای  ه،ممتحنه یعنی آزمایش شد ،زهطاهره پاک و پاکی ،زهرا به معنای درخشندهتوان به میایشان  هایاز لقب اما

ر بیشت ایشان است. مشهور هایاز دیگر لقب میمونه مظلومه، کریمه، ،بتول صدیقه، مرضیه، یه،. راضاشاره نمود عیب و نقصبی

.و او را دانندمی (علیهااهلل)سالمن اعم از شیعه و اهل سنت از جمله فخررازی آیه اولیه سوره کوثر را حضرت فاطمه زهرا آمفسران قر

 نند.کا ذکر میاند.و آیه پایانی این سوره را نیز دلیل خود بر این ادعباعث تداوم نسل حضرت رسول دانستهخیر کثیر و 

امام حسن  و کردند واجکه پسر عموی پیامبر بود ازد السالم()علیهل دوم هجری با حضرت علیدر سا (اهللسالم)زیرا حضرت زهرا  

و امامان . آن هستندعلیها( حاصل اهللکلثوم)سالمو دو دختر به نامهای حضرت زینب و ام (السالممعلیه)مجتبی و امام حسین 

 .یابندادامه میمعصوم شیعه از نسل ایشان 

اهلل ا که پیامبر اسالم)صلید تا آنجهستنمعروف  و بنت الصفوه )دختر برگزیده( دختری مهربان برای پدر که به ام ابیهاایشان نه تنها 

 "3فاطمه عزیزترین و محبوبترین مردم برای من است. "فرمایند: یوآله(درباره ایشان معلیه

                                                           
فرآن کریم،سوره کوثر- 1  

  2-عیون اخبار الرضا،ج6،ص219
 .23،ص43بحار النوار،ج- 3

ایام  آغاز آن همزمان است با نام و یاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا)س(گره خورده است.چرا که ه ش(با1400زمستان امسال).کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی-*

به این جهت ما  باشدیم ان)عج(شهادت ایشان و میانه اش میالد حضرت است و پایانش والدت نوردیدگانشان امام حسین)ع(،امام سجاد)ع( و به ویژه مهدی موعود امام زم

 فصلنامه زمستان و کالم وحی را مزین به سوره کوثر نمودیم.
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و هرکس فاطمه را خشمگین  مرا راضی نموده، راضی کند، هرکس فاطمه را" : می فرمایندایشان  دربارهدر حدیث دیگری  پیامبر

به دخترشان و جایگاه  وآله(علیهاهلل)صلیسخنان به خوبی بیانگر احساسات و عالقه پیامبر اینو4"کند مرا خشمگین نموده است.

 است. متعالایشان نزد خداوند

 ان است.لقاب ایشاز ا ،و به این جهت حانیه به معنای دلسوز فرزندان بودند،همسری بی نظیر و مادری برجسته همچنین ایشان 

و  ردیدهگند معروف معنای خردم چنان چه به فهیمه و عقیله به ؛اندنیز بوده دیناصول و فروع به  و توانا می بزرگلعا والبته که بانو،

 ی حضرتاد تاریخالزم به ذکر است که طبق اسن منزل ایشان محل رفت و آمد مردم مدینه برای حل مسائل زندگیشان بوده است.

 المین،العءد النساسی یعنی ،المو نزد شیعیان و در کل مسلمانان از برترین زنان ع اند؛ههای صدر اسالم بودپرستاری فداکار در جنگ

 .باشندمیاسوه و الگویی برای تمام تاریخ بشریت  صد البته و .انسیه الحوراء)انسان بهشتی(هستند

 ﴾السَالمُ عَلیک اَیَّتُهَا الصِّدِِّیقَهُ الشَهِیدَهُ یا فاطِمَه الزَهرا﴿

 

  

                                                           
 .217،ص10احقاق الحق،ج- 4
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 های قابل زندگی بدون حذف اتومبیلخیابان

 1ی ونفیسه نهنگیمنیژه رحمت

 چکیده

یک پذیری در تپذیری هستند. خلق و ارتقای زیسموجودات زنده، نیازمند سرزندگی و زیست هها به مثابدر حال حاضر خیابان

تواند می خود بهونهای فضا در پاسخگویی به نیازهای شهروندان بوده که به خصوص، مستلزم همسو بودن ویژگیالافضای شهری علی

 .ها را به دنبال داشته باشدافزایش حضور مستمر و کیفیت زندگی آن

سرعت  هک ای استاین خیابان ها به گونهامروزه طراحی  باشد. پذیری استواری زیستطراحی خیابان های مسکونی باید بر پایه

مر از تیجه این انه است. بوده و عابران پیاده و دوچرخه سواران را مجبور به عقب نشینی کرد خودروها به خاطر مسیرهای عریض باال

ترین سدردسترها ت مسکونی خیابانالدر مح .تر استتر و قویبرای ساکنان محلی به منظور ایجاد جوامع سالم فرصتدست دادن 

دیگر و یگان با یکشرت همسابنابراین باید مکانی برای معا اند،هستند که نه تنها برای خودروها بلکه برای مردم ساخته شده فضاهایی

ندگی قابل ز هایهدف پژوهش حاضر طراحی خیابان جوانان و سالخوردگان باشد. خالقیتهای جسمی و محلی برای تقویت توانایی

 وانایی او،تبه سن و  را با توجهفرد ت امنیت، آرامش دسترسی آسان برای هر التواند در محاز راهبردهایی است که میاست که یکی 

مان توانند به طور همزیمپیاده، دوچرخه سواران و رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی  فرادهمچنین اتومبیل سواران، ا آورد.فراهم

لمی عروش  ،ش پژوهشرو .باشددر واقع خیابان قابل زندگی خیابانی برای همه می  و آمد کنند. فتر(( خیابان قابل زندگی ))در 

رین ومی و عابحمل و نقل عم دوچرخه سواران، موجب شده اتومبیل سواران،است و در نتیجه خیابان های قابل زندگی  ترویجی

 راهکار ست.ا( های خاصکودکان،سالمندان و گرو)شار جامعه امن برای حضور تمامی اق فضاییپیاده در خیابان در کنار هم و ایجاد 

یابان ق برای خفوهکاری مخیابان قابل زندگی بدون حذف اتومبیل از خیابان شرایط را برای حضور عابران پیاده مساعد می کند که را

 .های شهری است

 خیابان قابل زندگی، عابرین پیاده، اتومبیل واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1-دانشجوی دکتری شهرسازی،عضوهیات علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه شیخ بهایی ودانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شیخ بهایی
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 مقدمه

به عنوان  هرنشینیشیت و شهرنشینی به شیوه برتر زندگی تبدیل شده است و الشهرها در جهان امروزی به مکان اصلی سکونت و فع

اجتماعی  -مت فردیالهای مختلف و ضروری زندگی مدرن، از عوامل مهم تاثیرگذار بر سی که در اثر تداخل جنبهیپدیدها

ندگی زهای اساسی در دهنده بسیاری از چالشچیده اجتماعی شده است، بستر و شکلی از روابط پییهاهشهروندان و مظهر شبک

های گذشته سبب شده تا شهر به در این راستا، تفکرات مدرنیستی و جزءنگر در دهه). 37:2013بازوندی، باشد )شهروندان نیز می

چوب و هنده چاردداده و خیابان، رکن اصلی تشکیل پذیر بودن خود را از دست مثابه موجودی زنده، شادابی، سرزندگی و زیست

انی، مرتضی مهربیابد ) ساختار اصلی فرم شهرها و مقصد و تفرجگاه مردم قبل از این دوره، به مسیری ترافیکی سرشار از دود تنزل

تر خی بشر بیشو تاری انیاگر بپذیریم که مأموریت نهایی شهرها این است که مشارکت آگاهانه انسان را در فرایندهای جه). 5:2017

واقع های حیاتی آن هستند. درهای اصلی عمومی شهر و اندامها، مکاندر بین فضاهای عمومی خیابان ). 760:2008)مامفورد،  کنند

 ترین فضایمثابه اصلیهای اصلی شهر بهخیابان. (1983جیکوبز، ) ها استهای آنفکر کردن به شهر یعنی به تصویر کشیدن خیابان

یافت وسعهتش ازحد جای محل ارتباط متقابل تبدیل به محلی برای گذر پرسرعت خودروها شد. عملکرد تجاری خیابان، بیعمومی به

ماعی بوده که به ت اجتالخیابان شهر، نماد و عرصه اصلی بروز تعام( 577:2008مامفورد، کرد )و توجهی به فضاهای عمومی نمی

نبود  البدی ومند هستند، اما کشور ایران به علت رشد بیش از حد کعتبر جهان از آن بهرههای شهری مطور معمول، خیابان

لی آن در نقش اص های غیر اصولی در مواجهه با خیابان شهری و نادیده گرفتنها و روشریزی صحیح و اعمال برخی سیاستبرنامه

 .(16:2012، اخوانتری شده است )ت و مسائل عمیقالعضت اجتماعی، این فضای شهری دچار مالایجاد محیطی برای مکث و تعام

ذب و جکه به  اند و در خدمت اتومبیل هستند، و بیشتر از آنیکی و عبوری شدهفهای تراهصهای امروزی تبدیل به عرخیابان

ر شهری، ا و معابهفضای تدریجی حرکت سواره بر این سلطه اند.ها را در خود جای دادهکمک کنند ماشین فضا اد درفرنگهداشت ا

ای هفضاهای اجتماعی بهارزش ها و جاذ ریزی و طراحی شهری را از مقیاس و نیازهای انسان پیاده دور ساخته و در نتیجه ازبرنامه

ته و شهری کاس و از کیفیت محیط زندگی است.ها را با خطر رو به رو کردهفضاشهری کاسته و تداوم چنین روندی حیات مدنی 

خی است ستند پاسههای اجتماعی هصاست. رویکرد طراحی خیابان های قابل زندگی که عری باز گرداندهصهای خصوفضابه  اد رافرا

ریزی شود که ای طراحی و برنامههای شهری آن هنگام که خیابان شهری به گونهاد در خیابانفرتاری افهای ربرای ایجاد قرارگاه

بان در مود که خیانوان ادعا آنگاه می ت ، آگاهانه و آزادانه داشته باشند،لعافحضور  فضاو در  راد در جایگاه ویژه خود قرارگیرندفا

ی باز فضادر  توان الگوهای طراحی را به الگوهای پاسخدهگیرد و میخدمت انسان است که بهبود کیفیت زندگی را در بر می

  .تفاده کننده توجه داشتتر کرد و به تمامی گروه های سنی و اجتماعی اساجتماعی نزدیک

کم . استادهن جسمی را در شهر کاهش دالپذیری چون کودکان و معلوهای آسیبشهری اتومبیل مدار جابه جایی گروه فضاهای

ن و النسادگی کهت کیفیت زنفتن و افروی برای مدرسه رتحرکی نسل کودک و نوجوان به دلیل کاهش استفاده از دوچرخه و پیاده

ومبیل به گی به اتمت محیطی است. در حالی که امروزه وابستالت سالهای پر مانع و خطرناک شهری از معضفضان جسمی در المعلو

نی جسما عالیتفهای شهری متناسب با فضارینش فآ است،های شهری را تحت تسلط خود قرار دادهفضاتحرک، عنوان الگوی سفر بی

 (85:  1389باقری،عظمتی،)مت شهروندان موثر خواهد بود الی سسواری در ارتقاروی و دوچرخهمانند پیاده

 هانخیابا لذا سازد.راهم میفزندگی،  و به محل کار را رادفدسترسی ا خیابان، دهند.شهرها را تشکیل می بخش مهمی از هاخیابان

  طراحی شوند. سواراتومبیل یا و سواردوچرخه سواره، جوان، پیاده یا یا جامعه، پیر رادفهمه ا برای باید
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برای  هانآبلکه  ها نیستند،قط برای اتومبیلفها این درحالیست که خیابان طراحی شده است. هااتومبیل برای اغلب اوقات تنها اما

ای شهرهبرای  ت بسیاری راالاین وسیله نقلیه مشک زون ازفا اتومبیل به شهرهای ایران واستفاده روز ی ورودفازطر باشند.می هاانسان

های ه محلهشرایطی است ک این در شود.ت شهری دیده میالت درتمام سطوح شهرازجمله محالاین مشک به وجودآورده است. ما

  (3: 1393ری، صنا) شناسایی است. قابلکامالً هامسائل درآن که ابعاد هایی هستندومحدوده هامکان شهری،

ا با توجه رد رفر هت امنیت، آسایش، دسترسی آسان برای التواند درمحست که مییکی از راهبردهایی ا "خیابان قابل زندگی"طرح

 توانندمومی میمل ونقل عحسواران ورانندگان وسایل راد پیاده، دوچرخهفا سواران،همچنین اتومبیل راهم آورد.ف به سن وتوانایی او،

 .باشدی،خیابانی برای همه م"خیابان قابل زندگی "درواقعکنند  ت وآمدفر"خیابان قابل زندگی "زمان درهم طورهب

 

 مبانی نظری

 خیابان قابل زندگی

  WISTهای پایدار اه و آسایش در محیطفی رهای مستمر و پیگیر در زمینهدستیابی و گسترش این مفهوم نتیجه پژوهش

(Wellbeing in Sustainable Environment ) ی آکسفورد پایدار موسسهاست که در واحد تحقیقات توسعهOISD 

(Oxford Institue for Sustainable Development )ستیابی به دته است. که در جستجو و فدر دانشگاه بروکسل انجام یا

ه کآن است  WIST اه عاطفی مردم متکی است. هدف پژوهشفچگونگی تاثیرات طراحی محیط مصنوع بر کیفیت زندگی و ر

هایی که حداکثر طهای مردم، برای خلق محیدقیق با توجه به نظرها و سلیقه الهای کامبر اساس پژوهشهای طراحی را راهنمایی

  .کند پیشنهاد کندکیفیت زندگی را ایجاد می

  :های قابل زندگی دو تفسیر وجود دارددر مورد خیابان

کنند و به شان رشد میدانند که در محدوده محلهمیها ، راحتی و لذت را برای استفاده از زمانی خیابان هایی که ساکنان آن( 1

هایی که همه جانبه و  خیابان(2 د.دهن رائهتوانند در آن جا بمانند و به زندگی خود ارسند و اگر بخواهند، مین بزرگسالی مینیس

 –ن جسمی المعلو)ص ها برای استفاده همه اعضای جامعه، از جمله سالمندان، کودکان و گروه های خاراگیر هستند. این خیابانف

 هستند. بخش لذت و ذهنی( آسان و حرکتی

اند و بان ومناسهایی که برای استفاده آسها و همسایگیهایی برای تمام عمر هستند. خیابانخیابان های قابل زندگی،خیابان

خواهند در می رادی کهفشوند. برای امند میشان از آن بهرهسراسر عمر، با هر مقدار تغییرات قدرت بدنی و حرکتیها در احبان آنص

رای تدارک مند باشند. بهایی خوب بهرهزندگی با کیفیت خوب داشته باشند، باید هم از همسایگی خوب و هم از خانه السنین با

 .عمر است هایی برای تمامهای قابل زندگی در کنار معیارهای خانههای خیابانیهصتورار ما بر استفاده از صچنین موقعیتی، ا

ن پیاده عابرینیازهای شوند و برخوردار میحقوق یکسانی  وعابران پیاده ازسواران دوچرخه  زندگی قابل خودروها،های در خیابان 

تاق نشیمن در فضای باز به عبارت دیگر خیابان نوعی ا .هستندهای اجتماعی های قابل زندگی عرصهداشت. خیابانالویت خواهد

فع است برای ر پردازند. فضای این خیابان محلیاست که در ان همسایگان و به ویژه کودکان و سالمندان به مراوده با یکدیگر می

 نیازهای عابران پیاده.
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 ویژگی های خیابان های قابل زندگی:

  آشنابودن 

  خوانایی 

 ایز وجوه تم 

  قابلیت دسترسی 

  راحتی 

(  45: 1390 الیزابت برتن،)امنیت   

 

 عابرین پیاده

کند. در بعضی از جوامع افرادی که از طی می دو یا رویپیاده شود که یک مسافت را با پا به صورتبه فردی گفته می عابر پیاده

کنند و موارد مشابه برای حمل و نقل استفاده می roller skates،  scooter ،ویلچر ،برداسکیت: سرعتی مانندوسایل سبک و کم

 .گردندنیز جزو عابر پیاده محسوب می

طراحی  برای وی امکانات خاصی در و قوانین شهرسازی عابر پیاده حق و حقوق خاص به خود را داراست و کنترل ترافیک در قوانین

 .گیرندو ترافیکی در نظر می شهری

است، اما کنند صد درصد راننده مقصر بودهیکنند وقتی با خودرویی تصادف مردم تصور میمهایی در ایران همیشه بر اساس گزارش

اند تا از این یافتهیماند، توسط شهربانی به محل دورتر انتقال در قدیم عابران پیاده در صورت تخلف اگر در محدوده تهران قدیم بوده

ناً در محلی فاده کنند اگر احیارو استبایست از سطح سوارهرو است، نمیهایی که پیادهطریق تنبیه شوند. شهروندان ایران در محل

توانند از انتهای سمت چپ عبور کنند. عابران پیاده است، در اینصورت میرو به دلیلی غیرقابل تردد شدهرو نیست، یا راه پیادهپیاده

رود وو پریدن و  های زیرزمینی عبور کنند، از دویدنبرای گذشتن از عرض معابر، فقط باید از گذرگاه پیاده، یا پل هوایی ویا پل

ها تنها با روشن شدن چراغ ها نیز نگذرند. افراد پیاده در تقاطععنوان از حصار آزادراه هیچ رو خودداری کرده و بهناگهانی به سواره

ت: آمده اس 30/03/1350قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب  8دارند. در ماده سبز اجازه حرکت

کشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است ها جز از نقاطی که خطکه عابر پیاده در عبور از سواره رو و معابر و خیاباندرصورتی

نامه شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیینهای غیرمجاز( عبور کند، متخلف شناخته می)محل مجاز( از محل دیگری )محل

که تمامی درصورتی سیله نقلیهدر این قبیل نقاط غیرمجاز وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف کند راننده و کهاست و درصورتی

   )ویکی پدیا( .شودمقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده باشد، مقصر شناخته نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Roller_skates&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobility_scooter&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobility_scooter&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C


9 
 

 

صاحب 

 نظران

 نظرات

 

جین  

جیکوبز 

(1961) 

 هاابان ساختمانجهت گیری خی -ی صضای وعمومی خصوفاین گونه برشمرد : تعیین حدومرز  راکیفیت خیابان های مولفه

ان کنتر امک)امنیت  در یاده رواهمیت نقش پ - های شبانه روزیسرزندگی پیاده روها از طریق تنوع فعالیت –خیابان روبه 

مسازی هاهمیت نقش پیاده رو در تقویت  –عی ت اجتماالت تعامدرتقوی اهمیت نقش پیاده رو - (اجتماعی به دست ساکنان

 خیابان( سرزندگی خیابان از حیث اقتصادی )حفظ و نگهداری بناهای قدیمی در امتداد جداره –کودکان با جامعه 

 

راب کریر 

(1383) 

و تجاری.  های مسکونیها به دو دسته خیابانبندی خیابانبندی فضاهای شهری به دو دسته خیابان و میدان تقسیمتقسیم

 تر بودن خیابان تجاری نسبت به خیابان مسکونی جهت سهولت دید بههای مسکونی، تنگجداسازی پیاده و سواره در خیابان

 مغازه ها

رابرت 

کوان 

(2005) 

ی انگلیسی ترین فضای عمومی یک شهر است. کلمهتعاریف مختلف از خیابان: خیابان فضایی زنده و مهیج و پرتحرک و مهم

street   خیابان( از کلمه التین(via street .به معنی مسیر پیاده مشتق شده است 

سایت 

pps 
(project 

for 
public 

spaces) 

 -های فعال بدنهاربریک -ر ذهنیهویت و تصوی -هاکند، جذابیتهای کیفیت را در خیابان های شهری این گونه بیان میمولفه

پیاده  حمل و نقل و -ترافیک -های هاوروشترکیب کاربر -های فصلیاستراتژی -کاربراننوع ت -مدیریت -ایمنی و اسایش

 مداری

مسعود 

خادمی و 

همکاران 

(1389) 

های مجاور و رفتن به نقاط های مطلوب: مکانی برای مردم جهت راه رفتن و قدم زدن، دسترسی به کاربریهای خیابانویژگی

انه با رتباط صمیمد های اجتماعی، الیه عمومی و اتومبیل، پیاده روی و امکان بروز برخوری وسایل نقمختلف در شهر به وسیله

 محیط شهری 

ت خاطر و دهند، انسان با هر سرعتی که بخواهد در ان قدم بزند به ویژه به اهستگی و با فراغرو هایی که امکان میوجود پیاده

ش مردم در ها با توجه به شرایط اسایتومبیل بهترین طراحی خیابانای جهت پارک ابه دور از حس شلوغی و ازدحام حاشیه

 های افتابی و سایه است.محل

 

 

 

الناز 

ناصری 

(1390) 

راحی طهایی که به منظور امنیت تمتم کاربران و نه فقط سرنشینان خودروهای شخصی های کامل، خیاباناتحادیه ملی خیابان

شامل  ها بسته به مکان متفاوت است اما مشترکاکند. اجزا طراحی این خیابانمعرفی می اند را به عنوان یک خیابان کاملشده

 باشد.موارد زیر می

شخص مهای میانی عابر پیاده و خطوط برجسته عابر پیاده، عالئم رو، خط عابر پیاده شامل جزیرهزیرساخت پیاده: مثل پیاده

 ی کاربران نابیناعابرپیاده مثل تابلوهای مخصوص و عالئم صوتی برا

 هایی برای کاهش سرعت خودروهای عبوری.ارامسازی ترافیک: روش

 های عریض.دوچرخه: پیشبینی مسیر مخصوص دوچرخه و یا شانه

 حمل و نقل عمومی: مثل مسیر مخصوص عبور اتوبوس.

 

 

کوین  

  لینچ

(1918-

1991) 

گیر و پر اهمیت شمچ؛ بنابراین باید از نظر فضایی شناخته شودنظر لینچ آن است که  نقطه ویژگی مهم یک خیابان شهری از

طور نزدیکی به عوامل کند. همینها اهمیت پیدا میبه دیده اید. به منظور دستیابی به این شناخت خصوصیات نمای ساختمان

 تواند یک خیابان را مهم و قابل شناخت جلوه دهد.پراهمیت و در معرض دید قرارگرفتن نیز می

ای عملی ایدهفهایی که مطرح شده توسط لینچ می بایست دارا باشد تداوم است. زیرا در ان صورت بر ان ی دیگر از ویژگییک

 توانند جهت حرکت خود را به سهولت معین دارد. بر این صفت میمترتب است: مردم اغلب با تکیه

ای از ارهپقابل دسترسی است تغییری منظم در ویژگی مهم دیگر داشتن جهتی روشن است. این خصوصیت از طرق مختلف 

 ار گردد.ن پدیدکیفیات که در جهتی معین به تدریج افزایش یابد. ایت افزایش می تواند در تراکم ساختمان یا قدمت ا
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جین 

 جیکوب 

(2006-

1916) 

وجب زندگی جمعی، ان را مها در خیابستاید و برخورد انسانجین جیکوب خیابان را به عنوان عامل حیاط بخش شهر می

های خود اند: در درون خود برای مواجهه با بیگانگان و حفظ سرمایهداند. خیابان های موفق چنیناگاهی و امنیت فردی می

 نماید:اند. جیکوب ویژگی های یک خیابان شهری سالم را به صورت زیر عنوان میفارغ از حضور بیگانگان تجهیز شده

توانند ان گونه که به اشد. فضا های خصوصی و عمومی نمیبن فضای عمومی و خصوصی ان وجود داشته بیمرزبندی روشن -1

 شود در یکدیگر نفوذ کنند.ها دیده میسازی یا حومههای خانهصورت نوعی در پروژه

های خیابانی باید ساختمانسلم خیابان تعلق دارند. هایی که به صاحبان مها باید به روی خیابان گشوده باشند، چشمشمچ-2

 رو به سوی خیابان داشته باشند

شوند میخته های کارایی که به خیابان دوورد استفاده قرار بگیرند، چه برای افزودن به تعداد چشمها باید پیوسته میاده راهپ-3

 ها.یاده راههای طول خیابان، برای نگریستن به پو چه برای تشویق تعداد کافی مردم ساکن در ساختمان

 

 

 

 

اپلیارد 

(1982-

1928) 

 لیارد: های یک خیابان مسکونی مطلوب از دیدگاه اپویژگی

حتیاط یابند، باید از وجود افرادی که با سرعت و بی اابه یک حریم: خیابان هایی که در ان کودکان رشد میخیابان به مث-1

 کنند در امان باشند.رانندگی می

 زش ناشی ازباید به میزان فراوانی، دارای سر و صدا و لرمحیطی قابل زیست و سالم: محیط خیابان نخیابان به مثابه -2

 ترافیک باشد.

ا ها نیستند، امابه یک اجتماع شهری: هر چند همه اهالی یک محله مایل به پیوستن به اجتماعات خیابانخیابان به مث-3

ر ان دم بتوانند عی باشند. خیابان باید به قدر کافی لذت بخش باشد تا مردهایی برای حیاط اجتماهای شهر باید مکانخیابان

 بنشینند و با هم به راحتی صحبت کنند، جایی که افراد غریبه زیادی حضور نداشته باشند.

ما ایت شود، اابه قلمرو محله: گرچه باید حق هر شهروند، برای تنها ماندن و رعایت قلمروی خصوصی او رعخیابان به مث-4

بت به ان ند ونسخیابان باید معنی نمادین و نه قانونی ان، یک قلمرو محسوب شود که مردم به ان احساس تعلق خاطر کن

 احساس غرور و مسئولیت داشته باشند.

ر ود را دتر اوقات خابه مکانی برای بازی و یادگیری: از ان جا که خیابان جایی است که بسیاری از کودکان بیشخیابان به مث-5

ندگی زتوانند نکاتی در مورد گذرانند، باید برای بلزی ان ها مناسب باشد. خیابان یک محیط اموزشی است و کودکان میان می

 گیرند.اجتماعی فرامی

 ر مرکز شهردابه محیطی سبز و لذت بخش: گیاه کاری در خیابان ها یکی از ارزوهای معمول انانی است که خیابان به مث-6

 د.زندگی می کنن

کنند. همه یابه یک مکان تاریخی منحصر به فرد: مردم در مکان هایی که هویت خاص دارند، احساس غرور مخیابان به مث-7

ها پنهان مانده یا به فراموشی سپرده ها روشن است و بخش اعظم انای دارند، اما فقط تاریخچه برخی از انها تاریخچهخیابان 

 اند.شده

 

کریستوفر 

 الکساندر

(1936) 

ت ضور پر قدرحکند، همواره بر الکساندر در تئوری جدید طراحی شهری و نیز در الگوهایی که در کتاب زبان الگو عنوان می

ست که اورزد. عابر د میعابر پیاده، امکان ادغام مناسب پیاده و سواره و نیز طراحی خیابان به عنوان کل رشد یابنده، تاکی

فرهنگی  ها از نظر الکساندر، بیشتر متاثر از نوع الگوهایشود؛ نوع رفتار در خیابانرا موجب می رفتارهای مختلف در خیابان

رو بروز ر پیادهدنی را افراد است تا کالبد خیابان. به عنوان مثال فرهنگ های مختلف با الگوهای متفاوت، رفتارهای گوناگو

 دهند.می

 

 

فرانسیس 

 تیبالدز

های عموم ای طراحی گردند که قابلیت پاسخگویی به نیازها و خواستهرو باید به شیوهفضاهای پیادهکند که تیبالدز بیان می

 ح خیابان،در سط مردم را دارا باشد و در عین حال هویت منحصر به خود را حفظ نماید. به نظر او محیط های شهری موفق

 د.ها ترغیب کننعابران پیاده را به حرکت در تمام جهت ابل نفوذ باشند؛ یعنیهایی هستند که برای عابران پیاده قمحیط

کرد یمی با عملهای سطح خیابان از اهمیت چشمگیری برخوردارند این فعالیت ها باید رابطه مستقتیبالدز معتقد است فعالیت

 رو در ان خیابان داشته باشد.های پیادهو ماهیت خیابان و محیط
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 دی بررسی شده مونه مورن

 چهارباغ باال )اصفهان(محور 

جنوبی و در قسمت جنوب زاینده رود  -خیابان چهارباغ باال در جهت شمالی

ید. به همین دلیل به آن آقرار گفته که باالی شهر اصفهان به شمار می

چهارباغ باال گفته شده است. این خیابان از پل مشهور و تاریخی سی و سه 

زادی آغاز و در جنوب در میدان آ پل در تقاطع آن در شمال با زاینده رود

خیابان از دو مسیر سه باند شمالی و جنوبی  ه صورت کلیبیابد. خاتمه می

مسیر پیاده رو با باغچه و  ،برای خودروها تشکیل شده که در میان دو مسیر

روهای میانی، همچنین دو رار دارد. همچنین عالوه بر پیادهفضای سبز ق

همچنین به . استهای خیابان طراحی شدهکنارهمسیر پیاده رو در دو 

روی سالمندان و دوچرخه ی خیابان این مسیرها برای پیاده های تعبیه شده در میانهروی و نیمکتمسیر مناسب پیاده هخاطر

و سرگرمی  درمانی، تفریحی -.این فضا دارای عملکرد هایی از قبیل اداری، بهداشتیگیردسواری بسیار مورد استفاده قرار می

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل

.. باعث از و ..در این محور به دلیل وجود کاربری های اداری مهم مانند دادگستری، مخابرات، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گ

ه یرهای پیادسازی مسترافیک شده است که برای عابرین آلودگی صوتی و تا حدودی عدم امنیت ایجاد کرده است. در این خیابان کف

لمان یانی از مبمسیر م ب نبوده و همچنین از عرض مناسبی هم برخوردا نیست. عالوه بر این درکنار خیابان در بعضی از نقاط مناس

تماعی مالت اجبا جزئیات و المان های کمی استفاده شده است و مسیر مشخصی برای دوچرخه سواری ندارد که باعث کاهش تعا

ست ی برخوردار اپارک و ... اما همچنان از تنوع کاربری کمای تجاری مانند اوسان، مجتمع شود. در این محور با وجود مجتمع همی

ار ه لحاظ معیبه است. و بیشتر به کاربری اداری اختصاص یافته و همچنین وجود چند کارخانه در این خیابان از عملکرد آن کاهست

ی و حمل و ضا دسترساست. این فسیب پذیر مانند معلولین و کودکان صورت نگرفته آعدالت در این فضا توجه چندانی به گروه های 

 نقل مناسبی دارد.
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 راهکارهای پیشنهادی برای بهتر کردن خیابان چهارباغ باال

به همراه  رخدار و مادرانندلی چصورت پیوسته با کف سازی مناسب جهت عبور صایجاد پیاده رو های سرپوشیده و رواق دار به  -1

 .کالسکه

 .ااهش ریزگردهکسایه و آسایش اقلیمی پیاده و همچنین عاملی موثر در پاکیزگی هوا و استفاده از پوشش گیاهی جهت  - 2

 یک در تقاطع ها و محل های تداخل حرکت سواره و پیادهفآرامسازی ترا -3

 ال.گرم س فصولضا بخصوص در روزها با ایجاد شرایط حضور در سایه در فجذب و نگهداشت مردم در  - 4

 عدد با توجه به مکان زمان و نوع استفاده در امتداد مسیر ضاهای مکث متفوجود  - 5

د نیاز جاذب و مور ضایی و همچنین تزریق کاربری هایفت های تخریبی و مخروبه وایجاد گشایش فعقب نشینی خیابان در با - 6

 منطقه

 ورزشی در مسیر میانه استفاده از وسایل -7

 عالیت های شبانه روزی در پیاده روهاایجاد ف -8

 ی ایجاد مسیر مخصوص دوچرخه سوار -9

 

 دیگرهای موردی معرفی نمونه

  ن(تهرا)ب تا اکباتان الخیابان آزادی حد فاصل میدان انق محور -الف

تماعی حتی اج وهای مختلف معنایی، کالبدی و عملکردی های اصلی تهران است که به لحاظ جنبهخیابان آزادی یکی از خیابان

ر تهران ت که نماد شهاین خیابان به لحاظ معنایی، عناصر شاخصی چون میدان آزادی را در خود جای داده اس د.ای داراهمیت ویژه

ان و مرکز یف و تهرعنوان پایتخت ایران است. به لحاظ عملکردی نیز عملکردهای شاخص اداری و دانشگاهی مانند دانشگاه شر به

اعی نیز عد اجتمکند. به لحاظ بتلـف اجتماعی را هر روزه به خود دعوت میگیرد که اقشار مخخرید کتاب را در شهر در برمی

جود بر این، و وهال. عهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی باشدها و نماز جمعه سبب شده این خیابان میزبان فعالیتبرگزاری راهپیمایی

 .ای را اعطا کرده استترمینال غرب نیز به این خیابان نقش دروازه
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 (قزوین)خیابان خیام  -ب

این خیابان در مجاورت مرکز تاریخی شهر قزوین قرار دارد که نه تنها به دلیل بدنه 

های تجاری آن برای قدم زدن و خرید کردن ساکنین شهر جذابیت دارد بلکه جاذبه

های مختلف در عملکردی و کالبدی متنوعی دارد که آن را فضای برای حضور گروه

شهر تبدیل کرده است. عملکردهای مختلفی از قبیل آموزشی، اداری، بهداشت و 

تر قدم زدن از جمله عملکردهای مختلف درمانی و تفریح و سرگرمی و از همه مهم

 این فضا است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 تحلیل 

 محور آزادی 

 رایی دارد.لحاظ کا معنا و کمترین مطلوبیت را بهنتایج حاکی از آن است که محور مورد مطالعه بیشترین مطلوبیت را به لحاظ 

ل ن است. عامود در آهای کالبدی و عملکردی موجمطلوبیت معنایی این محور با وجود بناهای شاخص مانند میدان آزادی و مونومان

  .کارایی نیز به عدم حمایت مکان از حضور پیاده و تضاد اتومبیل و کاربران در فضا اسـت

 یام محور خیابان خ

 ز بیشتریتری و فضای سبروهای عریضونقل عمومی، پیاده این خیابان در قسمت شمالی خود از دسترسی سواره بهتر، حمل

صورت  بی در آنهای سطحی و زباله به نحو مطلوزم برخوردار بوده و دفع آبالمت و بهداشت البرخوردار است. این فضا از س

د است. وجو در قسمت شمالی مشهود در سایر نقاط مناسب بوده و عوامل طبیعی تنهاها گیرد. کفسازی جز در محل تقاطعمی

وه بر الع. اسـت اد کردهترافیک نه تنها در این محیط آلودگی صوتی ایجاد کرده، بلکه برای عابران نیز تا حدودی عدم امنیـت ایج

رای ست. فضا داکرده ا روی را با مشکل روبروده و پیادهاین، برخی از مبلمان شهری این خیابان فاقد جزئیات و موقعیت مناسب بو

انی وضعیت سایش رومقیاس انسانی مطلوب بوده و از ارتفاع مناسب، راحتی، دید و شیب مناسب برخوردار است و محیط به لحاظ آ

 ماعی، وجودو اجت کردینسبتا مطلوبی دارد. در بخش عامل معنا، وضوح و ساختار روشن فضا، هویت متمایز به لحاظ کالبدی، عمل

خورد. در یفرهنگی و اجتماعی به چشم مها، درختان قدیمی، عناصر شاخص، حس مکانیابی مطلوب و سازگاری با هویتمجسمه

آورند. مل میعی آن به زم جهت حفظ و نگهدارالاین فضا مسئولین عملکرد مناسبی در نظارت به مکان دارند و مالکان نیز اقدامات 

 ت. به لحاظکرده اس زم است و این معضل تضادهای عملکردی میان سواره و پیاده ایجادالقد فضای پارکینگ به میزان این فضا فا

رای باگرچه  .ستگرفته اپذیر مانند سالمندان، معلولین و کودکان صورت نهای آسـیبمعیار عدالت در این فضا توجه چندانی به گروه

  .ها و خدمات در امتداد آن به نحو متعادلی صورت گرفته استالیتهمه افراد جذابیت داشته و توزیع فع

 

 های موردی نام برده شدهنتایج بدست آمده از بررسی نمونه

در خیابان  :توان گفت طور کلی، براساس نظریه شهرسازی روزمره که بر تجارب مستقیم و زندگی روزمره در فضا استوار است می به

جاد ختلف آن ایمابعاد  م بینالزسب فضا و عدم حمایت آن از عملکردهای جاری در فضا، کارایی و موازنه آزادی با توجه به عدم تنا

ال ح ور اجتماعی مردم در فضاست که درعملکردی و حض-بخش کالبدینشده است. آنچه به این فضا معنا بخشیده عناصر هویت

 یت به عاملین مطلوبمتغیرهای مختلف در توازن قرار دارند و بیشـترها شکل گرفته است. در خیابان خیام نیز زندگی روزمره آن

اند. داده ه خود نسبتها را بدوام و عدالت تعلق دارد. در خیابان مطهری نیز معنا، دسترسی، کارایی و دوام به ترتیب بیشترین امتیاز

س م آن و سـپه و دوافضا در قبال زندگی روزمر مقایسه این سه محور نیز حاکی از آن است که ضعف محور آزادی مربوط به کارایی

ضور پیاده حه لحاظ ها حاکی از آن است آنچه توانسته این محورها را بکنترل و عدالت و تناسب عملکردی فضا است. این مقایسه

فضا  سپس ظرفیت ی وارایمطلوب یا نامطلوب نماید در درجه اول تأمین نیازهای اولیه و زندگی روزمره مردم در فضا یعنی دوام و ک

 وگی روزمره از زند های اولیه فضا در حمایتدر ایجاد تناسب عملکردی و در نهایت عامل معنا است. درواقع پس از ایجاد ظرفیت

ت بارز در عامل دوام فضا نکته آخر آنکه، تفاو .شودایجاد زمینه حضور افراد است که به طور طبیعی به تولید معنا در فضا منجر می

 ترینمهم دهدشان میهای این عامل و مشاهدات میدانی در فضاهای مورد مطالعه نهای مطلوب و نامطلوب، بررسی مؤلفهن نمونهمیا
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.کندمؤلفه همان مقیاس انسانی فضا است که بیشترین مطلوبیت را در فضا ایجاد می  

 جمع بندی و نتیجه گیری

های مختلفی برای گفت و گو توانند امکانن حضور یابند؛ و میآتوانند در زمانی حضور است. جایی که همه میمخیابان عرصه ه

تواند شود. شهر میجانبه عملکرد جابجایی برای معابر، موجب تسلط اتومبیل بر شهر میداشته باشند. در نظر گرفتن یک

 های فراوان برای تماس مردم برخوردار باشد.زندگی غنی و با نشاط و فرصتحال از یک باشد و در عینهای خود را داشتهاتومبیل

ها بخشد. جدا کردن این عملکردروی، گفت و گو و ورزش به زندگی خیابان تنوع میهایی نظیر غذا خوردن، پیادهامکان انجام فعالیت

 های عمومی، به معنی نادیده گرفتن نیازهای روحیمانها و ساختها، رستورانها در فضایی چون پارکنآاز خیابان و محدود کردن 

 شهروندان است.

سواری و همچنین سامانه حمل و روی، دوچرخهبر روی ارتقا کمی و کیفی فضای پیاده« خیابان قابل زندگی»تمرکز اصلی مفهوم 

ند از طرف کترافیک کمک  سفر به کاهشهای تا از این طریق عالوه بر اینکه توانسته است با ارائه سایر گزینه ؛نقل عمومی است

ر برقراری دبسزایی  مدی تمامی افراد جامعه با هر شیوه ترددی باشد و بدین ترتیب سهمآدیگر بتواند پاسخگوی نیازهای رفت و 

 عدالت اجتماعی ایفا نماید.

. این تواند در دستیابی شهرها به شهرهای قابل زندگی گام مهمی محسوب شوددر شهرها می« خیابان قابل زندگی»اجرای طرح 

متی، ای سطح سالمد، رشد اقتصادی، ارتقآاز طریق افزایش ظرفیت رفت و « خیابان قابل زندگی»شیوه بدین معنی است که طرح 

 تری را شکل دهد.ا به تدریج شهرهای کاملهباالبردن ایمنی و امنیت، کاهش هزینه

سواری گذران اوقات فراغت و استراحت، روی و دوچرخهاز طریق ایجاد فضایی ایمن و راحت برای پیاده« خیابان قابل زندگی»طرح 

کیفیت  شتر و افزایارتقای معاشرت و ارتباطات اجتماعی به محلی برای توقف ویژه در محالت شهری و به خلق اجتماعات قوی

 گردد.زندگی و سرزندگی در جامعه و شهری منجر می

تواند به ساماندهی این ساختار پیچیده منجر شود و ها نمیرسد صرفا توجه به یک یا چند بعد از زندگی و فعالیت خیابانبه نظر می

 رار بگیرد.های فیزیکی مورد استفاده قشناسانه در کنار مشخصههای جامعهباید ویژگی
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 منابع 

  ی دکتر مصطفی بهزادفر، محمدرضایی ندوشنترجمه  "چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم "یان گل و برجیت سوار ،

 احمدرضایی ندوشن

  .فرانس هنر . اولین کنهاقابل زندگی و چگونگی حفظ و ارتقا کیفیت زندگی در آن هایخیابانهادی مومنی ، حمیدرضا بابایی

 کاربردها معماری و

  اجرای طرح خیابان قابل زندگی راهکاری برای ارتقاء کیفیت خیابان شهری بدون حذف . 2015ژاله  کالنتر، محمدرضا پورجعفر

International Conference on Human, Architecture,  st1(. نمونه مورد مطالعه: خیابان زیتون شهر اهواز)اتومبیل 

Civil Engineering and City ICOHACC 2015 

 های زیست سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه. 1398 محمدرضا اکبری، محمد حسن طالیبان، محمد تقی رضویان، مظفر صرافی 

ر های نو دپژوهشی نگرش-فصلنامه علمین(. عصر تهرا مطالعه موردی: خیابان ولی)پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان 

 1389جغرافیای انسانی سال یازدهم، شماره سوم، تابستان 

 ویکی پدیا 

 

 روزانه در خیابان . زندگی1396 مریم چرخچیان 
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 1روش های کنترل اضطراب

ها در شرایط عادی زندگی،و مشکل رایج ها در کارهای سخت و حتی مشکل و بسیاری از انسانمشکل همه انساناضطراب 

ب انسان ن اضطرابشرامروزی و عصرجدید است. اضطراب به خودی خود بد نیست و حتی وجود آن برای زندگی الزم است.انسان بدو

سازد.و در  هگی را با مشکل همراکه روند زند شودمیل محسوب خواهد بود.اضطراب زمانی مشک تفاوتبیخیال و شاید بی

 کرد. شود و در این حالت باید با آن مقابلهاضطراب زیاد موجب کاهش عملکرد میزیرا های انسان مانع ایجاد کند.فعالیت

 راههای مقابله با اضطراب چیست؟با اضطراب چه کنیم؟

رامش بیشتر را در همه امور زندگی به ارمغان خواهد آوردآن و اعتقاد قلبی به خداوند،یاد خدا: ایما-1  

تم در حبه طور  ،دهانه باشهای انسان با فلسفه زندگی ارتباط دارند.یاد خدا اگر همراه با یک فلسفه زندگی روشن و آگاهمه فعالیت

 وچک و گذراکر امور ا داف زندگی رانسان خدامدار افق زندگی بسیار گسترده و وسیعی دارد و اهد آرامش انسان موثر خواهد بود.

گیرد م میاد خدا آرایدلهایشان با اند خاصی دارد و آنان که ایمان آوردهکند.برای او هم شکست و هم پیروزی معنای خالصه نمی

 (28آرامش بخش دلهاست )سوره رعد آیه آگاه باشید که یاد خدا 

های خود را برای مقابله با اضطراب ارزیابی کنید.آمادگیپ شخصیتی:با شناسایی تیپ شخصیتی شناسایی تی-2  

 دن با اضطرابمآیابد.برای کنار های اضطراب زا تکوین میآمدن با موقعیتدمی در طول زندگی روشهای گوناگونی برای کنار آدر هر

بی را ارزیا زااضطرابگیرد یعنی شخص موقعیت آنها خود مسئله مورد توجه قرار میدر یکی از  خط مشی کلی وجود دارد. ود

ار ار توجه قرخود هیجان در مد ن موقعیت را تغییر دهد.در خط مشی هیجان مدارآزند تا و سپس دست به کاری می ؛کندمی

ار گرایش د.در اغلب موارد خط مشی مساله مدهااز احساس اضطراب خود بک کوشد تا از راههای گوناگون. یعنی شخص  میگیردمی

 قابله با اضطراب است.تری برای مسالم

عتماد به نفس و خودباوری: برای کاهش اضطراب اعتماد به نفس خود را تقویت کنیدا-3  

طقی کمتر های مسلط و منیادتان باشد انسان .ور شودشما د و با حوصله و جدی باشید تا اضطراب از ،شجاع ،مسلط ،قوی ،محکم

 شوند.مضطرب می

دهد.های روانی  را افزایش میآمادگیانی شادابی و نشاط و جسمورزش و تحرک جسمی:ورزش و تحرک -4  

راب هایت اضطغتشاش فکری و در نکند خستگی روانی هم موجب از نظر روانی هم انسان را خسته میجسمی ایکنواختی و رکود

ی به نشاط ورزش و تحرک جسمان باسعی کنید به خصوص در ایام امتحانات کنید.تحرکی را از خود دور، و بیتنبلی ،کسالت شود.می

 وشادابی خود کمک نمایید.به قول حکیم فردوسی:

 به نیرو بود مرد را راستی           ز سستی کژی زاید و کاستی

وخ طبعی:خاصیت شوخ طبع بودن  و بذله گویی را در کاهش اضطراب نادیده نگیرید.ش-5  

توان ، ولی میه شخصیتی استاگر چه این یک مسئل یند.آبا مسائل زندگی کنار می های شاد  و خنده رو بهترآدماید که معموال دیده

 موخت.آن را آ

 

                                                           
  1-امور دانشجویی و فرهنگی،مشاوردانشگاه شیخ بهایی وبخش سالمت.
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زمون را تجربه کنید.آصویرسازی ذهنی: موقعیت واقعی شرایط اضطراب زا مثل ت-6  

بینی و هم پیش کردش بیاید هم موقعیت را بهتر درک نچه که ممکن است برایمان پیآتوان با به تصویر کشیدن ذهنی گاهی می

 هایی از این تصویرسازی را چند بار انجام دهید.توانید نمونهالزم را انجام داد.می

اضطراب مسلط شد.توان برهای مغزی میآگاهانه و اختیاری فعالیت هگاهانه: با ادارآتغییر وضعیت -7  

ر و ه به اختیایا این ک ،سابق کار کند رتیبتد مغزشما بکه بگذارییکی این توانید زندگی کنید،اصوال شما به یکی از دو طریق می

عیف ضات تلخ را اطرختوانید خیاالت و می خود ایجاد کنید. الت دلخواه درتوانید حامی های مغزی خود را اداره کنید.آگاهانه فعالیت

ر اچیز در نظا کوچک و ننها رآکه نتوانند بر شما مسلط شوند.طوری  د،نها را طوری در نظر مجسم سازیآتوانید می و بی اثر کنید.

 نها مسلط باشید.آورید که شما بر آ

ضاع گردید. تا بتوانید اوکنید به حالت قبل از اضطراب باز رب شدید سعیطاضطراب:اگر مض بازگشت به حالت قبل از-8

 ورید.آرا به کنترل خود در

ا خوب رال قبل وری سعی کنید  به حالت قبل اضطراب بازگردید.مثال سرجلسه امتحان سوهرجا که اضطراب شما را فرا گرفت ف

ز روی الب بدهید و قبه خودتان قوت  .ال قبلی برگردیدکند به همان سواید که شما را نگران میی رسیدهحاال به سوال ؛پاسخ داده اید

 دازید.ن بپرآسوالی که سخت بوده فعال عبور کنید  تا بعد سرفرصت به 

ن را تجربه کنیم این یعنی جسارت آن است که به جای تالش برای کنترل آجسارت ورزی:یک راه مقابله با اضطراب -9

 ورزی.

 ز مقابله باااست که رادی های روانشناسی برای افآموزهیکی از  افتد.چه اتفاقی میرا تصور کنید.واقعاً خرین حد اضطرابآد یبیای

که حد بدهد سارت را به خودگاهی بد نیست انسان این ج .تواند مانع اضطراب شوددارند.جسارت ورزی میزا هراس شرایط استرس

 زا را برای خود پیش بینی و تصور نماید.نهایی یک موضوع استرس

رامش است.آرمیدگی روش سریع برای بازگشت به آموزش آرمیدگی:آموزش آ-10  

امل در رامش کآهای بدن خود را به گیرد تا ماهیچهآرمیدگی(فرد یاد میریلکس) موزشآدر  .شاید اسم ریلکس را شنیده باشید

چند  بنشینید. این است که وقتی خسته شدید یا اضطراب به شما دست دادروی صندلی راحت آرمیدگی؛ورد.حداقل استفاده از آ

 شل کنید. دانید با فرمان خودتان سفت وو تعدادی از عضالت را که الزم مینفس عمیق بکشید 

کند.آن کمک میناخت تاثیرات فردی اضطراب:شناخت رفتارهای نشان دهنده اضطراب به کنترل ش-11  

های کنترل اضطراب را وشرتوانید چگونگی میزان و ها تمرین کرد.با این سواالت میها و تستاضطراب را می توان مثل درس

 تمرین و تجربه نمایید.

 مضطرب کنید؟توانید خودتان را آیا می

 شناسید؟رد خودتان مییا عوامل ایجاد کننده اضطراب را در موآ

 بینی کنید؟پیش زای  احتمالی را در امتحانتوانید اتفاقات اضطرابآیا می

 اید؟بینی کردهههایی برای مقابله با اضطراب پیشراآیا
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به تمرین  سه جلسه طراب به سراغتان بیاید حداقل دو یاکنید احتمال دارد در روز امتحان اضاگر اضطراب داریید ویا فکر می

 اضطراب اختصاص دهید.

 دویادآوری مهم  

ای شما ذکر شده کدام مورد برهای ببینید در روش هم استفاده نکنید. رل اضطراب به هیچ وجه از چند روش بابرای کنت-1

 ید.که قابلیت بیشتری دارند استفاده کن اییهویت بندی خودتان به ترتیب از روشتر است.بر اساس اولاسبنم

 روید.واد مسکن نملودگی سرخود و بدون تجویز پزشک سراغ داروها و آیچ وقت برای کنترل اضطراب یا رفع خستگی و خواب ه-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 
 

 یک رابط عصبی برای پروتز بینایی

 مریم سادات محمدی1

 چکیده
 مشکل روبرو سفن بافمغز به دلیل فقدان آزمایشات اساسی در مورد روانشناسی فیزیک  توسعه یک پروتز بینایی مبتنی بر قشر

ا مشکل بشر مغز شده است. این تحقیقات اساسی به دلیل فقدان وسیله ای برای تحریک ایمن تعداد زیادی از سلولهای عصبی ق

چنین  اند که می تواندا ایجاد کردهترودهای سیلیکون رلکهایی از میکرواها آرایهت. اخیراً ، تعدادی از آزمایشگاهروبرو شده اس

ا توصیف رود یوتا ریه الکتپذیر کند. این مقاله یک آرایه از این دست ، آرامطالعات اساسی را در مورد روان روانشناسی فسفن امکان

تواند ای میهدهد که چنین آرایمیت شناسی را به طور خالصه نشان و آزمایشات جراحی مغز و اعصاب ، فیزیولوژیک و باف ؛می کند

دهد یمکنیم که نشان اری مزمن را خالصه میهای رفتته شود. ما همچنین یک سری آزمایشبا خیال راحت در قشر بینایی کاش

 ظار نتیجهد. در انتتواند ادراکات حسی را برانگیزشده به قشر از طریق این آرایه میسطح متوسط جریان های الکتریکی منتقل 

ه این طرح افذ شبیه بنرودهای موفقیت آمیز مطالعات زیست سازگاری با استفاده از این آرایه ها ، آرایه های با تعداد زیاد میکروالکت

تواند اثبات یلعاتی مطلب فراهم کند. چنین مطامی تواند ابزاری مفید برای مطالعات روانشاختی فیزیکی درک فسفن در افراد داو

 یی مصنوعی مبتنی بر قشر مغز باشد.مفهومی برای بینا
 

 مقدمه 
رد که یک کطرنشان وایلدر پنفیلد پیامدهای رفتاری ناشی از تحریک الکتریکی مناطق مختلف قشر مغز را مشاهده کرد و خا    

ر کی سطح قشیک الکترنقشه منطقی از فضای بینایی روی قشر بینایی اولیه وجود دارد)پنفیلد و راسموسن( مشاهده کردند که تحری

عدادی از تشاهدات بینایی به طور کلی درک نقاط نور)موسوم به فسفن( را در مناطق خاصی از فضای مغز برانگیخته است. این م

حدودی از ا با دید معمیق ر محققان را بر آن داشته است که تحریک الکتریکی قشر بینایی از طریق آرایه هایی از الکترودها ، بینایی

است  مورد نیاز ی منفردسازد. مطالعات نشان داد که جریانهای موجود در محدوده میلی آمپر برای برانگیختن فسفنها عملکرد فراهم

از این .ور می کند ود ، عببو جریاناتی که از میان گروههایی از الکترودها که فاصله آنها بیش از حد نزدیک به الکترودهای همسایه 

ی د حس بصربینایی از طریق مجموعه ای از الکترودهای سطحی وسیله مؤثری برای تولیآزمایشات مشخص شد که تحریک قشر 

 مفید در افراد با نابینایی کامل نخواهد بود.
ک یایی نآنها قشر بی آزمایشات اخیر توسط اشمیت و همکاران باعث عالقه مجدد به پروتزهای دیداری مبتنی بر قشر مغز شده است.

احی شده بیعی آن طرطاالمیک تبینا را با گروه هایی از میکروالکترودها که برای نفوذ به قشر تا سطح ورودی داوطلب انسانی کامالً نا

ر سیار کوچکتتریکی ببودند ، تحریک کردند. مدت ها است که می دانیم تحریک عصبی از طریق الکترودهای نافذ در جریان های الک

د که ان دادنز طریق تحریک سطح استفاده می شود. اشمیت و همکارانش نشاز آنهایی است که برای تحریک سلول های عصبی ا

اده سرداشت های یخت و بفسفن ها را می توان با جریانی که مرتبه ای کمتر از آنهایی که با تحریک سطح استفاده می شوند ، برانگ

 ا برانگیخته کرد. الگویی را می توان با تحریک جریان از طریق گروه های کوچکی از این ریز الکتروده
 

                                                           
  1- کارشناس مهندسی پزشکی دانشگاه شیخ بهایی.
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رهای احت در مسیرا خیال بهمچنین محققان به کالس جدیدی از ابزارها احتیاج دارند: آرایه هایی از میکروالکترودها که می توانند 

 اضح است کهوابراین بینایی کاشته شوند و این امکان را می دهد که جریان های الکتریکی دوره ای را از نزدیک تزریق کند. بن

 د زیا تعداد  با  کترودبا پیشرفت در توسعه آرایه های میکروال مصنوعی مبتنی بر قشر به طور مستقیم  پیشرفت در سیستم های دید

ابط یل اهمیت رن به دلالکترود ارتباط دارد. مطالعات اخیر تولید فسفن را از طریق تحریک عصب بینایی توصیف کرده است . محققا

د یوتا. ما ایه الکتروشود: آر نمونه از چنین آرایه های الکترود قشر نافذ متمرکز میعصبی در پروتز دیداری ، بیشتر این مقاله به یک 

ط که توس مالحظاتی را که در طراحی آن استفاده شده است ، چگونگی کاشت آرایه در قشر بینایی و سازگاری زیستی آن

 خواهیم داد.بافت شناسی و الکتروفیزیولوژی نشان داده شده است ، مورد بحث قرار  هایآزمایش
 

 مالحظات طراحی : تعداد زیاد الکترود ، آرایه الکترود نافذ
ست که اته شده سنگ بنای یک نوروپروتستیک بینایی ، رابط بین سلولهای عصبی فعال در مسیرهای بینایی و دستگاه های کاش

د را عملکرد خو ی را کهدی از سلولهای عصبمی توانند این نورون ها را تحریک کنند. این سیستم باید به تنهایی تعداد بسیار زیا

این رابط  باشند. حفظ کرده اند تحریک کند حتی اگر نورونهای دیستال بیشتری توسط علت نابینایی آسیب جبران ناپذیری دیده

 به محل دیکا که نزعملکرد از بین بردن اجزای دیستال ناسازگار را در مسیر بینایی دور می زند و مستقیماً مسیرهای عصبی ر

کاران(و یز و هموکاشت هستند تحریک می کند. کارهای اخیر در دانشگاه یوتا )جونز و همکاران( در دانشگاه میشیگان )توسط 

ن آرایه آی توان از ست که مادانشگاه استنفورد )کیولی و همکاران(، بر استفاده از سیلیکون به عنوان ماده ای ،الکترود متمرکز شده 

رد ساخت ای استانداناوری هلکترود باال ساخت. سیلیکون بسیار سازگار زیست محیطی است ، می تواند با استفاده از فهایی با تعداد ا

ره رد برای بهاستنفو میکرو ماشین سازی شودو می تواند الکترونیک یکپارچه را در خود جای دهد. آرایه های الکترود میشیگان و

در حالی که  مسطح که در صنعت نیمه هادی استفاده می شود ، ساخته شده اند ، گیری از تکنیک های ساخت صفحه سنگ نورد

ه ، این دستگا ای ساختآرایه های یوتا از ابتدا برای پاسخگویی به نیازهای یک رابط عصبی طراحی شده اند. به همین ترتیب ، بر

 وصیف شده اند .تکنیک های جدید تولید، باید توسعه می یافت. این تکنیک ها در جای دیگری ت

 

 (.UEAمیکروالکترود ، آرایه الکترود یوتا ) 100یک میکروگراف الکترونی روبشی از   : 1شکل 

کترودها ائه می دهد. نوک النشان داده شده است ، یک رابط چند کاناله را به قشر بینایی ار 1(، که در شکلUEAآرایه الکترود یوتا )

رار بگیرد، قشر مغز ق روی سطح انتقال الکترونیکی تا یونی را تسهیل کنند. از آنجا که بستر آرایه بایدبا پالتین پوشیده می شوند تا 

کسته شود دادن ش به حداقل رساندن ضخامت آن یکی از موارد مهم در طراحی است: اگر خیلی نازک باشد، ممکن است هنگام قرار

 ه داخل قشردن آن بپایین ایجاد می کند و آرایه ، تمایل به فشار دا ، اگر خیلی ضخیم باشد ، جمجمه یک نیروی ثابت به سمت

 دارد.
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تن بر مایل به لنگر انداخسطح بسیار بزرگی را به قشر نشان می دهد و آرایه کاشته شده ت UEAتعداد زیادی از الکترودهای نافذ در 

 س و ه دلیل تنفه قشر بکروی بافتهای قشر دارد. چنین آرایه ای این مزیت بزرگ را دارد که در بافتهای قشر شناور است. همانطور 

 نورون های ولکترود ت می کند ، در نتیجه حرکت نسبی بین نوک اپمپاژ خون یا جابجایی اسکلت حرکت می کند ، آرایه با آن حرک

 ند.اف ایجاد کصبی اطرنزدیک نوک فعال آن ایجاد می شود. بنابراین این ویژگی طراحی باید یک رابط بسیار پایدار با سلولهای ع
وزن این ، هر س. بنابرایده آل صفر( الکترودهای نافذ در یک آرایه کاشته شده باید کمترین حجم قشر مغز را خنثی کنند)در حالت

ا بن ، مطابق ه بر ایباید تا حد ممکن باریک ساخته شود اما قدرت کافی برای مقاومت در برابر روش کاشت را داشته باشد. عالو

اده دقرار  ر آندرا که  مفهوم تشریح بالنت که توسط جراحان مغز و اعصاب استفاده می شود ، این ساختارهای نافذ باید بافت هایی

کمی  ستوانه )یااه صورت بشده اند جابجا کنند تا راه خود را از طریق آنها قطع کنند. بنابراین ، سوزن به جای هندسه مسطح باید 

. نحرف نشونده اند ممخروطی( باشد. آنها همچنین باید از استحکام کافی برخوردار باشند تا توسط بافتهایی که در آن فرو رفت

ها به یک نوک تیز که میکرون است. آن 100تا  80از این معیارها برخوردارند و قطر آنها در پایه ها UEAوزنی در الکترودهای س

رودها را نشان می یک میکروگراف الکترونی از نوک این الکت 2شعاع انحنای آن دو تا سه میکرون است ، مخروطی می شوند. شکل

ا بافت بابل توجهی قازگاری ی قوی هستند تا بتوانند در مقابل وارد شدن به موادی که سدهد. الکترودها با این ابعاد به اندازه کاف

ط شوند و فق خم نمی قشر مغز دارند )چوب پنبه ، چوب بالسا ، حتی پوسته تخم مرغ( مقاومت کنند. آنها در طول فرایند خم شدن

 از حجم قشر مغز را که در آن قرار دارند جابجا می کنند. ٪4حدود 
 

 

 میلی متر. 0.5با روکش پالتین. نوار مقیاس =  UEA: میکروگراف الکترونی روبشی نوک الکترودهای  2شکل

 مسئله جراحی: کاشت آرایه های الکترود با تعداد باال

ر قش تشخواه محل کا پروتز بینایی سیستمی بسیار تهاجمی است که در نهایت باید شامل مدارهای الکترونیکی یکپارچه فعال باشد.

طلبان ینکه در داوابل از باشد یا شبکیه یا عصب بینایی روشهای جراحی ایمن و مؤثر که مقرون به صرفه باشد ، باید ایجاد شوند و ق

 انسانی تالش شود ، در مدل های حیوانی معتبر انجام شوند.
ا فراهم می کند. حتی در بافتهای قشر ر UEAمحققان یوتا تکنیک ها و ابزارهای جراحی جدیدی را ایجاد کرده اند که امکان کاشت 

ط باعث قشر بینایی فق بسیار تیز باشد ، تالش های اولیه برای کاشت تعداد زیادی از آنها در UEAاگر الکترودهای منحصر به فرد 

انیکی ن مکاددتغییر شکل سطح قشر مغز شده و منجر به کاشت ناقص می شود. عالوه بر این ، فشرده سازی سطح قشر با قرار 

اده مغز یک مآهسته می تواند به عروق خونی آسیب برساند ، باعث خونریزی داخل جمجمه و ورم قشر مغز شود. از آنجا که 

 د داشت. ی خواهویسکواالستیک است ، اگر الکترودها بتوانند با سرعت بسیار باالیی وارد قشر شوند ، رفتار بسیار سخت تر
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زند : را دور می در باال شکالت ذکر شدهرسد مهوم ایجاد کرده ایم که به نظر میه فرد مبتنی بر این مفابزار جراحی منحصر بما یک 

 نشان داده  3م در شکلرا وارد قشر می کند . نقاشی از ابزار درج کننده پنوماتیک که ما توسعه داده ای UEAسیستمی که به سرعت 

یرد گود قرار می الکتر پیستون شتاب گرفته و توده درج در مقابل قسمت عقب آرایه شده است. قرار دادن آرایه با انتقال حرکت بین

افت های قشر قرار بمیکروگرم در 200که قرار است کاشته شود. هنگامی که انتقال حرکت انجام می شود ، آرایه به سرعت در حدود

یکی گی مکانباعث می شود که قشر فقط فرورفتمی گیرد. وارد کردن آنقدر سریع است که خواص ویسکواالستیک بافتهای قشر 

همراه است ،  از طریق عروق سطحی با مقدار کمی خونریزی UEAجزئی داشته باشد و درج به طور کلی کامل است. گهگاه کاشت 

ام ز اتمت پس ااما این به طور معمول خود به خود برطرف می شود و ضبط تک واحد فعالیت عصبی اغلب می تواند ظرف چند ساع

 ساعت طول می کشد. 4مزمن در گربه به طور معمول حدود  UEAمراحل جراحی انجام شود. کاشت 

 
 

 در بافتهای قشر مورد استفاده قرار می گیرد. UEA: نقاشی از ابزار وارد کردن ضربه و سرعت باال که برای کاشت 3شکل 
 سازگاری زیستی آرایه یوتا 

ی کند. مایجاد  محدودیت های منحصر به فردی را در معماری ، مواد و تکنیک های جراحی استفاده شده در اجرای رابط عصبی 

 ر اطراف هرضخیم د عدم توجه به این مسائل می تواند منجر به پاسخهای التهابی مزمن در اطراف محل ایمپلنت شود و یک کپسول

ن برای مدت زمان یک ساختار قابل کاشت منحصر به فرد است ، پیامدهای حضور آن در بد UEAالکترود ایجاد کند. از آنجا که 

م و سی کرده ایژیک بررطوالنی باید ارزیابی شود. ما زیست سازگاری آن را با استفاده از روش های بافت شناسی و الکتروفیزیولو

 :شامل موارد زیر است
 یافته های بافت شناسی -1

از آنها ساخته شده است: سیلیکون ، نیترید سیلیسیم ، دی اکسید سیلیکون ، پالتین ، تیتانیوم ، تنگستن شناخته  UEAموادی که 

و  a) 4ماهه ما از این ایده پشتیبانی می کند. شکل6بخوبی تحمل می شوند.آزمایش های بافت شناسی CNSشده است که توسط 

bمیکرون(در اطراف هر 5تا2کسیلین و ائوزین نشان می دهد. یک کپسول نازک )(بخشهایی از این بافت را رنگ آمیزی، با هماتو

مسیر الکترود تشکیل می شود ، اما سلول های عصبی به طور معمول در موقعیت نزدیک به مسیرهای الکترود دیده می شوند. در 

مثالی از پاسخ  4شوار است. شکل حقیقت ،در بخشهایی که قطر مسیرها مشابه رگهای خونی است ، تشخیص مسیر از رگ اغلب د

  بافتی خوش خیم است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلی متر است.   0.4رود کاشته شده است. فاصله بین مسیرهای الکت UEAماه با 6( بخشهای آغشته به هماتوکسیلین و ائوزین از قشر بینایی که به مدت a):4شکل 

(b.بزرگنمایی بیشتر یک مسیر) 
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 قابلیت ضبط حاد  -1

زدیک نای عصبی عالی از سازگاری زیستی کاشت قشر ، توانایی آن در ثبت فعالیت های تک یا چند واحدی از سلول هیک شاخص 

صبی رایندهای عاشد ، فنوک الکترود برای مدت زمان طوالنی است. اگر مواد به کار رفته در آرایه ، یا روش های کاشت سازگار نب

در  یدانی واقعمتانسیل مکان ثبت فعالیت تک واحدی وجود ندارد. با این حال فعالیت پنزدیک به مسیر الکترود تحلیل می روند و ا

م ممکن ها هنوز فاصله دور از مسیرهای الکترود هنوز هم ممکن است از سلول های عصبی کارساز ثبت شود و اینگونه نورون ه

 است به طور موثر در یک کاربرد نورو پروتز تحریک شوند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)شکل
 

غز مدهای قشر پاسخ های نمونه برانگیخته شده توسط یک میله نور در حال حرکت در سراسر زمینه های پذیرای واح : 5شکل 

ر قل و حداکثهد. حدااست. پایه های زمان آهسته و سریع نمونه هایی از ضبط سیگنال به نویز باال ، متوسط و کم را نشان می د

داشتند ،  د شکستهترودها با کیفیت ضبط شده روی هر آرایه است. برخی از آرایه ها چند الکتروکمترین و بیشترین تعداد الک

 بنابراین داده ها به عنوان درصد الکترودهای بالقوه عملکردی ارائه می شوند.

 
 قابلیت ضبط مزمن  -2

زیستی  ری و سازگاریدر قشر بینایی و شنوایی گربه و قشر حرکتی میمون استفاده کرده ایم تا پایدا UEAما از کاشت های مزمن 

را )بر  تک واحدی را بهتر کنترل کنیم. ما فعالیت برانگیخته شده چند و تک واحدی را ثبت کرده و واحدهای UEAطوالنی مدت 

پاسخ های تک و چند  سال توانسته ایم 3سایی کرده ایم. ما بیش از اساس سینتیک پاسخ( بر روی بسیاری از الکترودهای خود شنا

ی بر روی ند واحدواحدی را در قشر گربه و میمون ثبت کنیم )طوالنی ترین بازه های مطالعه شده(. وجود واحدهای منفرد و چ

 رائه می دهد.ا UEAازگاری بسیاری از الکترودها و پایداری این واحدها در طی چند ماه ، مهمترین دلیل را برای زیست س
 رویکردهای شبکیه در مقابل قشر مغز برای پروتز بینایی

ی وجود ای خارجطی چند سال گذشته ، عالقه قابل توجهی در ایجاد پروتز بینایی بر اساس تحریک مستقیم شبکیه با جریان ه

سطح  نده رویب آن الکترودهای تحریک کنداشته است. دو رویکرد کلی پیشنهاد شده است: یک رویکرد اپیرتینال که به موج

الی حی شوند در مکاشته  ویترای شبکیه کاشته می شوند و یک رویکرد زیر خالل که در آن الکترودها بین شبکیه و اپیتلیوم رنگدانه

اضح وو معایبی  ی مزایاکه این دو رویکرد رقابتی شبکیه طرفداران خود را دارند ، اما یک شبکیه در مقابل یک روش قشر مغز دارا

 است و در زیر خالصه می شود.
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 مزایای رویکرد شبکیه 

 از مزایای رویکرد شبکیه در استفاده از آرایه های الکترود ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
می نوری چشم  ار داد ،صفحه شبکیه قر می توان از نوری فیزیولوژیکی موجود استفاده کرد. اگر می توان سنسورهای نوری را در-1

 تواند تصاویر نوری را مستقیماً روی این سنسورها تشکیل دهد.
سبت دیدتری نشعواقب عفونت شدید و تهاجمی کمتر. در حالی که شبکیه یک بافت عصبی مرکزی است ، عفونت شبکیه عواقب -2

 به عفونت قشر خونی دارد. 
ودهای ا که الکتری از آنجشه برداری فضایی راحت تر. احیای مجدد ناشی از رتینوتوپی غیرتطبیقنزدیکتر به گیرنده های نوری: نق-3

 محرک نزدیک تر به سطح گیرنده نوری هستند ، مشکلی نخواهد داشت.
جود ولکتریکی ااز آنجا که کاشت در مسیرهای بینایی کمتر است ، فرصت بیشتری برای پردازش طبیعی تصاویر تحریک شده -4

 رد.دا
 

 مشکالت رویکرد شبکیه 
 از مشکالت رویکرد شبکیه در استفاده از آرایه های الکترود ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

د ، ز شبکیه خارج کرالکترود می شود. اگر آرایه کپسوله شود ، می توان آن را ا GCکپسوله سازی آرایه باعث کاهش موقعیت  -1

 الکترود می شود.  GCدر نتیجه باعث کاهش موقعیت 
 دت و زمانیگی ، شنمایش های بصری متعدد توسط سلول های گانگلیونی. از آنجا که سلولهای گانگلیونی اطالعات مکانی ، رن -2

 ی شود.یجاد مرا رمزگذاری می کنند ، مشخص نیست که با تزریق جریان از طریق آرایه الکترود شبکیه چه ویژگی هایی ا
 اه با حرکات ساکادیک چشم می تواند آرایه را از جای خود خارج کند.شتابهای چرخشی زیاد همر -3
 محدود به آسیب شناسی های خارجی شبکیه. -4

 مزایای رویکرد قشر مغز 
 از مزایای رویکرد قشر مغز در استفاده از آرایه الکترود ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد : 

 جمجمه محفظه سخت تری برای کاشت فراهم می کند. -1
 آرایه های نفوذی به سادگی در قشر دید قرار گرفته اند و می توانند وارد شوند. -2
 سایت تحریک پایدار. -3
 کند. اهم مییک راه حل برای آسیب شناسی نه تنها در شبکیه خارجی ، بلکه در کل شبکیه ، عصب بینایی و تاالموس فر -4

 مشکالت رویکرد قشر مغز 
 از آرایه الکترود ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد : از مشکالت رویکرد قشر مغز در استفاده

ود رایه الکترروی آ نقشه برداری غیرتطبیقی رتینوتوپیک ممکن است نیاز به بازسازی گسترده الکترونیکی ورودی های بصری بر -1

 قشر مغز داشته باشد.
 دشوار یا غیرممکن کند.آناتومی پیچیده قشر می تواند کاشت آرایه های بزرگ یا آرایه های کوچک را  -2
 عوارض جراحی عفونت های مننژ می تواند عواقب بسیار جدی بر سایر مناطق قشر قشر داشته باشد. -3
 ابی عملکردر بازیبرداشت های اجتماعی از کاشت مغز. برداشت منفی از ایمپلنت های الکترونیکی در مغز با موفقیت کاشت د -4

 بینایی تا حدود زیادی کاهش می یابد.
 یک الگو ممکن است برداشت های الگویی ایجاد نکند.تحر -5
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 نتیجه گیری 
ترود آرایه الک ر توسعهدر این مقاله ما پیشنهاد کرده ایم که پیشرفت در پروتزهای دیداری مبتنی بر قشر از نزدیک با پیشرفت د

ا بنا رنی بر قشر نایی مبتمی توان پروتز بیمرتبط است ، و ما یک دستگاه جدید را نشان داده ایم که می تواند سنگ بنایی باشد که 

 کرد. در حالی که هدف نهایی کار ما توسعه چنین سیستمی بوده است.
ک مکاران( درمیت و هتحقیق انجام شده توسط)بریندلی و لیوین و همکاران( اخیراً توسط اشمیت و همکاران انجام شده است. ) اش

ن آنها و تا ی برانگیختیاز برانا فراهم کرده اند: جنبه های ادراکی آنها ، جریانهای مورد اساسی از روانشناسی فیزیکهای منفرد برای م

ست ان مبحث حدی ثبات آنهاست. در حالی که این محققان همچنین هدف درک چگونگی برهم کنش چندین فسفن را داشتند ، ای

 اهد گرفت.صمیم خوئه حس بصری مفید به نابینایان تکه در مورد امکان نهایی بودن این فناوری به عنوان وسیله ای برای ارا
ی ی کنند ، منفوذ م )اشمیت و همکاران ( ثابت کرده است که سطح ایمن جریان ها هنگام تحویل از طریق الکترودهایی که در قشر

ترود ، زیادی الک ق تعدادتواند فسفن های منفرد را برانگیزد. با این حال ، ما نمی دانیم که آیا تحریک الکتریکی الگویی از طری

لیدی موضوعات ک ن آخرینادراکات الگویی قابل تشخیص یا صرفاً لکه های تعمیم یافته نور را ایجاد می کند. به نظر می رسد که ای

 یکیحریک الکترها با تبرای پروتز دیداری موفقیت آمیز است: خاصیت االستیکی مسیرهای بینایی باالتر ممکن است باعث شود که آن

 محیط کند. وجود درمداوم بازسازی شوند تا جایی که تصاویر فسفن محیط کاربر شروع به تبدیل شدن به ویژگی های اصلی اشیا م

ی صاویر فسفنیی که تشکل پذیری اساسی مسیرهای بینایی باالتر ممکن است باعث شود که آنها با تحریک الکتریکی مداوم ، تا جا

رصت ها و شکالت فمبه ویژگی های تعیین کننده اشیا در محیط می کنند ، بازسازی شوند. این  محیط کاربر شروع به تبدیل شدن

 چالش های تحقیقاتی جدیدی را برای متخصص مغز و اعصاب به وجود می آورد.
و  اننایی انسهای بوجود آمده ، چه در قشر و چه در شبکیه چشم ، بینشی در مورد سازمان عملکرد سیستم بیپیگیری پرسش

ار بهبود احی بسیمکانیسم های حافظه ، یادگیری و شناخت فراهم می کند. یک نتیجه ملموس از این مطالعات توسعه مشخصات طر

فاده شود. باشند است ناسب ترمیافته ای است که می تواند برای ایجاد آرایه های الکترود نسل آینده که می توانند برای پروتز بینایی 

حقیق تست که این بزارها اگام در این خط تحقیق جدید در مورد درک فسفن ، تولید و ارزیابی انواع جدیدی از ابا این حال ، اولین 

 رها هستند.ین ابزاارا ممکن می سازد. ما احساس می کنیم که آرایه های الکترود یوتا ، میشیگان و استنفورد نمونه هایی از 
ما  کاشت مزمن ه سیستمیکروالکترود موجود ، فناوری اتصال دهنده است. از آنجا کیکی دیگر از محدودیت های مهم فناوری آرایه م

فراهم  UEAود الکتر100الکترود بالقوه مفید در89پین استفاده می کند،دسترسی الکتریکی به 12از یک اتصال میکروفناوری

یروهای تند و از نرگتر هساما این دستگاه ها بز نیست)بایک پایه(.کانکتورهای تعداد پین باالتر به صورت تجاری در دسترس هستند ،

است ،  UEAمد از آدرج و حذف بیشتری برخوردار هستند. یک رویکرد بهتر برای این مسئله چند برابر کردن سیگنال های رفت و 

یون  به انتشار یادیت زو چنین مدارهای مجتمع ساخته شده اند، اما این سیستم ها هنگامکاشت زود از کار می افتند به دلیل حساس

ل به مشکل اتصا رای اینو عدم مهر و موم برای محافظت از آنها در برابر یون فضای خارج سلولی. تله متری حتی یک راه حل برتر ب

 شبکه ارائه می دهد.
ه اند ، ه ایجاد شدین عالقافزایش میزان عالقه به پروتزهای دیداری که طی دهه گذشته اتفاق افتاده است و ابزارهای جدیدی که با ا

ری که در ای فناومطمئناً دانش جدیدی در مورد سازمان عملکرد سیستم بینایی ایجاد می کند. همچنین واضح است که نوآوری ه

شرفت عکس. پیسیستم های جدید کاشت قشر ایجاد می شود ، پیشرفت در سیستم های کاشت شبکیه را نیز تسهیل می کند و بال

تم عصبی باعث تسریع در راه حل های جدید نوروپروتستیک برای مشکالت در سایر قسمت های سیسدر هر دو روش همچنین 

 اد.دز کاهش خواهد شد. اختالالت در سایر روش های حسی یا در سیستم حرکتی را می توان با چنین سیستم های نورو پروت
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ویکرد به ر: هر دو سیستم های ایمپلنت شبکیه نخواهند شدسیستم های موفق کاشت قشر مانع از ادامه رشد و استفاده نهایی از 

ر سیستم برای ه عنوان هم افزایی دیده می شوند و هر یک ممکن است یک مجموعه مناسب از آسیب شناسی ها را داشته باشد که

وند تا شفته می گرکاشت مناسب باشد. در چند سال آینده شاهد خواهیم بود که این سیستم ها در آزمایش های انسانی به کار 

 هم کنند.آمد فرااثبات این مفهوم باشد که آرایه های میکروالکترود می توانند بینایی نابینایان را به صورت ایمن و کار
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 1…  شیخ ما گفت

ماند.دیرزمانی خاموش می سخن گفتن کسان،بادیه نشینی به هنگام   

چرا در سخن گفتن دیگران انباز نشوی؟ او را گفتند:  

دهد.بردو با زبانش به دیگران لذت میاز گوش خویش لذت می آدمی، گفت:  

 

  موثر افتاد؟ حکمت چه وقت در تو سقراط را پرسیدند:

 گفت آنگاه که نفس خویش را کوچک شمردم.

 

دنیا سیاه کندو ست وآن که او را خواهد بیارایدش.و پارسا به پارسایی خویش،روی دنیا همچون عروسی معاذ زازی گفت: یحیی

اش بدرد،و عارف،به خدا پردازد و به دنیا ننگرد.مویش بکند و جامه  

 

       از شیخ بلند پایه نظامی:

                                                                گرای!     جهان غم نیرزد،به شادی

 اند این سراینه از بهر غم کرده       

   ستجهان از پی شادی و دلخوشی

 ستنه از بهر بیداد و محنت کشی       

   ستم داشتن  نباید به خود بر،

 درد و غم داشتن نباید به خود،                 

      بیا تا نشینیم و شادی کنیم  

 دمی،در جهان کیقبادی کنیم       

 

بادیه نشین را گفتند:چه کسی برشما سروری دارد؟   

بردباری و بخشش او  اش بر هوایش چیره باشد وخرسندیش،بر خشمش پیشی گیرد،و آزارش بر دودمانش نرسد وگفت:آن که اراده

گیرد.همه را در بر  

از سعدی:    

که هر سخت گیری بود سخت میر          مشو در حساب جهان سخت گیر!     

 2افتادگی کن چو خاک پس ای بنده!              خاک آفریدت خداوند پاک     ز     

 
 

 

                                                           
 تهیه و تنظیم:امور فرهنگی دانشگاه شیخ بهایی.-1 

 385-381شیخ بهایی،کشکول،صص –2 
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1400مناسبت های زمستان   

 

السالم(ماه والدت حضرت عیسی مسیح )علیه دی4  

َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا َأْيَن َما ُكْنُت َوَأْوَصاِني بِالصَََّلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت ﴾٣٠﴿ قَاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيًّا
ََلُم َعَليَّ يَ ْوَم ُوِلْدُت َويَ ْوَم َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحيًّا﴾٣٢﴿ َوبَ رًّا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا َشِقيًّا﴾٣١﴿ َحيًّا  ﴾٣٣﴿ َوالسَّ

که ا ست. و هر جاداده  نوزاد ]از میان گهواره[ گفت: بی تردید من بنده خدایم، به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار

نیکوکار  ت به مادرمرا نسبمباشم بسیار بابرکت و سودمندم قرار داده، و مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. و 

یرم، زی که می م، و رو]و خوش رفتار[ گردانیده و گردنکش و تیره بختم قرار نداده است. و سالم بر من روزی که زاده شدم

 (33-30)مریم؛آیهشوم.روزی که زنده برانگیخته می  و

 

دی ماه  روز بصیرت و میثاق امت با والیت9  

راهپیمایی نهم دی تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقالب است و این حرکت مردم اتمام حجت   ":مقام معظم رهبری 

"برای همه است.   

 

دی ماه سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی به دست استکبار  13

 جهانی

ها به خودشان افتخار کنند که مردی از میان آنها از یک روستای ایرانی"مقام معظم رهبری : 

ی درخشان و قهرمان امّت اسالمی دورافتاده برمیخیزد، تالش و خودسازی میکند، به چهره

 " 99/9/62تبدیل میشود. 

 آموز نگاه کنیم. ی درسسردار شهید عزیز را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه"  

98/10/27 " 

 

 علیها(اهللانی(شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالمالثجمادی 3دی ماه) 16

 ”ماسَرَّهرُّنیا ساءَها و یَسُاِنَّ فاطمةَ مِنِّی وَ هی نُورُ عَینی و ثَمرةُ فؤادی یَسُوؤنی م ”:﴾آلهوعلیهاهللصلِّی﴿ :قال النبی

یازارد بنچه او را آمن است،  فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است و او روشنایی چشمانم و میوه قلب(آله وعلیهاهللصلّی)یامبر اکرم پ

 (24، ص 43ر، ج بحار االنوا)کندکند مرا خوشحال میدهد و آنچه او را خوشحال مرا آزار می

 

 

 

 

 

 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_30_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_30_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
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اهلل(البنین)سالمالثانی(سالروز وفات حضرت امجمادی13دی ماه) 26  

البنین مشهور السالم(به امنام او فاطمه بود،که بعد از ازدواج با حضرت علی)علیه

او  پیامبراسالم)ص(؛بودند.گردید.پدر ومادرش از خاندان بنی کالب؛ از اجداد 

باشد.ام البنین در و مادر چهار شهید بزرگوار کربال می بانویی پاکدل و باتقوا بود.

تمام طول حیات خود پاسدار خاطره عاشورا بود.روحش شاد و بهشت براو گوارا 

 باد
 

 

  ه(نی)رامام خمی( ،روز زن، و تولد سالم اهلل علیهاالثانی( والدت حضرت فاطمه زهرا)جمادی20بهمن)3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المیو آغاز دهه مبارک فجر انقالب اس 1357(به ایران در سالعلیهاهللرحمهبهمن بازگشت حضرت امام خمینی ) 12  

 علیه(رحمه اهللما میراث بزرگ امام خمینی ) "مقام معظم رهبری: 

 و همه ارزشها و اصول آن را حفظ خواهیم کرد. 
 

 

 

 

 

 

 

السالم(رجب( والدت حضرت امام محمد باقر )علیه 1بهمن) 14  

" .تَعَلَّمُوا العِلمَ فَإنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ"    

(  78بحار األنوار، ج ).وی آن عبادت استجدانش بیاموزید که آموختن آن پاداش دارد و جست  
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السالم(الهادی)علیهالنقیرجب(شهادت حضرت امام علی 3بهمن) 16  

 اُذکُر حَسَراتِ التَّفریطِ بِأَخذِ تَقدیمِ الحَزمِ

 (454ص  ،7های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن. )میزان الحکمة، جبه جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت

 

 1357و سقوط نظام شاهنشاهی دربهمن پیروزی انقالب اسالمی ایران  22

 خورشیدی

بهمن یادی و نامی آورده  22که از پیروزی مقام معظم رهبری: هرگاه هرجا

گردد.زیرا میشود،چهره شهید و نقش خونین شهادت،در برابر چشم ها پدیدار می

پیروزی بزرگ جز با زنده شدن روح جهاد و شهادت به دست  آن

 (19/11/1368آمد.)نمی

 

السالم(( والدت حضرت امام محمد تقی جواداالئمه)علیهرجب 10)بهمن 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

السالم(امیرالمومنین، امام علی )علیهرجب( والدت  13بهمن) 62  
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علیها(اهللرجب(ارتحال حضرت زینب)سالم 15من)به 28  

دیدار نهایت است، که بیین بیدخترم زینب به حسمحبت »فرماید: علیها( درباره دخترش زینب چنین میاهللحضرت زهرا)سالم

  (47)محمد مهدی تنکابنی،ریاض المصائب،صکندمی گیرد. اگر بوی حسین را نشنود، قالب تهیحسین آرام نمی

فرماید: میان های حضرت زینب را بارها مشاهده کرده بود درباره ایشالسالم( که در طول اسارت فداکاریالعابدین)علیهامام زین

روز به هر کرد؛ زیرا در شبانهدادند، بین کودکان تقسیم میدر مدت اسارت، غذایی را که به عنوان سهمیه و جیره می ام، زینبعمه»

ک )ر گذاشت بر بازوی کودکان اصابت کندخرید و نمیها را به جان خود میها و تازیانهدادند. او سختییک از ما یک قرص نان می

 (واد حسینی،فضائل و مناقب حضرت زینبسید ج

 

اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی،روز مهندس5   

ه.ق( فقیه،ستاره 653-579ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی)

پزشک و معمار ایرانی است که به محقق  شناس،اندیشمند،ریاضیدان،

توان به او میعضی از آثار ز جمله با طوسی و استاد البشر معروف است.

 لجبر و االختیارا ،تجرید الهندسه ،زیج ایلخانی ،ناصریاخالق ،الغقایدقواعد

 معیار االشعار و...اشاره نمود.،

 

السالم((شهادت حضرت امام موسی کاظم)علیهرجب 25اسفند)8  

مَن اَحزَنَ والدَیهِ فَقَد عَقهُما :فرمایندامام موسی کاظم علیه السالم می   

  (425و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده است)تحف العقول، صهر که پدر 

 
آله(علیه واهللرجب(مبعث حضرت رسول اکرم)صلی 27)اسفند 10  
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سالم( و روز پاسدارالشعبان(والدت حضرت امام حسین)علیه 3اسفند) 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السالم( وروز جانبازالعباس )علیهشعبان(والدت حضرت ابوالفضل4سفند)ا 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالم()علیهشعبان(والدت امام علی بن حسین،امام سجاد5اسفند) 17

 " وَفاءُیْرُ خَواتیمِهَا الْخَیْرُ مَفاتیحِ االُمورِ الصِّدقُ وَ خَ" السالم(می فرمایند:امام سجاد)علیه

 (161،ص78پایان آنها وفا است)بحارالنوار،جبهترین شروع کارها صداقت و راستگویی و مهربانی و بهتترین 

 
 

 اسفند روز راهیان نور20
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اسفند ماه روز بزرگداشت نظامی گنجوی21   

ه ق( متخلص به 612-535جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف)

از زندگانی  نظامی شاعر و داستان سرای بزرگ پارسی گو می باشد.

در شهر گنجه متولد شده و در  اطالع دقیقی در دست نیست،اما او

 باشد.میاو مخزن السرار هایاز سروده جا نیز فوت نموده است. همان

و جزوء است  سروده شده بیت6500در که خسرو و شیرین و 

شامل لیلی و مجنون .های عاشقانه دنیا قرار داردزیباترین تراژدی

  .باشداز او در سرودن اشعار عاشقانه میهای او است که سرآغازی بین شاعران جهان برای تقلید بیت از معروفترین سروده4700

 فرانسوی، آلمانی،های گوناگون همچون به زبانارنظامی عاش .از دیگر آثار اوست دیوان قصاید و غزلیات ،اسکندر نامه،پیکرهف 

گنجه است اما متاسفانه در دهه نود خورشیدی بنا به دستور دولت  آراگاه او در ترکی وغیره ترجمه شده است. روسی، انگلیسی،

 .آذربایجان اشعار حک شده بر مزارش  چون همگی به زبان فارسی بودند پاک و تخریب گردید

 

 اسفند روز بزرگداشت شهدا 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 و روز جوان السالم()علیهشعبان( والدت حضرت علی اکبر11اسفند) 23
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یاسفند روز بزرگداشت پروین اعتصام 25  

ه زند یوسف اعتصامی آشتیانی ملقب به اعتصام الملک معروف به پروین اعتصامی ستاره.ش( فر 1320-1285رخشنده اعتصامی )

رباره بهبهانی د و سیمین طبق نظر نادر نادرپور او سرسلسله شاعران زن ایران باید خواند درخشان ادب فارسی در دوران معاصر است.

ه گاه که نیروی بالندگی باشد و رستنگاه بنویسم که جوان مُرد و جوانمرگی مرگِ فرصتهاست،خاصّه آناز گلی می"او می نویسد: 

 با مادرش به دیدمش. آفت دی و تیرش پژمرده کند.به نوجوانی خود  آیین و درین هنگام دریغ از نونهالی که تندبادش برکَند یا

خستین ه درگذشت.ناری حصبد به دیدار مادرم. و این در ماه اسفند بود. ماهی پس از آن دیدار، به نیمة فروردین به بیمخانة ما آم

 ستی سپید وکرد.پو شعرم را که سروده بودم و مادرم آن را دستکاری کرده بود برایش خواندم.مرا بوسید و برایم آرزوی توفیق

او  ی تأثیری ازهایی پر داشت، و چشمهایی آرام،با نگاهی نه در مسیر موازی.در جوانو لب های گلرنگ و شاداب و دهانی کوچکگونه

  در ذهنم این و برایم نهایت اعتالی یک شاعر بود  ن هنگام او درآ خواستم جای خالی او را پر کرده باشم.می در کار خویش داشتم.

ش و تدوین )دیوان پروین اعتصامی.ویرای 1368دی ماه "یگری را.جای دگنجید که هرکس باید جای خود را پرکند، نه واقعیت نمی

 احمدکریمی(

(ضرت قائم )عجحشعبان( والدت  15اسفند) 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران 29  
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مقدم بهار نفرخنده باد بر همگا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 به کام  دوستان و  بخت پیروز        برآمد باد صبح  و  بوی نوروز      

 روز وهمه روز اینهمایون بادت      سال     وهمهسالبادت اینمبارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

   1400اخبار دانشگاه زمستان 
 

 بزرگداشت میثاق با والیت و سالگرد شهید سردار سلیمانی

شنبه مورخ 5در تاریخ  ،روز میثاق با والیت و همچنین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی ،برنامه بزرگداشت نهم دی ماه

ی و جمع رانی،دکتر زعف در این برنامه ریاست دانشگاه،جناب آقای در مسجد علی بن ابیطالب)علیه السالم(برگزار گردید.9/10/1400

 دیگر از کارکنان و اساتید دانشگاه حضور یافتند.

 

 علیها(اهللسوگواری حضرت فاطمه زهرا)سالم برگزاری مراسم

ضرت حمدیر امور فرهنگی و مالی دانشگاه در مراسم ویژه شهادت  حضور ریاست دانشگاه،جناب آقای دکتر زعفرانی،

 حترم شهر بهارستان برگزار گردید.صبح که در دفتر امام جمعه م7:30ساعت 15/10/1400شنبه 4اهلل(مورخ زهرا)سالم
 

ارجمند جناب آقای اسماعیل صداقت پناه رحلت همکار  

ِ َوإِنَّا ﴿ ابِریَن الَّذیَن إَِذا أََصابَْتُهْم ُمِصیبَهٌ قَالُوا إِنَّا ّلِِلَّ ِر الصَّ  ﴾ َراِجُعونَ لَْیهِ إِ َوبَشِّ
برای  عزیزی 21/10/1400با نهایت تاسف در تاریخ دوشنبه  بینی که نیامدم یعنی که نیستم.مییک روز کند،مرگ که خبر نمی

ود که به بجانسوز  خبر درگذشت همکار و دوست ارجمند جناب آقای اسماعیل صداقت پناه چنان ناگهانی و همیشه از بین ما رفت.

 روحش شاد و یادش گرامی باد.  ولی در برابر تقدیر چاره ای جزرضا نیست. دشواری در باورمان نشست.

 مرگ باشد گذر بر سازد یکی زودتر           سرانجام دیر یکی 

 به دستی کاله وبه دیگرکمند    کردارچرخ بلند      چنین است

 همرهان... چو باید خرامید با        چرا مهر باید همی بر جهان   
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 برگزاری جشن تکلیف ویژه دانش آموزان دختر

مه روز والدت حضرت فاط صبح همزمان با10ساعت 3/11/1400جشن تکلیف ویژه دختران مدرسه شهید حججی در تاریخ 

 حیه امامنا آموزی شهید فهمیده،خ بهایی و همچنین بسیج حوزه دانشبا همکاری دانشگاه شی علیها(و روز مادر؛اهللزهرا)سالم

 د.السالم(در تاالر شیخ بهایی دانشگاه برگزار گردیحسین)علیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندیشی و برنامه ریزی دهه فجرجلسه ستاد هم 

با  ر بهارستانحترم شهجلسه هم اندیشی جهت برنامه ریزی دهه مبارک فجر در تاریخ شنبه دوم بهمن ماه به میزبانی امام جمعه  م

ای مهندس آق شگاه،و مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دان حضور مسئولین شهر و ریاست دانشگاه شیخ بهایی،آقای دکتر زعفرانی،

 نظر مابین س از تبادلهای پیشنهادی از سوی ستاد برگزاری مراسم دهه فجر قرائت و پدر این جلسه برنامه برگزار گردید.تابعی 

 جمع حاضر جهت اجرا به تصویب رسید.
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 مراسم عطرافشانی مزار شهدای گمنام شهر بهارستان

 خاطره شهدا در وبا حضور مسئولین شهربهارستان به مناسبت گرامیداشت یاد  14/11/1400پنج شنبهاین مراسم در بعد از ظهر 

 معاونت نی،تر زعفراجناب آقای دک اهلل دهه مبارک فجر برگزار گردید. و از سوی دانشگاه شیخ بهایی نیز ریاست دانشگاه،ایام

 .حضور یافتنددانشجویی و فرهنگی و جمعی دیگر از کارکنان و اعضاء بسیج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه کتابخوانی و برگزاری وبینار

خنرانی جناب آقای دکتر با س 16ساعت  16/11/1400این وبینار با موضوع جایگاه علم در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در تاریخ 

ن دیگر میهمانا ووجناب آقای دکتر زعفرانی و حضور اساتید،دانشجویان  مطیع، عضو شورای عالی بسیج اساتید استان اصفهان،

 برگزار گردید.

صبح 10 ساعت 23/11/1400شکور وبیانیه گام دوم انقالب در تاریخ ویژه دانشجویان از کتاب عبدهمچنین مسابقه بزرگ کتابخوانی 

 را دریافت نمودند.پیروز آن گردیدو جایزه آن  عربیبه صورت مجازی برگزار و خانم مائده 
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(1401نو)نوروز سالو استقبال از میالد امام زمان )عج(جشن   
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