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 کارگاه : منِ فرزانگانی                                                مربی : خانم محسنی راد 

 

 تاحاال شده به این فکر کنید که نمود باهوش بودن تو زندگی چیه؟

 آدم باهوش دقیقاً تو موقعیت های مختلف زندگیش چکار میکنه؟

 از تعریف های کلیشه ای و تک بعدیِ به درد زندگی نخور بگذریم! 

 و وضعیت درسی و ... از اینا بگذریم! ۰۲ریاضی و معدل  ۰۲مثالً نمره ی 

 تر نگاه کنیم. ملموس تر! بیاین کاربردی

 باهوش کیه؟!

 میخوام یه تعریف جدید براتون بگم.

 «تونه فکر کنه، باهوشه!  کسی که می»

 کنن! این چه معیاریه! احتماال االن براتون سوال ایجاد شد که: خب همه فکر می

 رو هم تعریف کنیم. «فکر کردن»پس احتماالً باید باهم 

 اینجاست که میرسیم به کالس من فرزانگانی. :( و خب...

 یه جا که قراره دور هم جمع بشیم و فکر کردن یاد بگیریم.

 بتونیم باهم تجزیه تحلیل کنیم که دور و برمون چی میگذره! 

 بحث کنیم، نتیجه بگیریم، الگو دربیاریم، قانون بسازیم، نقد کنیم، تصحیح کنیم... 

 قراره باهم یاد بگیریم اون باهوشی باشیم که فکر کردن بلده. 

 هایی که تو زندگیش پیش میاد رو حل کنه. تونه چالش و مسئله می

 شده یا نه. ۰۲شو  کاری نداریم که ریاضی

  تو کالس ما، کسی که بلده فکر کنه، باهوشه :(



 مربی: خانم کوچک زاده                     کارگاه: قالی بافی        

 بزن جا خود زدم ،دوتا ول ابریشم آبی پیش آمد ،  

 عنابی پیشرفت با مشکی کور کن ...

 همیشه از کناره کناره می گرفتم در حاشیه ماندن عذابم می داد ،

 تو اما ماندی تو بودی روز به روز رج به رج گره به گره نقش بود و نقش رنگ بود و

رنگ از کناره تا حاشیه را با چه ذوقی نقش می زدی، رسیدن به زمینه شادت می کرد طراوت  

 دستانت را به لطافت گلها دادی و فروغ چشمانت را به نقش ها سپردی

 چشمانت آنقدر در تار و پود گره خورده اند که تار می شوند ! 

 بچه که بودیم به برق نگاهت حسودی می کردم...

نقش زندگیم رج هایی داردکه فقط برای من است و از دید آدمیانی که روزانه روبروی این 

 نقش می ایستند می گویند ،می گریند می خندند و... می گذرند پنهان است. 

رج هایی که هویت پنهان مرا می سازند هویتی که برای 

فقط  همه قابل دیدن نیست رج ها و تار و پودی که

  من از حضورشان باخبرم

می  من می دانم و شاید آنانی که خوب است بدانند

برای  نویسم برای ثبت کردن برای خاطر سپردن

، باشد که نقشی خوش  یادآوری لحظه های ناب زندگیم

  پدید آید...



 مربی: خانم نصری                         رویای نوشتن                   

 

 تمام آنچه نیاز داری همین است؛ یک کاغذ سفید، یک قلم

 و بعد دستانت می لغزند و می رقصند و می آفرینند... 

 کلمات مثل ستاره های دنباله دار از پی هم فرود می آیند و نور می پاشند ... معجزه می کنند...

 نوشتن تجلی روح توست روی این صفحه های سفید ...

 بیان روشنی درون توست... آیه است..  

 نشانه است ... زیبایی است... شگفتی است ... 

رویای نوشتن رویای قلب های زیبایی است که می خواهند این زیبایی را با تمام مردم دنیا 

 قسمت کنند ...

 رویای دست های سپیدی است که می خواهند تاریکی های دنیا را بدل به روشنی کنند ...

 ...رویای ماست که می خواهیم با معجزه ی کلمات دنیای بهتری بسازیم 



 مربی: خانم فراهانی                                «یک، دو، سه...حرکت.

 .ساین کالس برای ما شبیه یک اتاقه پر از آیینه 

روی دیوارها و سقف، حتی زیر پاهامون آیینه داره. همهی گوشه و کنارها رو آیینه کاری  

 کردیم. برای بهتر دیدن. میپرسی دیدن چی؟ خودِمون. خودِ من و تو و اون یکی.

توی این پنج روز ما میایستیم روبروی آیینه و خودمون رو میبینیم، خودمون را وقتی 

غمگینیم، شادیم، ناامیدیم، ترسیدیم، عاشق شدیم و ... . قراره دور بزنیم توی بدنمون و 

 همه این احساسات را روی اون رسم کنیم. 

اینجا، کنار، هم میخواهیم صدامون را بشنویم، صورتمون را ببینیم وقتی یکی از این 

احساسات شده نقاب ما و ازش یک قاب درست میکنیم. این قاب رو شما میسازید، 

 دقیقا شبیه به همون چیزی که فکر میکنید. 

 تو فکر میکنی دستت چه فرمی میگیره وقتی ترسیدی؟

 فکر میکنی شونه هات از همیشه افتاده تره وقتی غمگینی؟ 

 فکر میکنی روی صحنه نمایش بایستی و بخوای فریاد بکشی پاهات چه شکلی شدن؟

 تو هیچوقت به آوازخوندن فکر کردی وقتی از غم پاهات رو توی بغلت جمع کردی؟

 تو خودت رو از بیرون دیدی وقتی نمره بیست کالس نصیبت میشه؟

اینجا همونجاییه که میتونی بدن و صدات رو از بیرون تماشا کنی و همه چیز رو مثل یه 

 نقاش یا بازیگر اجرا کنی....

حرکت 321  



 مربی: خانم مقصودی                                   کارگاه : باال افتادن

ای؟  تا حاال باال افتاده  

دهد؟ حرف عجیبی است؟ تمام زحمات سیبی که روی سر نیوتن افتاد را هدر می  

عیبی ندارد! بیا این بار قوانین را کنار بگذاریم.   

گانه یک مورد دیگر اضافه کنیم بیا به عجایب هفت   

شود باال افتاد!  و برای همه از جایی بگوییم که به جای پایین افتادن می   

ها جای دوری نیست! سرزمین باال افتادن  

ای! حرف عجیبی است؟ باور کن بارها و بارها به آن سرزمین سفر کرده  

ات را به دست گرفتی! ای که دراز کشیدی و کتاب مورد عالقه همان لحظه   

های درسی گذاشتی های روزهای امتحان یک کتاب بین کتاب همان موقعی که در میان دلشوره   

ها را به سرزمینی دور دور تبعید کرد! و هر خطی که از آن خواندی آرامت کرد و نگرانی   

کنی! خوانی و گریه می خندی! می خوانی و می پایان است. می خواندن سفری بی  

شوی! ها می خوانی و وارد سرزمین ناشناخته کنی! می خوانی و تجربه می می   

شود! روی. آنقدر باال که همه چیز یک شکل دیگر می خوانی و پله پله باال می می   

 حاال بیا یک گروه شویم و با هم بخوانیم. با هم بخندیم. با هم تجربه کنیم.

زده شویم و با هم باال بیفتیم! یک پله باالتر از آنچه دیده و شنیده بودیم! چند پله باالتر از آنچه تا  با هم هیجان 

!قبل از این تابستان تجربه کرده بودیم   



  مربی: خانم سرابی        کارگاه: چگونه یک سوفسطایی را شکست دهیم  

 انگور شیرین است!«

 شیرین، محبوب فرهاد است،

 «پس انگور محبوب فرهاد است!

 اما در داستان شیرین وفرهاد، اینطور نبود، مشکل کجاست؟!

 ما هر لحظه افکاری در ذهن داریم، حتی یک لحظه نیست که ذهنمان خالی از اندیشه شود!

شوند! اندیشه یک  اندیشه ها با الفاظ و کلمات و در قالب های مختلف بیرون میریزند و به دیگران منتقل می 

 شکل ظاهری دارد، مثال جمله های باال یک شکل از اندیشه هستند اما...

 شود که افکار نادرست را در شکل و شمایل اندیشه بیان کنند و ما متوجه نشویم؛ گاهی می

 گویند!  می  «مغالطه   »درست مثل عبارات باال! به این کار در اصطالح منطق  

 دهد منطق که علم بررسی طرز کار فکر است، خطاها را تشخیص و آموزش می

 تا از آن ها جلوگیری کنیم و در مواجهه با اندیشه ها تشخیصشان دهیم. 

 کردند سوفسطائیان، گروهی بودند که در زمان سقراط زندگی می

 دادند!  شدند و حتی مغالطه را درس می و از طریق مغالطه و فریب افکار پیروز می 

 خواهیم با مغالطات آشنا شویم و تمرین کنیم تا مغالطه نکنیم  جلسه ای می 5در این کارگاه 

 و در دام مغالطه نیفتیم! میخواهیم مغالطه را یاد بگیریم ولی مثل سوفسطایی ها از آن استفاده نکنیم!



 مربی : خانم محمدی                                         سوم شخص حاضر  :کارگاه     

 اهل فیلم دیدن هستی؟ اونم از نوع هالیوودیش؟ 

 از فیلمهاییش که در مورد موعود در آخرالزمان ساخته شده چیزی دیدی؟    

 اصال از آخر الزمان، اتفاقاتش، موعودو... چیزی میدونی؟    

 

 اگر دوست داری در این موضوعات اهل فکر و نقد بشی با ما همراه شو     

 

 می خوایم دور هم در مورد دنیا و اون چیزی که در حال رخ دادنه      

  فیلم ببنیم و صحبت کنیم پس با خودت یه دلِ با صفا بیار! 



 مربی: خانم رئیسی          کارگاه: من با برنامه  

 همیشه میگی من خستم؟!

 به سختی میتونی رو انجام یه کار بزرگ، روزانه، متمرکز بشی تا به سرانجام برسونیش؟

این مسأله دالیل مختلف داره، اما یکی از مهمتریناش افزایش حجم اطالعات مختلف، پیرامون 

 ماست.

 توسط انواع رسانه ها...

تحقیقات نشون داده امروز آدما کمتر از گذشته کارهاشون رو به اتمام می رسونن یا رضایت 

 شخصی از فعالیتهای روزانشون دارن...

بسیاری از خستگی های پایان روز، نتیجه فعالیت سنگین ما در طول روز نیست، بلکه نتیجه این 

احساسه که ما یه روز معمولی بدون هیچ اتفاق ارزشمندی رو به پایان رسوندیم و هیچ 

 دستاوردی نداشتیم.

 تو هم همین حس رو داری؟ کارهای عقب مانده و نیمه کاره و حس نارضایتی؟

راه هایی هست که بشه در طول روز کارهای بسیار قابل توجهی با کیفیت عالی انجام داد، تفریح 

 و سرگرمی هم داشت و در یک بازه زمانی مشخص، به اهداف تعریف شده هم رسید.

اگر دنبال این هستی که صبح با انرژی از خواب بیدار بشی و شب با حس رضایت به رختخواب 

 این کالس دقیقا برای شماست...بری، 



  مربی: خانم افتخاری          کارگاه: آسمون ریسمون  

 شنوید. سالم صدای من رو از آسمون ریسمون می

ی که خواستید در زندگی بزنید وهر برنامه رادیوی فرض کنید شما در یک شبکه رادیویی تنها هستید و تمامی امکانات الزم برای گفتن هر حرفی که می

رادیویی که توانید آسمون ریسمون ببافید و سالمتان را به همه مردم دنیا برسانید، در شبکه  خواستید در زندگیتان بسازید در اختیار دارید، حتی می می

ا شروع توانید خودرا نماینده همه مردم بدانید و از طرف آنه های شما گوش کنند، شما می توانند مخاطبتان باشند و به حرف هستید همه مردم جهان می

 به صحبت کردن کنید. 

گویم شما در حال حاضر هم چنین موقعیتی دارید. برای شروع چه چیزی الزم است؟ یک گوشی موبایل، یک لپ تاپ معمولی و کمی  تبریک می

 مهارت و خالقیت، بسم اهلل.

ها شنیدید،  آسمون ریسمون اسم کالس پادکستی است که امسال قرار است درکنار هم داشته باشیم. احتماال چند وقت اخیر خیلی از دنیای پادکست

 اما شنیدن کافی نیست، قراراست باهم پادکست خوب ساختن را یاد بگیریم! 

رو با یک لحن “ س”و “ ر“ ”ش”شاید با خودتان فکر کنید: که کاری نداره که!!!!  فقط یک متن نیاز داریم و یک گوینده خوش صدا که احتماال حروف 

 کند که به خفن بودن گویندگیش اضافه کند. خاصی بیان می

 اما!!!! باید بگویم شما برای ساختن یک پادکست با هر محتوایی که در ذهنتان وجود دارد به چیزهایی فراتر از آن نیازدارید. 

د خواهیم توی پادکستمان بیان کنیم را خوب بنویسیم، بای ما برای ساختن یک پادکست خوب چند مهارت مختلف نیاز داریم، نیاز داریم چیزی که می

 بدانیم نوشتن برای یک کار صوتی با هر نوشتنی فرق دارد، پس باید در نوشتن متن حواسمون را به نکاتی جمع کنیم. 

را را در اینجا ما یک متن مخصوص پادکست داریم، بعدش باید چه کاری انجام دهیم؟ حاال نیاز  داریم یک نفر یا شاید چند نفر متن مورد نظرمان 

به این ل: برایمان بخوانند. اما برای خواندن متن پادکست باید به نکاتی توجه کنیم که بطور عادی به آن در خواندن یک متن توجهی نداریم، برای مث

 فکر کردید که یک پادکست مستند تاریخی باید چطور باید خوانده شود؟ 

گیریم که به چه  گویید: آآآآآخییشش قسمت تدوین. ما در قسمت تدوین یاد می کشید و می و اما مرحله آخر، که بعد از آن یک نفس راحت می

 شکلی سر و شکل کار را مرتب کنیم و برای کارمان هویت بسازیم و برای گوش مخاطبمان آنرا زیبا کنیم.

که هایی بزنیم که برای خودمان و بقیه متفاوت باشه، دوست داریم  ای که باشیم دوست داریم حرف همه ما هر کجای دنیا در هر زمینه کاری و حرفه

توانید  برای ارائه مطالب درسی غالبی متفاوت داشته باشیم و دوست داریم که یک مهارت چند وجهی داشته باشیم، اینجا همون جایی است که می

توانید به  می آسمون و ریسمون ببافید و در کنارش یاد بگیرید چطور گوینده بهتر، نویسنده بهتر و تدوینگر بهتری باشید. شما بعد از گذراندن این کالس

  تنهایی یک شبکه رادیویی داشته باشید و برای آن برنامه ریزی کنید.



  مربی: خانم اصالنی        حس خوب معماری

 

 به دور و بر خودمان که نگاه می کنیم، می بینیم محیط پیرامون ما، ما را دربرگرفته؛ 

 طوری که به نوعی در همۀ غم ها و شادی هایمان، با ما سهیم است.

 گاهی مهربانانه دست نوازش روی سر ما می کشد  

 و گاهی بی تفاوت از کنار خواسته های ما می گذرد 

 و گاهی هم شاید با بداخالقی با ما رفتار می کنه. 

این نوع نگاه به معماری ریشه در رویکردی روان شناختی داره که معماری را از جنبۀ دریافت پیام 

 های محیط توسط انسان و ایجاد احساسات گوناگون در او بررسی می کنه.

 بر همین اساس، در این کالس می خواهیم پیام های محیط های دور و برمان را بشناسیم 

 تا بتوانیم پیام های خوب و دوست داشتنی آنها را حفظ و تقویت  

 و پیام های مضر و مخرب آنها را اصالح کنیم.  

        


