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کتابخانــۀ زهرائیــه تنهــا یــک کتابخانــه نیســت، یــک نمــاد اســت. نمــاد نــوع دوســتی و دانش پروری 
مردمــان دیــار نــون. یــادگار مــردی اســت کــه اســیر دنیــای خاکــی نبــود و دغدغــۀ نــان و معیشــت، 
ــه  ــت ب ــۀ خدم ــی داد و دغدغ ــران آزارش م ــتن دیگ ــود. درد ندانس ــرده ب ــی اش نک ــار روزمّرگ گرفت
خلــِق خــدا انگیــزه بخــش تالشــش بــود. ســالک طریــق معرفــت و نیکــی بــود و در ایــن راه  آســایش 

خویــش را فروگذاشــت تــا راه دانایــی مردمانــش را فراهــم آورد. 

ــی آورم،  ــاد م ــه ی ــش را ب ــال پی ــاه س ــردم و پنج ــر می گ ــته های دور ب ــه گذش ــی ب وقت
ــم  ــم مجس ــاد در ذهن ــف آب ــازار نج ــزرگ ب ــک و ب ــای کوچ ــف مغازه ه ــه ردی ــف ب ردی
ــد.  ــی کردن ــت اداره م ــی شــریف و پاک طین ــان را،  مردان ــدام از آن ــر ک ــه ه می شــود ک
فکــر نکنیــد اداره مــی کردنــد، یعنــی دم  و دســتگاهی داشــتند و خــدم و حشــمی کــه 
یــک مجتمــع بــزرگ تجــاری را مــی گردانــد. نــه!  مغــازه دار، خــودش بــود و یــک شــاگرد. 
بیشترشــان تولیــدی بودنــد. عبــاس آقــا ملکــی دوز و پســر بزرگــش؛  محمــد کاله مــال 
بــود و پســر بزرگــش؛ حــاج حســن فتحــی بــود و شــاگردش کــه کفــش مــی دوخــت و 
کفــش مــی فروخــت؛  مــش فتــح اهلل شــیره پــز بــود و پســر بزرگــش و یــک شــاگرد کــه 
مهــم تریــن تولیــدش حلــوا چــووی و گــز و نبــات بــود؛ مــش صــادق مســگر و حــج قنبــر 

خیرالهــی کــه دو نفــری در یــک مغــازه، مســگری می کردنــد. 
مغــازه یــک   نفــره هــم داشــتیم؛  مثــل حــج  آقاجــون کــه قیچــی و تیــغ و دفتیــن بــرای 
قالیباف هــا درســت مــی کــرد و همیــن طــور یکی در میــان مغازه هــا از اول بــازار، دم بــاغ 
ملــی، تــا آخــر بــازار، سرشــارا، از نصــراهلل مردانــی گرفتــه تــا نصــراهلل کبابــی، یــا تولیــد 
کننــده بودنــد یــا فروشــنده. فروشــنده ها هــم یــا خودشــان بودنــد یــا یــک شــاگرد )کــه 
در اکثــر مواقــع شاگردشــان همــان پسرشــان بــود( یــا دو نفــر کــه بــا هــم شــریک بودند. 
حکایــت از پنجــاه  ســال پیــش اســت، اســامی زیــادی بــه یــادم نمانده اســت؛ حــج محمد 
امیــدی کــه گوشــت گوســفند مــی فروخــت؛ ابراحیــم ذبحــی کــه گوشــت شــتر مــی 
فروخــت. راســتی ایــن شــتر کشــتن هــم در کاروانســرای صــادق زنبــوری و کاروانســرای 

فتــح اهلل، داســتانی داشــت کــه نگــو و نپــرس! خــب بگذریــم. 
در مــورد فروشــنده ها مــی گفتــم. حــج ســید صــادق پزشــکی و حــج میــز محمــود معین 
و حــج رضــا انتشــاری کــه پارچــه مــی فروختنــد؛ حــج  اســماعیل داوری و حــج  علــی 
محمــد انتشــاری کــه عطــار بودنــد و ده شــاهی و یــک ریــال بــرای مشــتریانی کــه عمــدۀ 
آن هــا پیــر زن بودنــد نســخه مــی پیچیدنــد و حــج  میــز مهدی شــریف کــه هم عطــار بود 
و هــم دوا  فــروش. حــج  غالمحســین کارشــناس کــه لبــاف بــود و حــج  عباس طالفــروش 
و آقــا  رضــا آقایــی خرازی فــروش و حــج اســداهلل رشــیدی خواربار فــروش و حــج 
رجبعلی انتظــاری ســقط فــروش. همیــن طــور صدهــا مغــازه و کارگاه در بــازار و انشــعابات 
آن مثــل خیابــان قبــاد و کوچــه مــال و کوچــه ویرابــی و خیابــان عنصــری و تیمچه هــای 
راســتی و نوریــان و رحمانــی و ایزدی هــا و الــی آخــر... وجــود داشــت کــه مــردان متدیــن 

و زحمتکــش بســیاری را معرفــی مــی کــرد. 
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ایــن نوشــته یــاد و خاطــرۀ 
پهنــۀ  بــزرگان  از  یکــی 
وقــت  کــه  اســت  بــازار 
خویــش را بــه طــور هــدف 
منــد بــرای جوانــان حــال و 
آینــدۀ دیــارش صــرف کــرد 
تــا اثــری ارزشــمند بــه یــاد 

ــذارد. گ
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ــارک  ــر ت ــال ب ــال  های س ــش س ــه نام ــتیم ک ــروش داش ــک کتابف ــان ی ــن می در ای

ــت. ــا مجتبــی آی ــا خواهــد درخشــید. حــج  آق فرهنــگ شــهر م

ــه  ــت ک ــجایای وی ســخن گف ــرد و از س ــف ک ــردی را توصی ــوان ف ــی ت ــه م چگون

ــان های  ــوالً انس ــت. اص ــت نیس ــش و روش او در دس ــی از من ــای چندان آگاهی ه

اســتثنایی کــه راه خویــش را بــه گونــه ای انتخــاب می کننــد کــه درخــت وجودشــان 

ثمــری بــا ارزش بــه بــار آورد، ســعی می کننــد خــود را از فضــای تبلیغاتــی و نــگاه 

پــر از اســم و رســم بــه دور نگــه دارنــد. در ایــن صــورت شــاید نزدیک تریــن افــراد 

بــه آن هــا هــم بــه زوایــای ناپیــدا و کم پیــدای زندگــی خالصانــۀ آن هــا ورود پیــدا 

ــرادی چــه مــی گذشــته  ــن اف ــرون چنی ــد کــه در درون و ب نکــرده باشــند و ندانن
اســت.

 مــردان مومــن و بــی ادعــا، وجــود پــر رمــز و راز خــود را در معــرض دیــد دیگــران 

ــرار نمــی دهنــد و از عرضــۀ شایســتگی های خویــش در عرصــۀ تماشــای عمــوم  ق

بــه شــدت پرهیــز می کننــد. مثــل اینکــه ارزش معنــوی هــر گامــی کــه برداشــته 

ــر از آن اســت کــه  می شــود و هــر راهــی کــه رفتــه می شــود در نظــر این هــا باالت

تــرازوی تعریــف و تمجیــد بــا تشــویق های لحظــه ای و زود گــذر ســنجیده شــود.

 چنیــن پدیده هــای گــران قــدری در مواجهــه بــا تقاضــای دیگــران بــرای 

ــد،  بازشناســاندن خــود و دســتاوردهای تــالش روزمــر ۀ خویــش، لــب فــرو می بندن

یــا نقــش ســازندۀ  خــود را در خلــق ارزش هــای برآمــده از زحمــات ســال های عمــر 

پربرکــت شــان، انــدک و ناچیــز مــی شــمارند تــا مبــادا ریــا، ایــن بــالی ارزش  ســوز 

اخــالق و معنویــت، جــای خلــوص و صداقــت بنشــیند. بــه ایــن دلیــل مــردی را کــه 

ــناخته ایم.  ــد نش ــا می درخش ــار م ــگ دی ــارک فرهن ــر ت ــش ب نام

ــن و متعهــد و پیشــه  ــاد چهره هــای متدی ــان نجــف آب ــان بازاری ــدون شــک درمی ب

ــرورت  ــه ض ــر چ ــد. اگ ــی ش ــده م ــراوان دی ــد، ف ــدا بودن ــب خ ــه حبی ــی ک وران

ــا کالن،  ــرد ی ــد خ ــارت و تولی ــر تج ــزرگان در ام ــوزی از آن ب ــرای پندآم دارد ب

کســانی همــت کننــد و بــه بازســازی شــخصیت آنــان بپردازنــد. بــازار امــروز بــالد 

اســالمی بیــش از هــر چیــز نیازمنــد شــناخت و درس آمــوزی از الگوهــای صداقــت 

و پاکدســتی در امــر داد  و  ســتد هســتند تــا ببیننــد در هــر دوره ای می تــوان ســالم 

ــرد. ــی ک ــه دســت آورد و زندگ ــی رزق و روزی ب ــی و دین ــن اخالق ــق موازی و طب

ــت  ــۀ خدم ــۀ ســودجویی از کف ــا کف ــه در روزگار م ــت ک ــد گف ــه بای  ســوگ مندان

گــزاری در عرصــه هــای گوناگــون اجتمــاع، اعــم از سیاســی و اداری و نیــز از تجــارت 

ــع خــود ســپری  ــر نف ــوق دیگــران ب ــری حق ــد، ســنگین تر شــده و دورۀ برت و تولی

ــن و متعهــدی را در هریــک از عرصــه  ــاز هــم مــردان متدی شــده اســت. اگر چــه ب

هــای یــاد شــده مــی تــوان ســراغ گرفــت و معرفــی کــرد. 

ــر تکــرار  ــه طــور فراگی ــزه ب ــاک و پاکی ــان کســب  وکارهــای پ ــاره زم ای کاش دوب

ــازار و  ــی در دل ب ــای متعال ــۀ ارزش ه ــاز هم ــت زمینه س ــت و قناع ــا صداق ــود ت ش
ــان گــردد.  بازاری

ایــن نوشــته یــاد و خاطــرۀ یکــی از بــزرگان پهنــۀ بــازار اســت کــه وقــت خویــش را 

بــه طــور هــدف منــد بــرای جوانــان حــال و آینــدۀ دیــارش صــرف کــرد تــا اثــری 

ارزشــمند بــه یــاد گــذارد. او فــردی نیســت جــز صاحــب کتــاب فروشــی اســالمی، 

ــران  ــۀ خواه ــای علمی ــوزه ه ــز ح ــه و نی ــی زهرائی ــه عموم ــذار کتابخان ــان گ بنی

فاطمیــه و زهرائیــه: » حــاج ســید  مجتبــی  آیــت«.
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هنبخاکتا

معرفــی بخش های جدیــد کتابخانه 
این شماره: بخش آموزش و پژوهش

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت
 www.zahralib.com  مراجعه نمایید.

ساعات کار: صبح ها 9 تا 12 و عصرها 17 تا 19

بخش آموزش و پژوهش

حلقه مادران دانا )حمد(:
برگزاری دوره های آموزشی ویژه مادران، نمایش 

فیلم های آموزشی و روانشناسی، امانت کتاب های 
ویژه ماردان 

باشگاه دانش آموزی : 
برگزاری دوره های ویژه دانش آموزان متوسطه دوم 

برگزاری همایش و دوره های آموزشی

نمایندگی فروش فیلم های »سبک زیبای زندگی« در 
استان اصفهان 

برگزاری کالس های رفع اشکال خصوصی و نیمه 
خصوصی در مقاطع دبستان، متوسطه اول و دوم و 

کارشناسی 

نمایندگی آزمون های کارشناسی ارشد شرکت 
تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش)تسلط(

برگزاری گردهمایی بزرگ معرفی رشته های 
دانشگاهی به صورت 4 سال متوالی 

نمایشگاه و فروشگاه کتاب های دست دوم

ــب  ــت در مناص ــی خدم ــابقه طوالن ــر س ــزون ب ــان اف ــت . ایش ــران اس ــاکن ته ــادی س ــف آب ــالش نج ــندگان پرت ــزدی، از نویس ــی ای ــدس مصطف  مهن

مختلــف اجرایــی، پیوســته در حــوزۀ فرهنــگ و اندیشــه بــا نــگارش مقالــه در مطبوعــات و تألیــف کتــاب هــای متعــدد و ارزشــمند، حضــوری فعــال 

و تأثیرگــزار داشــته اســت. ایشــان از  اعضــای هیئــت امنــای کتابخانــه هســتند و ســابقۀ آشــنایی و دوســتی ایشــان بــا مرحــوم آیــت، بــه ســال هــا 
پیــش بــاز مــی گــردد.
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نقــل اســت بــه ســال 996 هجــری شمســی }و یــا کســری پس و 
پیــش{، بزرگمــرد کوتــاه قامــت ایــن بــالد، شــیخ بهایــی –کثــرا... 
امثالــه- درمیــان بــاغ هــای نجــف آبــاد و در حوالــی مســجد یــاور 
گــذر همــی کــرد. بــه نــاگاه مریــدان و یــاران مشــاهده فرمودنــد 
ــه نقطــه ای چنــان میخکــوب گردیــده  شــیخ ســر در گریبــان ب
کــه گویــی از درون فغــان بــر مــی آورد. شــیخ بــه نــاگاه نفســی 
گــرم از ســر شــوق بــرآورد و گفــت: یــاران؛ آنچــه بخواهــم گفــت 
در تــرازوی عقــل شــما وزن آن نــدارد کــه بــر زبــان مــن اســت! 
ــان همــی گفتنــد:  ــه کنجــی نشســته و گری مریــدان دل آزرده ب
چــه شــده کــه عقــل مــا را اعتمــاد نشــاید و نقطــه زمینی مــا را از 
چشــم پیــر روشــن ضمیــر انداختــه و گویــی مــا را دســت و پــای 
بســته عقوبــت همــی کنــد ....!! ســخن هایــی چنیــن مــی راندنــد 
کــه شــیخ فرمــود: بیــش از ایــن گــزاف مگوییــد کــه بزرگتریــن 
حســرتم در زندگــی کنــون رقــم خــورده اســت –همــه انگشــت 
بــه دهــان، مــات و مبهــوت فقــط نظــاره گــر بودنــد- بــه نــاگاه 
ــه ای  ــوده و مرقوم ــرو نم ــش ف شــیخ انگشــت در کشــکول خوی
خــارج نمــود؛ گفــت: دانیــد ایــن چــه گهربــار مطلبــی اســت؟!!؟ 
مریــدان بــه مثــل همیشــه ســر بــه زیــر انداختــه و جــواب همــی 
دادنــد کــه: مــرادا، قســم بــه تــار نــاز ســبیلت کــه اســرار آن تنهــا 
تــو دانــی و بــس! پــس شــیخ پــس از نگاهــی عاقــل انــدر مریــد 
فرمــود: چــه گویــم کــه از ایــن ســخن هیــچ نفهمیــد و هرچــه 
میگــو خوریــد و فســفر بســوزانید، عقــل بــه جایــی نخواهیــد بــرد!

ایــن مرقومــه کــه بــرون آمــده را کارنامــه کنکــور گوینــد کــه در 
ســطور آن، رتبــه داوطلــب و درصدهایــش درج گردیــده!! مریــدان 
بــه مثــال اخفــش بــزی، متحیــر انــدر گفتــار شــیخ بودنــد کــه 
وی بانــگ بــرآورد: »َجــخ کوجوشــو دیــده یــد! هنــو مونــِدس« و 
ادامــه داد ایــن مرقومــه کــه مــی بینیــد 400 ســال آینــده مأمنی 
بــرای تــازه جوانــان ایــن شــهر خواهــد شــد تــا تواننــد در یکــی 
ــن  ــد. در ای ــن انتخــاب هــای زندگیشــان موفــق گردن از بزرگتری
ازمنــه، دانــش آمــوز پــس از اطــالع از رتبــه خویــش در کنکــور 
بــه ایــن مامــن آمــده و بــا فــارغ التحصیــالن و دانشــجویان ممتاز 
ــر کنکــور پیرامــون هــر رشــته کــه بخواهــد  دانشــگاه هــای برت
صحبــت کنــد!!! بدیــن جــا کــه رســید، مریــدان کــه دیگــر تــاب و 
تــوان نداشــتند دور هــم گــرد آمــده، آتشــی برافروختــه و بســاط 
»چــای آتیشــی« را برقــرار نمودنــد! بینشــان صحبــت از »ســیخ 
ــرآورد:  ــاره بانــگ ب ــود کــه شــیخ دوب انجیــل« و گوشــت شــتر ب
»جمــع کونیــد ای کاســه کــوزه رو« و ادامــه داد: امــا بزرگتریــن 
حســرت و فانتــزی زندگــی مــن ایــن اســت کــه تــا آن زمــان زنده 
باشــم و بتوانــم بــرای کنکــوری هــای ریاضــی، تجربــی و انســانی 
از رشــته هــای عمــران و شهرســازی، پزشــکی، علــوم سیاســی و 
... همــی مشــاورت نمایــم و راز مگــوی ایــن رشــته هــا را بــا آن 

هــا در میــان گــذارم.
ــه  ــود »دیگ ــود و فرم ــود نم ــکول خ ــت در کش ــاز دس ــیخ ب ش
ــم آ  ــرف بزن ــدارم ح ــش ن ــو َم حال ــد ک ــازی در نیاری ــخره ب مس
ــرا  ــوش ف ــوب گ ــه میخک ــه هم ــدارد« ک ــا ن ــه ج ــریه م دیگ نش
دادنــد. وی هســته خرمایــی از کشــکول بیــرون آورده و نــدا همــی 
داد کــه میدانــم کــه نمیدانیــد چیســت و حکمــت آن را نخواهیــد 
ــن هســته خرماســت؛  ــد کــه ای ــدر بدانی ــن ق ــی همی ــد ول فهمی
ــا  ــک آورده ام؛ همینج ــم بعلب ــه از وطن ــژاد آن ک ــن ن از بهتری
ــردی نیکــو از  ــه ســال 1366 م ــه ب ــد ک خواهــم کاشــت و بدانی
ایــن دیــار کــه بــه »آیــت همــت و دانایــی« مشــهور خواهــد بــود، 
همیــن مــکان کــه هســتید را باقیــات الصالحاتــی خواهــد نمــود 
کــه اهالــی فرهنــگ و ادب را پذیــرا خواهــد بــود و ایــن مــکان را 
»کتابخانــه عمومــی زهرائیــه« نــام خواهــد نهــاد. و ایضــاً بدانیــد 
ــود کــه حتــی از  کــه نشــان آن همیــن درخــت نخــل خواهــد ب
خیابانــی کــه بــه نــام مــن در همیــن نزدیکــی بنــا خواهــد شــد 
نیــز آن نخــل قابــل رویــت خواهــد بــود! ســخن بدیــن جــا کــه 
رســید، شــیخ مشــاهدت نمــود یکــی از مریــدان کــه فلنــگ را در 
غفلــت شــیخ بســته بــود بــا »نــون« و »ســیخ انجیــل« و گوشــت 
ــود:  ــه فرم ــود ک ــا ب ــت! اینج ــات در راه اس ــر مخلف ــتر و دیگ ش
ــل دوت  ــد! الق ــدون نیمش ــو حالی ــو گفدم ــزا ک ــرم ای چی »رامب

ــد ....« ــد قــوت بیگیری ســیخ گوشــت بوخوری

طنز
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رشتـــه  نتخــــــــاب  ا

ــغل؟ ــاب شــــ نتخــــ ا
یــــــا 

ــر اســت از آمــال و آرزوهــای هــر انســانی، بپیش برنــدۀ وی در  ــی پُ ــی اســت. زندگ ــم مســیر پیشــرفت و ترق ــا را رق ــود، آنه ــا ارادۀ خ ــان ب ــه انس ــی ک ــی انتخابهای ــت زندگ ــه کیفی ــت ک ــن گزینش هاس ــد و ای ــه می¬زن ــد ک ــمندان معتقدن ــد. اندیش ــن می¬کن ــا را تعیی ــد. مــا در طــول زندگــی هســتند. ایــن دو اتفــاق یقینــًا حال انتخــاب همســر و انتخــاب شــغل مهمتریــن انتخابهــای م ــرار می¬دهن ــا را تحــت الشــعاع ق ــده م ــه انتخــاب رشــته، انتخابــی اســت کــه زمینه ســاز بســیاری و آین ــی ک ــدۀ ماســت. انتخاب ــا در آین ــات و پیامده ــی زندگــی مــا را تعییــن می-کنــد. گزینــه هــای امــروز مــا، مــدت یــک عمــر مــا را درگیــر خــود کــرده و خــط ســیر نــه فقــط بــه مــدت چهــار، شــش یــا ده ســال بلکــه بــه از اتفاق ــاد، شــغل آینــده مــا هســتند و زمان ــه احتمــال زی ــن شــخصی مهــم تریــن فاکتــور و عامــل اســت کــه بایــد کــه از انتخــاب صحبــت بــه میــان می¬آیــد، اراده و عــزم ب ــا باشــد. در ای ــوع انتخــاب هــای م ــواده و تعییــن کننــده ن ــن، خان ــل ف ــری از مشــورت اه ــره گی ــت مســیر به ــمند اس ــودمند و ارزش ــیار س ــع بس ــان مطل ــد بهترینهــا اطرافی ــی در نهایــت خــود مــا هســتیم کــه بای ول
را انتخــاب کنیــم. 

ــی و انســان بواســطه توانمنــدی هــا، اســتعدادها، ارزش هــا، رشته و مسیر شغلی مؤثر:شناخت خود اولین گام در انتخاب  ــت هــای خــود معرف ــا فاکتورهــای باالســت. از آنجایــی کــه یــک انتخــاب بزنیــم مهمتریــن عامــل، تناســب گزینــه شــناخته مــی شــود. زمانــی کــه مــی خواهیــم دســت به باورهــا، شــخصیت و محدودی ــت، انتخــاب شــده ب ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــغل بس ــته و ش ــاب رش ــایی انتخ ــود  شناس ــا را در خ ــن ویژگیه ــه ای ــت ک ــا صاحبــان بســیاری از ایــن مــوارد بــرای مــا روشــن اســت و بــرای کنیــم تــا بتوانیــم بهتریــن گزینــه هــا را انتخــاب کنیــم. الزم اس ــه مشــورت ب شــناخت برخــی دیگــر نیــاز ب
ابعــاد گوناگــون، ارزش هــای فــردی و جنســیت یعنــی زن یــا مــرد بــودن، وضعیــت جســمانی تخصــص دارد. از  ــرای برخــی اجتماعــی ماننــد اینکــه ســطح درآمــد یــا پرســتیژ یــک و روانــی  ــد و ب ــرادی بســیار مهــم ان ــرای اف ــت هســتند، اســتعداد شــغل ب ــدی اولوی ــای بع ــر در رده ه ــی و فــوق العــاده در زمینــه ای خــاص مثــاًل هنــر، ریاضیــات، دیگ ــای مذهب ــانها و ...، باوره ــا انس ــن ب ــاط گرفت مســیر شــغلی مناســب و شایســته الزم اســت نســبت به ... . همــه ایــن هــا فاکتورهایــی هســتند کــه در انتخــاب بــودن، جســور بــودن، اهــل ریســک بــودن یــا نبــودن و احساســی یــا منطقــی بــودن، درون گــرا یــا بــرون گــرا داشــتن ویژگیهــای شــخصیتی شــاخص در فــرد ماننــد خــاص یــا کار کــردن در محیطهــای بــه خصــوص، و خانوادگــی ماننــد عقیــده بــه داشــتن مشــاغلی حتــی القائــات خانوادگــی، محدودیتهــای محیطــی ارتب

ــیم.  ــا آگاه باش ــا جایــی کــه بســیاری رشــته و محــل دانشــگاه و نیــز در اشــتغال آینــده شــناخت ویژگــی هــای شــخصیتی در دو ســطح انتخــاب آنه ــز اهمیــت هســتند ت ــخص بســیار حائ ــته مش ــک رش ــرم در ی ــد ت ــه چن ــرادی ک ــد عالقــۀ وافــر بــه رشــته تحصیلــی خــود، ولــی نســبت بــه زمانــی کــه در شــغلی قــرار مــی گیرنــد، حتــی بــا وجــود را شــاهدیم کــه پــس از فراغــت از تحصیــل دانشــگاهی خــود و رشــته نمــی بیننــد. همچنیــن بســیاری از افــراد عالقــه ای بــه رشــتۀ خــود ندارنــد و هیــچ تناســبی بیــن تحصیــل مــی کننــد، بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه از اف ــه و فاق ــی عالق ــود ب ــته خ ــا رش ــط ب ــاغل مرتب ــه همیــن دلیــل گام دوم مــا در مش ــه شــناخت ویژگیهــای شــغلی اســت.انگیــزۀ الزم هســتند. ب انتخــاب آگاهان

ــود بهتریــن حالــت در مســیر شــغلی آن اســت کــه بتوانیــم مسیر شغلی موثر:شناخت شغل دومین گام در انتخاب  ــی خ ــته تحصیل ــا رش ــط ب ــغلی مرتب ــده ش ــت در در آین ــوان و ظرفی ــر ت ــا حداکث ــا ب ــیم ت ــته باش ــر آن اســت داش ــن ام ــه ای ــم. الزم ــا آن شــغل پیشــرفت کنی ــگاه م ــان انتخــاب رشــته دانشــگاهی ن ــه در در زم ــه شــغل آینــده ناظــر ک ــر رفتــه و ب ــی شــود.باشــد. مــواردی کــه بــرای شــناخت شــغل موثرنــد بــه از ســطح رشــته فرات ــان م ــروار بی صــورت تیت
شرح محیط فیزیکی شغلشرح مهارت های الزم برای انجام شغلشرح وظایف

شرایط جسمانی و روانیشرایط احراز شغل
ــد تمامــی ایــن مــوارد، فاکتورهایــی هســتند کــه مــا شخصیت شغلي مورد نیازتوانایي هاي شغلي مورد نیازارزش هاي حاکم بر شغلروابط انسانی حاکم بر محیط کارمدارک تحصیلی ــغل و رش ــدن در ش ــغل، مان ــک ش ــدی ی ــرای تص ــی و پیشــرفت در شــغل بایــد نســبت بدانهــا آگاه باشــیم.ب ــل م ــن عوام ــناخت ای ــه در ش ــی ک ــن منابع ــت هســتند. مشــاغل، دانشــجویان ســطح عالــی در هــر رشــته، دایــره تواننــد مــا را یــاری کننــد، اســاتید هــر رشــته، صاحبــان بهتری ــا اینترن ــای شــغلی و نهایت المعارفه

حسن قادری ) فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران(

دوست کنکوری عزیز

سرنوشت و موفقیت شما فقط و فقط در دست خودتان است. با ورود به دانشگاه، 
تازه مسیر جدی زندگی آغاز می شود. پازل موفقیِت شما تنها با رتبۀ خوب در 

کنکور، کامل نمی شود. آنچه موفقیت شما را تضمین می کند، تالش شبانه روزی، 
مطالعۀ زیاد و کسب مهارت است

شناخت و عالقه  رشته خود را براساس 
دیگران کار کنیدبرای سلیقه و عالقه نباشید تا آخر عمر انتخاب کنید تا ناچار 
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یــــــا 

سخنی در باب گردهمایی بزرگ معرفی رشته های دانشگاهی

ــا در  ــرد. ام ــا می گی ــوان از م ــرژی و ت ــی ان ــه خیل ــن برنام ــد، ای راســتش را بخواهی

ــن حــِس  ــد. ماجــرای ای ــا ایجــاد می کن ــرای م ــم ب ــی ه ــوض حــِس بســیار خوب ع

ــه  ــد. البت ــف می کن ــب توصی ــوب را جال ــِس خ ــن ح ــعدی ای ــت؟ س ــوب چیس خ

ــا ....  ــوده! ام ــته ای مطــرح نب ــور و انتخــاب رش ــان ســعدی، کنک ــاالً در زم احتم

اجــازه بدهیــد اول کمــی در مــورد گردهمایــی توضیــح دهیــم، بعــد دوبــاره 

برمی گردیــم ســراغ شــیخ اجــل و حــِس خــوِب !

 برنامــه ای بــه ایــن ســبک، در شــهر عزیزمــان ســابقۀ نســبتاً طوالنــی دارد. حــدود 

ــرای یکــی دو ســال در  ــۀ جــوان برگــزار می شــد. بعدهــا ب 20 ســال پیــش، در خان

کانــون ســیمرغ اندیشــه برگــزار شــد. شــاید ایــن نام هــا بــرای نســل امــروز کمــی 

غریــب بــه نظــر برســد. چــون مدت هاســت دیگــر ایــن دو مؤسســه وجــود خارجــی 

ندارنــد. امــا روحیــۀ خیرخواهــی و نوع دوســتی جوانــان نجف آبــادی ســاکت و 

ســاکن ننشســته اســت. اکنــون پنجمیــن ســال اســت کــه ایــن برنامــه در کتابخانــۀ 

زهرائیــه برگــزار می شــود. از آن جایــی کــه ســعی کردیــم در برنامه ریــزی و اجــرای 

ــمایل کار در  ــکل و ش ــم؛ ش ــتفاده کنی ــز اس ــی نی ــای قبل ــه از تجربه ه ــن برنام ای

کتابخانــه متفــاوت شــد. تنــوع رشــته ها بیشــتر شــد و فعالیت هــای جنبــی آن نیــز 
ســال بــه ســال گســترش یافــت. 

کارگاه آموزشــی »شخصیت شناســی بــرای انتخــاب آگاهانــه« اولیــن فعالیــت جنبــی 

ایــن گردهمایــی اســت. در انتخــاب رشــته دو فاکتــور اساســی وجــود دارد: شــناخت 

ــی  ــن کارگاه آموزش ــود ای ــه، وج ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــته. ب ــناخت رش ــود و ش خ

بــرای خودشناســی و تأمــل بیشــتر در مــورد عالقــه و اســتعداد درونی مــان ضــرورت 

پیــدا می کنــد. کنکوری هــای عزیــز در ایــن کارگاه بــا بعضــی از نظریه هــای 

ــد  ــعی می کنن ــد س ــاد می گیرن ــه ی ــاس آن چ ــر اس ــوند و ب ــنا می ش ــخصیت آش ش

کاله خودشــان را قاضــی کننــد. البتــه ایــن را هــم بــه خوبــی می دانیــم کــه بــرای 

ــه مشــاور متخصــص مراجعــه  ــد ب ــح و کامــل تیــپ شــخصیتی، بای شــناخت صحی

کــرد، تســت گرفــت، مصاحبــه انجــام داد و خالصــه بایــد حســابی وقــت گذاشــت و 

بازهــم بــه خوبــی می دانیــم کــه انجــام تمــام ایــن کارهــا در زمــان محــدود انتخــاب 

رشــته میســر نیســت؛ امــا بــه قــول شــاعر: آب دریــا را اگــر نتــوان کشــید/ هــم بــه 

قــدر تشــنگی بایــد چشــید. الاقــل همیــن کــه داوطلبــان عزیــز، کمــی بــا مباحــث 

شــخصیت شناســی آشــنا شــوند و متوجــه ایــن نکتــه شــوند کــه در انتخــاب رشــته 

ــی  ــد کمــک خوب ــم نگاهــی داشــته باشــند، می توان ــم نی ــن مبحــث ه ــه ای ــد ب بای

درامــر انتخــاب رشــته باشــد!

ــه مباحــث دیگــری  ــه جــز مباحــث شــخصیت شناســی، ب امســال در ایــن کارگاه ب

هــم پرداختــه خواهــد شــد. مباحثــی ماننــد نــکات فنــی مربــوط بــه انتخــاب رشــته 

ــی و ... . ــغلی و کارآفرین ــای ش ــه و مهارت ه ــوای دفترچ و محت

از دیگــر برنامه هــای جنبــی ایــن برنامــه، راه انــدازی کانــال تلگرامــی، ســایت و انتشــار 

ــا همــکاری دوســتان خــوب مؤسســۀ فرهنگــی  ــه ب ــی اســت ک ــۀ گردهمای ویژه نام

ــه چــاپ رســیده اســت.  هنــری  فرهنگ ســازان معاصــر ب

هــر ســاله در حــدود یکــی دو مــاه قبــل از اعــالم نتایــج، تیــم برگــزاری گردهمایــی، 

ــردن  ــدا ک ــرای پی ــد. ب ــاز می کنن ــزی را آغ ــوند و برنامه ری ــع می ش ــم جم دور ه

حــدود 130 دانشــجو یــا فــارغ التحصیــل در رشــته های مختلــف، بایــد دســت کــم 

ــد  ــد. و بع ــاق بیفت ــای الزم اتف ــا هماهنگی ه ــود ت ــه ش ــاس گرفت ــدود 300 تم ح

ــن  ــرای چنی ــت اج ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــام و ... . ب ــه و ثبت ن ــالم برنام از آن اع

برنامــه ای بــه ایــن ســبک و در ایــن وســعت، از تــوان مؤسســات خصوصــی و حتــی 

بســیاری از مؤسســات دولتــی، خــارج اســت. چــرا؟! نکتــۀ اصلــی در همــان ســخِن 

شــاعر شــیرین ســخِن فارســی اســت. همانــی کــه باعــث می شــود هــر کســی کــه 

وارد ایــن فضــا می شــود ایــن حــس خــوب را تجربــه کنــد: حــِس خــوب همنــوع 
دوســتی و کمــک بــه دیگــران!

وقتــی می بینیــد در مــدت 3 روز، بیــش از صــد نفــر دانشــجو یــا فــارغ التحصیــل، 

ــرادران  ــه ب ــردن ب ــک ک ــرای کم ــت، ب ــچ چشم داش ــدون هی ــه و ب ــاًل داوطلبان کام

و دلســوزانه  یــک جــا جمــع می شــود  در  و خواهــران کوچکتــِر خودشــان، 

تمــام تــالِش خــود را می کننــد کــه آن چــه می داننــد و تجربــه کرده انــد را 

در اختیــار آنــان قــرار دهنــد، انصافــاً حــس خیلــی خوبــی پیــدا می کنیــد. 

حســی مثــل حــِس پــرواز ! ناخــودآگاه بــه یــاد شــعر ســعدی می افتیــم:
 

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه 
بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود
تا اختیار کردی از آن این طریق را 

گفت آن گلیم خویش زدر می برد زموج
وین جهد می کند که بگیرد غریق را 
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ف آباد 
هفته نامه دیباگران نج

ف آباد 
س کتابخانه زهرائیه نج

ت سی امین سال تاسی
به مناسب

 چگونه و از کجا برای کتابخانه، کتاب تهیه می کردید؟
 در مدتــی کــه بنــده در اول انقــالب اســالمی در ســتاد انقــالب فرهنگــی بــودم از انبارهــای وزارت علــوم آگاهــی 

یافتــم و بــا جنــاب آقــای دکتــر عــارف کــه در آن موقــع عهــده دار یکــی از معاونت هــای وزارت علــوم بودنــد، آشــنایی داشــتم. خدمــت ایشــان رفتــم و مســئلۀ ایجــاد 
کتابخانــه در نجف آبــاد توســط فــردی خّیــر، کــه از ارادتمنــدان حضــرت آیــت اهلل العظمــی منتظــری)ره( مــی باشــند، را تعریــف کــردم. آن جنــاب اجــازه دادنــد تــا در 

انبــار حضــور پیــدا کنــم و هــر انــدازه کتــاب خواســتم انتخــاب و بــا 30 درصــد تخفیــف خریــداری نمایــم.
 بنــده بعدازظهرهــا داخــل انبارهایــی کــه در خیابــان آفریقــای شــمالی قــرار داشــت، مــی رفتــم و کتاب هــای مــورد نیــاز کتابخانــه را انتخــاب می کــردم. کتاب هــا بــه 
انــدازه ای ارزان و مناســب بــود کــه بــا ایــن تخفیــف توانســتم تعــداد زیــادی کتــاب مناســب خریــداری کنــم، بــه صورتــی کــه  تــا مدت هــا حاج آقــا مصطفــی چوپانــی 

روزهــای پنجشــنبه بــا وانت مــزدای خــود از نجف آبــاد بــه تهــران مــی آمدنــد و از ایــن انبــار بــرای کتابخانــه کتــاب می بردنــد.
 دومیــن فعالیــت خریــد کتــاب مربــوط بــه کتاب فروشــی ابن ســینا واقــع در منطقــۀ بهارســتان بــود کــه انبــار وســیع و بــزرگ ایــن کتاب فروشــی در میــدان هفت تیــر 
قــرار داشــت. از ایــن انبــار نیــز کتاب هــای مــورد نیــاز کتابخانــه را بــا تخفیــف مناســب تهیــه کــردم؛ و نوبــت ســوم خریــد، تهیــۀ کتــاب از کتابفروشــی های روبــروی 
ــۀ  ــرای تهی ــه ب ــن منطق ــی شــریف و پلی تکنیــک و دیگــر کتاب فروشــی های ای ــران، دانشــگاه صنعت ــود، انتشــارات دانشــگاه ته ــان انقــالب ب دانشــگاه تهــران در خیاب

کتــاب زیــر پایــم بــود. 
ــا مرحــوم دکتــر ایــرج افشــار کــه آن موقــع  ــود ب ــام زهرائیــه نام گــذاری شــده ب ــه ن ــه ای کــه ب ــه کتاب هــا و نحــوۀ اســتفاده از آنهــا در کتابخان ــرای سیســتم دادن ب ب
رئیــس کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران بودنــد مذاکــره کــردم. ایشــان یکــی از آگاه تریــن افــراد بــه ایــن کار را معرفــی فرمودنــد و بــه ایشــان مأموریــت دادنــد کــه 
بــرای انجــام ایــن کار کمــک نماینــد. ایشــان از بنــده خواســتند کــه چنــد نفــر از افــرادی را کــه قــرار اســت در کتابخانــۀ زهرائیــه فعالیــت داشــته باشــند بــرای آمــوزش 
معرفــی کنــم تــا بــه تهــران عزیمــت نماینــد. آمــوزش کارکنــان و خریــد تجهیــزات و کامپیوترهــای مــورد نیــاز بــا تخصیــص بودجــه توســط حــاج آقــا آیــت بــه خوبــی 

پیــش رفــت. 
بــرادر بزرگــوار حــاج حســین آقا ایــزدی از فرهنگیــان بــا ســابقه شــهر، از کســانی بودنــد کــه در دورۀ آموزشــی کتابــداری بــه همــراه برخــی دیگــر از عزیــزان شــرکت 
ــه عهــده داشــتند و ســالهای  ــه را ب ــداری کتابخان ــا همیــن اواخــر مســئولیت بخــش فنــی و کتاب ــه ت ــدازی کتابخان ــزدی از پیــش از راه ان ــد. حــاج حســین آقا ای کردن
ــد. هــم اکنــون نیــز - علی رغــم  ــه نیــز، مشــغول خدمــت بودن ــر کتابخان ــه عنــوان مدی ــر مســئولیت بخــش فنــی، ب ــه نیــز عــالوه ب بســیاری از دورۀ فعالیــت کتابخان

ــد.      ــه حفــظ کــرده ان ــا کتابخان وضعیــت جسمی  شــان- ارتبــاط خــود را ب
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ــاق  ــه اتف ــه چگون ــا کتابخان ــما ب ــای ش ــاز همکاری ه ــدید؟ آغ ــنا ش ــی آش ــا مجتب ــا حاج آق ــی ب  از ک
ــاد؟ افت

ــادی  ــب اســداهلل کارشــناس نجــف آب ــا دورۀ اول دبیرستان)ســال 1326(، اینجان در دورۀ دبســتان و حــدوداٌ ت
ــای  ــان از کتاب ه ــیدم و ایش ــان می رس ــی ایش ــت در کتابفروش ــی آی ــا مجتب ــاج آق ــوم ح ــت مرح خدم

ــا مطالعــه کنــم و خدمــت ایشــان برگردانــم؛  ــد ت ــه مــن مرحمــت مــی فرمودن داســتانی و خواندنــی ب
ــه  ــت را ب ــن مأموری ــن ای ــم. م ــل نمای ــت کام ــاب دق ــتن کت ــالم نگه داش ــه در س ــر اینک ــروط ب مش

ــد.  ــم لطــف می فرمودن ــاز ه ــل ب ــتیاق کام ــا اش ــز ب ــی دادم و ایشــان نی ــام م ــی انج خوب
ــدن دورۀ  ــس از گذران ــه پ ــا اینک ــا ایشــان از آن حــدود شــروع شــد ت ــده ب ــنایی بن رابطــۀ آش

دبیرســتان و دانشــگاه و اســتخدام در دانشــگاه تهــران)1339( و ازدواج، هــر وقــت بــه نجف آبــاد 
ــز  ــاب و احوال پرســی از آن عزی ــازۀ آن جن ــی زدم مغ ــه ســر م ــازه ای ک ــن مغ ــم اولی می رفت
بــود. در ایــن زمان هــای کوتــاه کــه در خدمــت شــان بــودم اغلــب اوقــات اتفاقــات عجیبــی 

ــت.  ــزد ایشــان می یاف ــاره اش را ن ــرد چ ــدا می ک ــد و هرکســی مشــکلی پی ــش می آم پی
ــا  ــد. ب ــا ناراحتن ــۀ پ ــی از ناحی ــا مجتب ــاج آق ــه شــدم ح ــا متوج ــن دیداره ــی از ای در یک
آشــنایی کــه از دکترهــای تهــران داشــتم، از یــک متخصــص مرتبــط وقــت گرفتــم و از 
ــان  ــا، ایش ــن رفت و  آمده ــد. در ای ــریف بیاورن ــران تش ــه ته ــه ب ــردم ک ــوت ک ــان دع ایش
متوجــه شــدند کــه بنــده در منــزل کتابخانــه ای دارم و بــا کتــاب مانــوس هســتم؛ فرمودند: 
ــن  ــرای محّصلی ــه ب ــم ک ــاد نمای ــاد ایج ــه ای در نجــف آب ــن درصــدد هســتم کتابخان »م
ــای  ــد کتاب ه ــم خری ــرد و می خواه ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــگاه ها م ــجویان دانش و دانش
علمــی و دانشــگاهی را به عهــدۀ شــما واگــذارم، البتــه خریــد کتاب هــای فقهــی و مذهبــی 

ــرم.«  ــده می گی ــر عه ــودم ب را خ
خدمــت ایشــان عــرض کــردم کــه از جــان و دل آمادگــی دارم. ناخــودآگاه بــه یــاد کودکــی 

خــود و عشــق بــه کتــاب کــه حــاج آقــا در دلــم ایجــاد کــرده بــود، افتــادم و بــا تمــام وجــود 
متعهــد گردیــدم کــه ایــن مأموریــت را بــه انجــام برســانم. ایشــان قــرار گذاشــتند کــه بنــده ایــن 

مأموریــت را در تهــران انجــام دهــم و مبلــغ قابــل توجهــی در اختیــارم قــرار دادنــد.

ــران و از  ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــته هیئ ــو بازنشس ــناس، عض ــداهلل کارش ــر اس دکت

ــه  ــتند ک ــی هس ــوکاران و خِیّرین ــران و از نیک ــم ته ــادی مقی ــف آب ــگان نج فرهیخت

ــر  ــاد را داشــته و در امــور خی ــش و فرهنــگ نجــف آب همــواره دغدغــۀ ارتقــای دان

ــا همیــن اکنــون کــه  ــه ت ــد. ایشــان از پیــش از تأســیس کتابخان ــوده ان پیشــگام ب

ــاران و  ــند، از همی ــی باش ــه م ــای کتابخان ــأت امن ــای هی ــی از اعض ــوان یک ــه عن ب

ــر  ــت خی ــا نی ــته ب ــوده و پیوس ــه ب ــالش کتابخان ــق و پرت ــا و صّدی ــی اّدع ــاوران ب ی

ــی-  ــۀ علم ــن مجموع ــت اندرکاران ای ــش دس ــتدام، انگیزه بخ ــای مس و پیگیری ه
ــد. ــوده ان ــی ب ــی و مردم فرهنگ

مصاحبه
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از خاطرات خود در زمان افتتاح کتابخانه برایمان بفرمایید.

بــرای افتتــاح کتابخانــه بــا توجــه بــه آشــنایی کــه جنــاب آقــای دکتــر مهــدی محقــق اســتاد دانشــگاه تهــران و همســر ایشــان خانــم دکتــر نــوش آفریــن انصــاری 
اســتاد همیــن دانشــگاه بــا امــور کتابــداری داشــتند و نحــوۀ ســخنرانی دلنشــین آنــان، بــا اجــازۀ جنــاب حــاج آقــا آیــت از ایــن عزیــزان دعــوت بــه عمــل آوردم کــه 

آن عزیــزان فرمودنــد دعــوت بــه شــهر حضــرت آیــت اهلل العظمــی منتظــری را بــا افتخــار مــی پذیرنــد.
 کتابخانــه بــا داشــتن کتاب هایــی پربــار و بــا فضایــی بســیار مناســب، بــا حضــور ایــن دو شــخصیت و ســخنرانی جالــب آنهــا و بــا حضــور شــخصیت های فرهنگــی 
و علمــی نجــف آبــاد افتتــاح شــد. از آنجایــی کــه افتتــاح کتابخانــه در زمــان جنــگ تحمیلــی بــود و نجــف آبــاد شــهدای زیــادی را در ایــن راه تقدیــم کــرده بــود، 
ــای دکتــر محقــق و ســرکار  ــه مــدت یــک هفتــه ادامــه یافــت. آق ــرار داد کــه سلســله ســخنرانی های ایشــان ب ــار را تحت تأثیــر ق ــان چنــان حّض ســخنرانی های آن
خانــم دکتــر انصــاری، دیــداری از مرحــوم حــاج علــی منتظــری و خانــوادۀ ایشــان در منــزل معظــم لــه داشــتند کــه اجــازه فرمودنــد بنــده نیــز در خدمتشــان باشــم. 
نصایــح آن عزیــز ارجمنــد بــرای همگــی مــا بســیار دلپذیــر بــود و هــر وقــت بــا جنــاب آقــای دکتــر محقــق تمــاس مــی گیــرم و یــا در محضرشــان هســتم بــا حالتــی 

شــنیدنی از آن ســفر یــاد مــی فرماینــد. 
از سی سال پیش تا کنون هزینه های کتابخانه از کجا وچگونه تأمین شده و می شود؟

تــا مدامــی کــه مرحــوم حــاج آقــا مجتبــی آیــت در قیــد حیــات بودنــد کلیــۀ پرداخت هــای کتابخانــه بــه وســیلۀ ایشــان انجــام مــی شــد و همچنیــن بعــد از آن 
تــا مدتــی کــه حضــرت آیــت اهلل العظمــی منتظــری)ره( در قیــد حیــات بودنــد ایــن پرداخت هــا از دفتــر معظم لــه انجــام می گرفــت. پرداخــت وجــه بــرای خریــد 
کتــاب  بعــد از آن زمــان توســط خانــوادۀ محتــرم حــاج آقــا مجتبــی آیــت و اعضــای هیئت امنــاء کتابخانــه و حاج آقــا تقــی رجایــی )دفتــر مرحــوم مغفــور حضــرت 

آیــت اهلل العظمــی منتظــری( صــورت می گرفــت کــه امیــدوارم خداونــد ســالمتی و طــول عمــر بــه آنــان عطــا فرمایــد. 
هزینــه هــای ســنگین ادارۀ کتابخانــه، نگرانــی و دلهــرۀ مــن را موجــب شــده بــود کــه از مدیــر فعلــی کتابخانــه خبــردار شــدم بــا همراهــی هیــات أمنــا و همیــاران 
خّیــری کــه کتابخانــه را یــاری مــی کننــد بــه یــاری خداونــد مّنــان راه آن مرحــوم ادامــه مــی یابــد و انشــااهلل موجبــات خوشــنودی روح پرفتــوح آن عزیــز ســفرکرده 

فراهــم مــی شــود.

 »رســاله دیاریــه خوراکوشــک« بــه قلــم علــی یزدانــی، نویســنده و پژوهشــگر ارجمنــد نجف آبــادی منتشــر 
شــد. 

ایــن کتــاب کــه بــه تعبیــر یزدانــی »بینــت و برانــدازی از ســاختارهای جغرافیایــی، تاریخــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
نجف آبــاد« اســت، در واقــع ویراســِت پـُـر و پیمانــی از کتــاب »دیباچــه دیــار نــون« می باشــد.

ــان چــاپ  ــی کــه در زم ــون« می شناســند؛ کتاب ــار ن ــه دی ــاِب »دیباچ ــا کت ــی را ب ــی یزدان ــا، عل نجف آبادی ه
ــار،  ــن دی ــخ و فرهنــگ ای ــی تاری ــرو شــد و الحــق  و االنصــاف در راســتای ثبــت و معرف ــی روب ــا اســتقبال خوب ب

اقدامــی مهــم و اساســی بــود.
ــاد در  ــر تــالش شهرســتان نجف آب ــرکار و پ  »خوراکوشــک« را انتشــارات »مهــر زهــرا« -کــه یکــی از ناشــران پ
ســال های اخیــر اســت- منتشــر نمــوده اســت. کتابخانــه زهرائیــه در صــدد اســت بــه زودی بــا حضــور نویســنده 

کتــاب مراشــم رونمایــی ایــن کتــاب را برگــزار نمایــد.

کتا
ب
معرفی

 کتابخانــه عمومــی زهرائیــه، بــا ارج  گــذارِی  همــت  ســتودنِی نویســنده و پژوهشــگر ارجمنــد کتــاب، جنــاب آقــای علــی یزدانــی، و نیــز تقدیــر از تالِش ناشــر 

محتــرم ایــن اثــر؛ چــاپ ایــن کتــاب ارزشــمند را بــه همــه همشــهریان عزیــز، و تمامــی عالقه منــدان بــه تاریــخ و فرهنــگ ایــن دیــار تبریــک می گویــد.

 در »خوراکوشک« می خوانید:

موقعیت جغرافیایی شهرستان نجف آباد؛  

پیشنیه سکونت گاهی نجف آباد؛  

علل پیدایش شهر نجف آباد؛  

ساکنین اولیه نجف آباد؛  

معماری شهر نجف آباد؛  

اخالق و منش مردم نجف آباد؛  

نجف آباد در انقالب مشروطیت؛  

نجف آباد و انقالب اسالمی.  
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@
dibagarannajafabad

ف آباد 
هفته نامه دیباگران نج

ف آباد 
س کتابخانه زهرائیه نج

ت سی امین سال تاسی
به مناسب

دیپلم8

آدرس : نجف آباد، خیابان مجاهد جنوبی ) بلوار شهید آیت (، پالک 88، 
موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2 - 1 86 46 426 
0819 034 0913 و  8826 226 0912 تماس حاصل نمایید

ثبت نام آغاز شد

نه  شــبا و  نه  ا ز و ر ی  ها یپلــم  د ن  ضیــا متقا
د یپلم مجد قــص - د نا ی  یپلــم هــا د  

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر برگزار می کند

خواهران و برادران

تر ال با طع  ر مقا د مــه تحصیــل  ا د ا و  ه  نشــگا ا د به  د  و ر و ن  مکا ا طی -  قســا ا یه  شــهر

سریع 
 آسان 

ارزان

بدون محدودیت سنی و تحصیلی - مشاوره حضوری و تلفنی رایگان

رشــته های گرافیک کامپیوتری، عکاســی دیجیتال
رایــی، تصویر برداری و ... آ  صفحه 

دیپلم اخذ  مهارت جهــت  

دانش و  کار 
درســی تخصصی درسی حد 

وا  45 تا   35

 کتابخانــه تخصصــی قرآنــی اشــراق بــا اســتعانت از لطــف خــدا و بــا هــدف اصلــی گستـــرش 
فرهنـــگ تدبّر و پژوهـــش در قرآن، به همـــت جمعـــی از دوستـــان هم پیمان و عالقمنـــد به 
فهــم قــرآن تاســیس شــده اســت. ایــن کتابخانــه کــه مجموعــه ای غیردولتــی ومســتقل اســت، 
تنهــا بــا انگیــزه ی دینــی و در راستـــای عمــل بــه تأکیــدات مؤّکــد خداونــد مبنــی بــر تفکــر 
و تدبـّـر در آیــات خــدا و تعامـــل و تعــاون بــر کـــار خیـــر و بــا اهـــداف پژوهشــی، آموزشــی و 

فرهنگــی و مقاصــد غیــر تجــاری و غیــر صنفــی  تأســیس شــده و غیــر انتفاعــی اســت. 
انگیــزه و ضــرورت تشــکیل کتابخانــه: مؤســّـسین کتابخانــه ضمــن ارج نهــادن بــه زحمــات همه 
ی فّعــاالن عرصــه ی قــرآن در شهرســتان و اذعــان بــه ضــرورت انجــام بســیاری از فعالیــت های 
انجــام شــده از ســوی آنهــا، معتقــد اســت عمــده ی تــالش هــای صــورت گرفتــه در راســتای 
آمــوزش هــای عمومــی قرآنــی اســت. امــا آنچــه در ایــن زمینــه بیشــتر نیــاز جامعــه ی امــروز 
و بلکــه هــر زمــان اســت، و متأســفانه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده، تدبـّـر در قــرآن و غــور در 
دریــای معانــی ومفاهیــم ایــن کتــاب آســمانی و گســترش ایــن روحیــه در جامعــه بــا هــدف 

کشــف راهکارهــای زیســت قرآنــی متناســب بــا روزگار معاصــر اســت.

معرفی

هنگیرف

eshraghlib :تلگرام

eshraghlib.ir :اینستاگرام

شماره تماس: 09393311020 – 03142683122

آدرس: نجف آباد، خیابان 15 خرداد شمالی، مقابل مسجد عسکریه

انتخاب »کتاب مناسب و خوب« برای هدیه دادن، همیشه دغدغه ی 
فرهنگ دوستان عزیز بوده است.

»کتابستان آفاق« با گردآوری مجموعه ای از بهترین کتاب ها در موضوعات 
مختلف، افتخار دارد شما را در انتخاب هدیه ای مناسب برای عزیزانتان، یاری 

کند.
آدرس:  چهارراه بازار، ابتدای خیابان آیت ا... منتظری شمالی، 

زیرزمین پاساژ ولی عصر)عج(
تلفن:  09906267430 -  42722700-031

مشاوره
شخصی- سازمانی

کسب و کارهای نوپا و اینترنتی، استارتاپ ها
تیم سازی ،بوم مدل کسب و کار

)جمشیدیان (16 56 230 0913

کتاِب خوب، بهترین هدیه، برای همه
 در همه ی مناسبت ها


