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کــه بودیــم مثــل همــه وارد دانشــگاه شــدیم و فکــر می کردیــم دانشــجوییم، درحالی کــه اشــتباه می کردیــم،  تــرم اول 
ــه  ــا رفتــن ب ــه شــما ب ک ــد، شــخصیت جدیــدی پیــدا نمی کنــد. همان طــوری  ــه محیطــی جدی ــا ورود ب هیچ کــس ب
بیمارســتان، پزشــک نمی شــوید بــا رفتــن بــه دانشــگاه نیــز دانشــجو نمی شــوید، بــرای دانشــجو شــدن نیــاز داریــد 
گــر قوانیــن را فرانگیریــد، ممکــن اســت بــه دیگــران یــا خودتــان آســیب بزنیــد،  »قوانیــن نانوشــته ای« را بیاموزیــد. ا

حتــی ممکــن اســت »دانشــگاه زده« شــوید و از بــودن در چنیــن مکانــی احســاس ناخوشــایندی داشــته باشــید.
کــه در همــه جــای دانشــگاه قابل مشــاهده اســت. از  دانشــگاه زدگــی نشــانه های متعــددی دارد، نشــانه هایی 
ــدام  ک ــوده اســت؟ در  ــان شــعله ور ب ــه دانشــگاه در وجودت ــا شــوق رفتــن ب ــد، ببینیــد آی کنی ــان شــروع  خودت
کالس یــا در چــه برنامــه ای؟ دنبــال چــه چیــزی بودیــد؟ فقــط دانــش تخصصــی خودتــان، یــا دانــش چگونــه 

کــردن؟ زندگــی 
کــه یــک دانش آمــوز  اول بایــد مســئله دانشــگاه زدگــی بــرای خودمــان روشــن شــود و ببینیــم چــه می شــود 
کــه  کنــون لحظه شــماری می کنــد  کــه بــه دانشــگاه بیایــد و ا دوازده ســال بــاذوق و شــوق تــالش می کنــد 
از ایــن دانشــگاه بــرود؟ دانشــجوی جدیدالــورود روز اول بــا شورونشــاط حالــت را می پرســد و روز آخــر 

کنــارت رد می شــود تــا مبــادا از او بپرســی چــه خبــر؟! به آرامــی از 
گــوش می رســد  اخبــار مختلفــی از افســردگی و خودکشــی تــا بیــکاری و بــزه کاری به ظاهــر دانشــجویان، بــه 

گرفتــه شــود؟ امــا آیــا دانشــجو بایــد خــودش را بکشــد تــا دیــده شــود یــا جــدی 
گلیــم خــود را از آب بکشــید و بــرای  مــا را بــه دانشــگاه می فرســتند و می گوینــد: شــما دیگــر مســتقل شــده اید، 
خودتــان، آینــده و خانــواده ای بســازید امــا نمی گوینــد چگونــه؟ حتــی یــک واحــد آموزشــی ارائــه نمی دهنــد تــا 
کنیــم. مــا بــا آزمــون خطــا راهــی را پیــدا می کنیــم و ایــن خطاهــا همیشــه بــا ســرمان  یــاد بگیریــم چگونــه زندگــی 
گهــان مــا را می گیرنــد و می گوینــد شــما پایتــان را  کــه مرهــم می خواهنــد. نا آورده انــد و زخم هایــی بــر دلمــان زدنــد 

گلیــم هــم داشــته ایم! کــه می فهمیــم  کرده ایــد و آنجاســت  گلیمتــان دراز  بیشــتر از 
کــه هــرروز و در هــر مقطــع می بینیــم و می شــنویم و امــروز قلــم در خون جگــر زدیــم  این هــا حرف هــای دلمــان بــود 
کــه  و نوشــتیم، نوشــتیم تــا ایــن روی ســکه را بــه شــما نشــان دهیــم؛ امــا آن روی دیگــر ســکه افــرادی را می بینــی 
کــه دریــا هــم بــه وســعت دلشــان  بااین همــه عجایــب، دلــی سرشــار از محبــت دارنــد، دلــی سرشــار از شورونشــاط 
غبطــه می خــورد. هرســال نــه بلکــه هرلحظــه، شورونشــاط تــرم اولشــان را تمدیــد می کننــد، طــوری در دانشــگاه 
تــاش  ابــد در دانشــگاه پیــش همکاسی هایشــان بماننــد و طــوری  تــا  قــرار اســت  انــگار  کــه  خوبــی می کننــد 
کــه انــگار امــروز آخریــن روز حضــور در دانشگاهشــان اســت. بــه همیــن دلیــل قدیمی هــای دانشــگاه،  می کننــد 

کنــدن از آن هــا دشــوار اســت. آن هــا را »جدیدالورود هــای محــال الخــروج« می نامنــد و به راســتی که دل 
کــه شــما تــرم  نشــریه عینــک دودی ســعی دارد نگاهــی نقادانــه بــه ایــن حــال و هــوا داشــته باشــد، فرقــی نمی کنــد 
ــا هــر چــه ســریع تر حــال و  غ التحصیل هــا هــم بایــد قوانیــن نانوشــته دانشــگاه را بداننــد ت چنــد هســتید، حتــی فار

کننــد و بــه لطــف خــدا دانشــگاه زده نشــوند. هــوای دانشــجو بــودن را حــس 
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CULTURAL

)فرهنگݡـــــی(
دادگاهݡی برای خودم      

انتقاد، سازنده یا تخریب کننده؟     

ݡی امروز      ݡی اد ٮݭݭݭݭݓ گفتار نیک دیروز، ٮݭݭݭݭݓ

آدم های یک چشمݡی     

در باب خودستاٮݭݭݭݭݭݔݡی     

اثر زهرا قرائتی

کشــور نیســت. ســرمایه ی  گاز متعــدد، ســرمایه های واقعــی یــک  معــادن طــا و نقــره و مخــازن نفــت و 
کننــد،  گــر اراده  کــه ا کشورهاســت؛ اینان انــد  کشــورها، جوانــان و نیروهــای انســانی فعــال آن  تمام نشــدنی 
کوچــک خــود را تبدیــل بــه ابرقدرتــی بی رقیــب ســازند. شــاید  کشــور  کــه حتــی  کســیری بســازند  می تواننــد ا
کار بیفتــد یــا حتــی  گــر ایــن موتــور از  کــه جوانــان را موتــور محرکــه جامعــه می خواننــد، ا بی دلیــل نیســت 
گاهــی متوقــف  فرســوده شــود، حرکــت جامعــه به ســوی تعالــی و پیشــرفت به کنــدی می انجامــد و حتــی 

خواهــد شــد.
کــه انســان آمــاده ی پذیــرش  کــه در ایــن فصــل اســت  جوانــی ویژه تریــن فصــل زندگــی هــر انســانی اســت چرا
گــر جوانــان مــا بــه آینــده امیــدوار باشــند و بــا تــاش و پشــتکار،  علــم و هنــر و تعالــی و زیبایی هاســت. ا
کشــور  کــه  کار خــود قــرار دهنــد، بــدون شــک دیــری نمی پایــد  کشــور را دســتور  ســاختن فردایــی بهتــر بــرای 
را بــه قله هــای رفیــع ترقــی و پیشــرفت خواهنــد رســانید. ســپردن وظایــف و مســئولیت ها بــه جوانــان 
کنــد و  می توانــد انگیزه هــای آنــان را بــرای تــاش مضاعف تــر و دیــد آن هــا را نســبت بــه آینــده امیدوارانه تــر 
کــرد و نــه جوانــی بــا ناامیــدی از آینــده صحبــت می کنــد.  کــه دیگــر نــه مغــزی فــرار خواهــد  در آن صــورت اســت 
کــه دســت و پــای وجودمــان را  کهنــه و فرســوده  امیــد هســت همچــون پاییــز، زندگــی خــود را از برگ هــای 
کنیــم و آمــاده ی پذیــرش شــکوفه ها و جوانه هــای نــو در زندگــی خــود باشــیم و امیدوارانه تــر بــه  بســته، رهــا 
کــه در ایــن حیــن برف هــای زمســتانی و ســختی های راه هــم در  کنیــم و فرامــوش نکنیــم  آمــدن بهــار نــگاه 

گذرانــدن زمســتان نخواهــد آمــد. پیــش اســت و بــدون شــک هیــچ بهــاری بــدون 
کمــک  ســام عــرض می کنیــم خدمــت تمامــی شــما مخاطبیــن عزیــز نشــریه ی عینــک دودی! بــا لطــف و 
گــذر یــک ســال، چهــار  کنــون و پــس از  گروهــی و توجــه و همراهــی شــما، توانســتیم تا خداونــد و تــاش 
کنیــم. یک ســاله شــدن عینــک دودی را بــه همــه ی شــما عزیــزان  شــماره از ایــن نشــریه را تقدیــم نــگاه شــما 
کــه بــرای تهیــه  تبریــک عــرض می کنیــم. امــا تشــکر ویــژه می کنیــم از تیــم پرتــاش نشــریه ی عینــک دودی 
و چــاپ ایــن چنــد شــماره از نشــریه زحمــات فراوانــی را متحمــل شــدند. شــما نیــز می توانیــد درصورتی کــه 
عاقه منــد بــه فعالیــت در نشــریات دانشــجویی هســتید بــه تیــم عینــک دودی بپیوندیــد و بــا مــا قلــم زدن 

کنیــد. بــه چهارمیــن شــماره از نشــریه ی عینــک دودی خوش آمدیــد! در نشــریات را تجربــه 

            سردبیر: 
            زینب جمال پور

سرمایه های 
تمام نشدنݡی
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کردن:   6. احساسی عمل 
گاهــی افــراد تحت تأثیــر رفتــار و حرف هــای دیگــران قرارگرفته 
و دســت بــه اعمالــی میزنند که برخاســته از تحریك احساســات 
هســت، لذا چون اینگونه رفتارها، سنجیده و درست نیست به 

همراه خود اشتباهات فراوانی به همراه خواهند داشت.

7. فقدان پژوهش:  
کار، انسانها با پژوهش و تحقیق به بررسی  گر قبل از شروع هر   ا
جوانب مختلف آن کار پرداخته و سپس به بهترین نحو ممکن 
کمتر با اشــتباه و خطا  آن فعالیــت را انجــام دهنــد، بدون شــك 
مواجه خواهند شــد. فقدان روح پژوهشگری و دقت نظر، یکی 

از عوامل بروز اشتباهات است.

8. اضطراب و نگرانی: 
 اضطــراب و نگرانــی از تمرکــز انســان در انجــام امــور می کاهــد 
کــه  کاهــش دقــت نظــر و افزایــش حواس پرتــی شــده  و ســبب 
بــه دنبــال خود ممکن اســت ســبب بــروز اشــتباهات شــود و در 
ع  جامعه ای که اضطراب و نگرانی افزایش یابد، باید منتظر وقو

اشتباهات فراوان بود.

9. ترس:  
تــرس انســان در برخورد با امــور و یا پیش آمدها ســبب می گردد 
که آدمی تمامی حواس خود را به ســمت مکانیسم های دفاعی 
سوق دهد، لذا ممکن است شخص در اثر شتابزدگی و بی دقتی 

دچار اشتباه شود. 

کمبود تجربه:   .1
گاهی انســان بــه علــت بی تجربگی ناخواســته 
دچار اشتباهات فراوان می شود. لذا بهره گیری از 
تجربیات دیگران و یا استفاده از تجربیات قبلی 

می تواند سبب کاهش بروز اشتباهات شود.

کمبود علم و دانش:    .2
که در  علــم و دانــش همچــون چراغی اســت 
کمــك  تاریکــی بــه یــاری انســان آمــده و او را 
کمتــر دچــار لغــزش و خطــا شــود؛  می کنــد تــا 
فــردی  همچــون  جاهــل،  انســان  بنابرایــن 
گام برمیدارد  که در تاریکی  بدون چراغ است 
گودال اشتباهات  و هرلحظه ممکن است در 

قدم بگذارد.

3. فقدان نظم: 
هــرگاه انســان در امــور مربــوط به خــود نظم 
ج  و  هــر و  آشــفتگی  ســبب  باشــد،  نداشــته 

ع  ج شــده و در ایــن شــرایط، احتمــال وقو مــر
اشتباهات افزایش می یابد.

4. آینده نگری: 
بســیاری از ما انســان ها هرگاه فعالیتی را آغاز 
کمتــر  می کنیــم، دربــاره آینــده و عواقــب آن 
می اندیشــیم و لذا ممکن اســت با مشــکالت 
کــه این خود  پیش بینی نشــده روبــرو شــویم 
می تواند ســبب بــروز اشــتباهات و خطاهای 

فراوان شود. 

5. تنبلی: 
 انســانهای تنبــل و تن پــرور به علــت دوری از 
تحرك و فعالیت، کمتر تجربه می کنند و کمتر 
می آموزند، بنابرایــن در برخورد با رویدادهای 
مختلــف قــادر بــه انجــام رفتارهــای درســت 
نیستند و بیشتر در معرض بروز اشتباهات قرار 

دارند.

ݢݡگاهݡی          دادݢ
        بـرای

خودم
که تقصیر شماست؟  آیا مرتکب اشتباه بزرگی شده اید؟ مشکلی پیش آمده 

کثر افــراد ســعی می کننــد از زیر  کنید.ا کــه هــر طــور شــده از خودتــان محافظــت  کنــش غریــزی بــه چنیــن موقعیت هایــی ایــن اســت  وا
 
ً
که عمدا کلماتی دارند  کامل از  کنند، یک مجموعه  که می خواهند توجه دیگران را از خود دور  کسانی  کنند.  اشتباهاتشان شانه خالی 

که  خ داده است.اشــتباه اتفاقی اســت  که اشــتباهی ر کنند  گمــراه می کنــد تــا موقعیــت را بی اهمیت جلــوه دهند یا حتی انکار  دیگــران را 
که شخصیت وجودی او مورد خطر قرارگرفته است و میان او  هرگاه انسان آن را در ذهن خود تکرار میکند، لحظهای احساس میکند 

و توانمندیهایش فاصله ای در حال ایجاد شدن است.

کنند  کمتر خطا  که  کودکی می آموزند  انسانها از دوران 
تا از این طریق خسارت های کمتری پدید آید و جوامع 
نیــز به منظور دوری از پدید آمدن خســارت ها همیشــه 
گوشــزد می کنند، زیرا خطا و اشتباه  دوری از اشــتباه را 
در بســیاری از موارد آرامش را از انســان ها می گیرد و در 
ع  مواردی نیز او را به دردسر می اندازد، لذا ترس از وقو
کودکی در ذهن انســان شــکل  اشــتباه و خطا از دوران 
می گیــرد و نگرانــی ناشــی از آن لحظــه ای، آدمی را به 
حــال خود رها نمی کند. آمــوزش جامعه در مورد نحوه 

برخورد با خطاها و اشتباهات ضروری است.
پنهان کردن بعضی از اشــتباهات مانند، پنهان کردن 

از چوب هــای  انباشــته  انبــار  زغالــی روشــن در میــان 
کــه ســرانجام روزی شــعله ور شــده و  خشــك می باشــد 

همه جا را به آتش می کشد.
تــا زمانــی که برخــورد افراد با اشــتباهات، یــك برخورد 
احساســی باشد، بســیاری از افراد جرئت نخواهند کرد 
که هم مســئولیت اشــتباهات خویش را بپذیرند و هم 

با دیگران در این زمینه به مشورت بپردازند.
اصــواًل هــر اشــتباهی به واســطه علتــی بــروز می کنــد و 
ع  شــناخت ایــن علــل می توانــد در پیشــگیری از وقــو
ع اشــتباهات  مجدد آن مؤثر باشــد. بعضی از علل وقو

ح زیر است: به شر

             نویسنــده: 
              فاطمــه صـداقـت فــرد 
رشتـــه ی بهــداشــت عمــومی

و ده هــا عوامل دیگر... از اشــتباهات خــود درس بگیرید، 
کــه  تفــاوت اصلــی میــان خردمنــد و نــادان در ایــن اســت 
خردمنــد از اشــتباهات خــود درس می گیــرد. وقتــی شــما 
به اشــتباه خــود اعتــراف می کنیــد، ایــن بدان معنی اســت 
که  کثر افــرادی  کــه بــه فکر جبران اشــتباه خــود هســتید. ا
از قبــول اشــتباه خــود شــانه خالــی می کنند، به ایــن دلیل 
که از عواقب بعد از اشتباه خود می ترسند. اعتراف  اســت 
که شــما  به اشــتباه شــهامت می خواهــد و نشــان می دهد 
مایل به تغییر هستید و عامل اشتباه را خود و ضعف های 

کرد. خود می دانید و می توان به شما اعتماد 
که بــرای ما  کــه بیشــتر اتفاقاتــی  کنیــم  در آخــر بایــد قبــول 
خ می دهد، حاصل اشتباهات خودمان است و  انســانها ر
که دیگــران را مقصر بدانیم و اشــتباهات  صحیــح نیســت 

خود را نادیده بگیریم.
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انتقاد، سازنده یا تخریب کننده؟

شــاید بســیاری از مــا خاطره ی خوبــی از نقد 
کردن و یا نقد شــدن به یاد نداشــته باشــیم، 
کرده  ممکــن اســت واقعیتــی را طــوری بیــان 
کــردن به طــرف  کمــک  کــه در عــوض  باشــیم 
مقابل، او را ناراحت  کرده باشیم و یا کسی از 
کرده باشد، اما درنهایت  ما به درســتی انتقاد 
کردن ضعف ها ،ناامید شده و  بجای برطرف 

یا از فعالیت خود دست بکشیم.

              نویسنــده: 
              سیــمـــــــا میـزبــــــــــانـــی 
رشتـــه ی بهــداشــت عمــومی

انتقــــــاد، 
یا سازنده  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ
تخریب 

      کننده؟

اما چرا چنین اتفاقاتی می افتد؟   این مســئله را 
کرد: نقد شونده – منتقد باید از دو جنبه بررسی 

انتقاد به معنی بررســی دقیــق رویدادها به منظور 
کننده ی آن اســت نه  کار، بــر  آشــکار شــدن عیب 
بــرای شــمارش عیــوب، بلکــه بــرای رفــع آن ها و 
بهبــودی. معمــواًل معنــی انتقــاد بــا عیب جویی، 
اعتــراض و یــا توهین ممکن اســت اشــتباه گرفته 
که انتقاد یعنی  شــود. برخی از افراد عقیده دارنــد 
کار دیگــران، درحالی که برخی  کــردن در  دخالــت 
کــه عیــب در همه جــا و همه کس  دیگــر معتقدنــد 
که  گیرد چرا وجــود دارد، پــس باید انتقاد صــورت 

عامل رشد و اصالح جامعه است.
بــا  شــدن  روبــرو  از  تــرس  انتقــاد،  از  گریــز  علــت 
خویشــتن خویــش اســت و یا نگرانی از خدشــه دار 
کــه وجــود  امــا نکتــه ای  انســانی؛  شــدن روابــط 
کــه انتقادگری ریشــه در سرشــت  دارد ایــن اســت 
گریــزی از آن نیســت، انتقــاد برای  انســان دارد و 
هرکســی عامل خودشناســی اســت و مانع از تکرار 
بهتریــن  می توانــد  همچنیــن  می شــود  اشــتباه 
روش یادگیری باشــد زیــرا از این طریق مطالبی را 
که از هیــچ راه دیگری فهم آن  می تــوان دریافــت 

ممکن نیست.
 نقد شــاید ابتدا تلخ باشــد، اما میوه ی آن شیرین 
گر افــراد روحیــه ی انتقادپذیری نداشــته  اســت. ا
باشــند، پیشــرفتی صورت نمی گیرد و یــا به بیانی 
دیگــر مدام درجا می زنند. ســعدی شیرین ســخن 
در ارتبــاط بااهمیــت انتقــاد ســازنده و صادقانــه 

می فرماید:
یک نصیحت ز سر صدق، جهانی ارزد مشنو ار در 

سخنم فایده ی دوجهانی نیست
کاهــش عیوب  ازجملــه فوایــد انتقاد می تــوان به 
و  تجــارب  از  بهره گیــری  امــور،  در  کاســتی  و 
کاهش خودســری  ســرمایه های فکــری دیگران، 
کرد. در امور، تقویت ارتباط با دیگران و... اشاره 
 بــا تأمــل در فوایــد و پیامدهــای خوشــایند انتقاد 
می توان روحیه ی انتقادپذیری را در خود تقویت 
کرد. جنبه ی مهم دیگری که وجود دارد نحوه ی 
گر  که ا برخــورد و رفتــار فــرد نقدکننــده اســت، چرا
منتقــد به درســتی نقد نکند عالوه بــر اینکه اثرات 

مثبت نخواهد داشت، مخرب نیز هست.
انتقــاد درســت و مؤثــری داشــته  بــرای اینکــه 

کرد؟ باشیم چه باید 
 ۱. در جمع انتقاد نکنیم.

کردن فرد با دیگران بپرهیزیم.  ۲. از مقایسه 

 ۳. تعریــف و تمجیــد را فرامــوش نکنیم درواقع 
فقط نقاط ضعف را در نظر نگیریم.

 ۴. از طعنه زدن بپرهیزیم.
گفتگــو  ع واحــد   ۵. تنهــا در مــورد یــک موضــو

کنیم.
گرفتن واژه های )همیشه و هیچ گاه(   ۶. از بکار 
بپرهیزیــم نظیــر؛ اصــاًل خوب نبــود، هیچ ارزشــی 

کاستی داری. کارها نقص و  ندارد، همیشه در 
 ۷. در قالــب پیشــنهاد، حرف هایمــان را بیــان 

کنیم.
مؤاخــذه  و  متکبرانــه  طلبکارانــه،  لحــن  از   .۸  

کننده استفاده نکنیم.
باشــد  رفتارهایــی  جهــت  در  بایــد  انتقــاد   .۹  
یعنــی  اســت،  مختــار  آن  انجــام  در  انســان  کــه 
که در  کسی را به خاطر رفتار اشتباهی  نمی توانیم 

کنیم. آن اختیار ندارد سرزنش 
 ۱٠. قصــد تحقیــر و بی احترامی بــه فرد مقابل را 

نداشته باشیم.
 ۱۱. انتقاد غرض آلوده نباشد.

سخن سعدی در این مورد قابل توجه است:
کــه خالی بــود از غرض چــو داروی تلخ  نصیحــت 

است دفع مرض
همچنیــن در زمــان انتقــاد از دیگــران مواظــب 

که دچار اشتباهات زیر نشویم: باشیم 
 ۱. پرتــاب انتقــاد: اعــالم انتقــاد قبل از بررســی 
تمایــل یــا عدم تمایل فرد نقد شــونده به دریافت 

نقد
 ۲. انتقــاد ناپختــه: نداشــتن تجربــه، دانش و 

ع انتقاد. تخصص الزم در خصوص موضو
کســی مشکلـی برد پیش علی مگــر مشــکـلش را   

کند منجلی
 امیـــر عــدو بنـد مشکل گشـــا جوابــی بگفت از ســر 

علم و رأی
گفتا چنین  که شخصی در آن انجمن به   شنیدم 

نیست یا ابالحسن
 نرنجیـد از او حیدر نامجـوی بگفت ار تو دانی به 

گوی از این به 
گــل  گفــت به   بگفت آنچــه دانســـت و شـایستـــه 

چشمه ی خور نشاید نهفت
که من بر خطا   پسنــدیــد از او شــاه مـردان جواب 

بودم او بر صواب
که باالتر  گفت و دانــا یکی اسـت   به از من سخن 

از علم او علم نیست
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نشانه ها و جلوه های ادب

هــر یــک از ادب و بی ادبــی نشــانه هایی 
دارد. شــناخت ادب هــم جــز بــا توجه به 
نمودهای بی ادبی میســر نمی گردد. این 
گفتار  نمودها و نشــانه ها و عالئــم هم در 

نمایان است، هم در رفتار و برخورد. 
گفتــار  گــر عاقالنــه زیســتن و متانــت در  ا
اســت.  ادب  نشــانه  رفتــار،  در  وقــار  و 
بددهانــی،  زشــت،  گفتــار  بی خــردی، 
تندخویی زشــت گویی، دشنام و توهین، 
و  لجاجــت  خیره ســری،  و  سبک ســری 

عناد و ... هم بی ادبی است. 
کنترل دوســتی ها و معاشــرت ها ادب  گر  ا
اســت، بی ادبــی یعنــی رفت وآمد بــا افراد 
نابــاب و بی دقتــی در گزینش دوســتان و 
بی تعهــدی در مجالســت ها و رفاقت هــا. 
بــه  اســت،  بدزبــان  و  زشــت گفتار  آنکــه 

تعبیر حضرت علی )علیه الســالم( از ادب 
کــه در برخــورد بــا  بی بهــره اســت. کســی 
افــراد، حاضــر نیســت از آنــان باعظمت و 
تکریم یاد کند و مدام به استهزاء دیگران 
و غیبــت آنان مشــغول اســت، آنکــه یاوه 
بــا  را  دشنامشــان  و  یــاوه  بــا  را  دیگــران 
دشــنامی زشــت تر پاســخ می دهــد، آنکــه 
در مجالــس و محافــل و صف ها، رعایت 
حــق دیگــران و نظم و مقررات و ســکوت 
و نوبــت را نمی کنــد، آنکــه حاضر نیســت 
کســی  گــوش دهــد،  بــه حــرف دیگــران 
و بحــث، داد می زنــد،  گفت وگــو  کــه در 
گلــو پــاره می کنــد و جانب انصــاف و حق 
این هــا   ... آنکــه  نمی کنــد،  مراعــات  را 
 همــه نشــانه هایی از فقداِن ادب اســت. 
خــوردن،  در  آداب  مراعــات  آن ســو  از 
خــالل  پوشــیدن،  لبــاس  آشــامیدن، 
کردن، ســرفه، عطســه و ... نشــان ادب 

اســت. بی ادبــی، بی اعتنایی بــه حقوق 
و شــخصیت و حرمــت انســان ها اســت. 
دهــان  آب  عطســه،  هنــگام  کســی  گــر  ا
بــه ســفره و صــورت بیفکنــد، یــا بــه طــرز 
مشــمئزکننده ای غذا بخــورد، یا به جای 
تقدیــم دودســتی نامــه و وســیله و ابــزار، 
کنــد یا حتی یکدســتی بدهد،  آن را پــرت 
کند، یا  یا هنگام مطالعه شــما، ســروصدا 
هنگام خلوت، ســرزده وارد اتاقتان شــود 
و اجــازه ورود نگیرد، این هــا نمونه هایی 
از مراعــات نکردن ادب اجتماعی اســت. 
کــه اســالم بــرای همه  جالــب ایــن اســت 
ایــن مــوارد، دســتورالعمل دارد. »تربیــت 
اسالمی« و اخالق مکتبی، همه دستورها 
»ادب آمــوزی«  بایدونباید هایــش،  و 
کــه پــای بنــد تعالیــم دین  اســت. کســی 
نباشــد، از حــوزه ادب بــه وادی بی ادبی 

پای نهاده است. 

که آموزیم؟  ادب از 

تأثیــر  انســان  بــر  دیگــران،  نیــک  رفتــار 
و  روشــن  امــری  ایــن  می گــذارد،  مثبــت 
طبیعــی اســت. ناپســندی های اخالقــی 
مــردم نیــز تأثیر ســوء می گــذارد، این هم 
فرزانــه  انســان های  هنــر  اســت.  عــادی 
رفتارهــای  از  کــه  اســت  آن  هوشــمند  و 
درس  و  عبــرت  هــم  دیگــران  ناپســند 
می آموزنــد. هم نیــکان الگوی نیکی اند، 
هم بــدان سرمشــق بدی بــرای غافالن. 
راه  بدی هــا  از  کــه  اســت  کســی  عاقــل 
خوبی ها را می آموزد. این همان حکمِت 
که از فرزانگی او سرچشمه  لقمانی اســت 
را  »لقمــان  ســعدی:  قــول  بــه  می گیــرد. 

از  گفــت:  آموختــی؟  کــه  از  ادب  گفتنــد: 
کــه هــر چــه از ایشــان در نظرم  بی ادبــان 
کــردم.«   ناپســند آمــد، از فعــل آن پرهیــز 
لقــِب  بــه  لقمــان  بــود،  ایــن  جــز  گــر  ا و 
»حکیــم« مشــهور نمی شــد. آری... ادب 
کــه  همچنــان  بی ادبــان.  از  آموختــن 
و  پرحــرف  وراجــان  از  را  کم حرفــی  بایــد 
بزرگــواری  گرفــت.  الهــام  بیهوده گــوی 
کاِر  کرامــت نفــس را هــم بایــد از زشــتِی  و 
گرفت.  تنگ نظران و خسیس طبعان فرا
اســتاد اخالِق ما در درون خودمان نهفته 
اســت. این روش، شــیوه آموختــه از امیر 
کــه فرمود:  مؤمنان )علیه الســالم( اســت 
»اذا رأیــت فی غیرک خلقا ذمیمًا فتجنب 
مــن نفســک امثالــه«؛ هــرگاه در دیگــری 

بپرهیــز  دیــدی،  را  ناپســندی  اخــالق 
نباشــد!  خــودت  در  رفتــار  آن گونــه   کــه 
نشست وبرخاســت و انــس و معاشــرت با 
افــراد مــؤدب، خلق وخــوی و رفتارمان را 

به زینت »ادب« می آراید.
کتــاِب ادب آمــوزی  یــک  ســیره پیامبــر، 
اســت. رفتار پیامبر، نمونــه عالی اخالقی 
و معاشــرت اســت. به چند نمونه از ادِب 
برخورد پیامبر با دیگران اشــاره می کنیم: 
کــس روبه رو می شــد،  رســول خــدا بــا هــر 
سالم می داد، هم به کوچک، هم بزرگ. 
کســی دراز  هیــچ گاه پــای خــود را پیــش 
کســی  نمی کــرد. هنــگام نگاه، به صورت 
کســی  خیــره نمی شــد، بــا چشــم ابــرو به 
اشــاره نمی کــرد، هنــگام نشســتن، تکیه 

 گفتـار 
ــݡی  ݡیادٮݭݭݭݓ ـݪݪݭݭݭݓ      ٮ

که بگو ایمان چیست؟  کردم از عقل سؤالی 
که ایمان ادب اســت چشــم بگشــا و  گــوش دلــم گفت  عقــل در 
ببین جمله »کالم اهلل« را، آیه آیه همگی معنی قرآن ادب است.

معناى ادب 

حفــظ حــد و انــدازه هــر چیــزى و تجــاوز 
گوینــد؛  چیــز  آن  ادب  را  آن  از  نکــردن 
باعــث  کــه  را  بایــد چیــزى  انســان  مثــاًل 
ذلــت اوســت بــر زبــان نیــاورد؛ بنابراین، 
او  زبــان  ناســزا بگویــد چــون  کســی  گــر  ا

از ادب  را رعایــت نکــرده  حدومــرز خــود 
ج شــده و می تــوان او را بی ادب  زبان خار
بــه  محــاورات  و  لغــت  در  ادب  نامیــد. 
اســت،  شــده  اطــالق  مختلفــی  معانــی 
همچون روش پســندیده، خوى خوش، 
کلمات  صــرف و نحــو و معانــی و بیــان و 
قــوه ای  و  ملکــه  را  آن  بعضــی  لغویــان، 

کارهــاى  کــه صاحبــش را از  دانســته اند 
ناشایســت بازمــی دارد. بعضی نیز ادب را 
کــردارى و بعضی  گفتــارى و نیک  نیــک 
و  نشست وبرخاســت  در  نیک رفتــاری 
بعضی حســن معاشــرت و حســن محضر 

دانسته اند.

             نویسنــده: 
ݢحــاج هــاشمــی ݢ               مینــا ݢ

کــــارشنـــاس ارشـــد آمـوزش بهداشت

گفتـارنیـک 
دیـــروز،

ــݡیامـروز ݡیادٮݭݭݭݓ ـݪݪݭݭݭݓ      ٮ
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نمــی داد. وقتی بــا مردم دســت می داد و 
مصافحــه می کــرد، هیــچ گاه دســت خود 
را عقب نمی کشــید تا طرف مقابل دســت 
کــی را مذّمــت  خــود را بکشــد. هیــچ خورا
نمی کــرد. بــه هیچ کــس دشــنام و ناســزا 
نمی گفــت و ســخن ناراحت کننــده ای بــر 
زبــان نمــی آورد و بــدی را بــا بدی پاســخ 
کرام  نمی گفت. زیرانداز خود را به عنوان ا
زیر پای کسی که خدمتش می رسید پهن 
می کــرد. از روز بعثت تا دم مرگ، هرگز در 

حــال تکیه دادن غذا نخورد. هدیه افراد 
 را )هرچنــد انــدک و ناچیز( قبول می کرد. 
می نشســت.  روبه قبلــه  اوقــات،  بیشــتر 
بــاز  اشــخاص،  پیــش  را  زانوهایــش 
نمی کــرد و بیرون نمــی آورد. بر تندخویی 
غریبه ها در ســؤال و درخواســت و سخن 
و  مالمــت  را  هیچ کــس  می کــرد.  صبــر 
کشــف اســرار  ســرزنش نمی کــرد و در پــی 
تبســم  خنده هایــش  نبــود.  دیگــران 
بــود و هرگــز قهقهــه ســر نمــی داد. بســیار 

کســی را  شــرمگین و باحیــا بــود. ســخن 
از جلــوی خــودش غــذا  قطــع نمی کــرد. 
کار افــراد را بــه هــر شــکلی راه  می خــورد. 
فضایــل  از  بســیاری  و...  می انداخــت 
کــی از روحی  که همــه حا برجســته دیگــر 
 بلنــد و اخالقــی واال و ادبــی متعالــی بود. 
ادب در معاشــرت، میــزان رشــد و شــعور 
به انــدازه ای  کــس  هــر  و  اســت  انســان 
ســنجش  عیــار  دارد.  ادب  کــه  مــی ارزد 

قیمت افراد »ادب« آنان است.

ادب در برابر پدر و مادر

ک  از ادرا از احــکام شــرعی، فراتــر  برخــی 
عقل است اما بسیاری از آن ها پشتوانه ای 
محکم چون عقل و وجــدان دارند، برای 
مثــال: حکــم »لزوم رعایــت ادب و احترام 

نسبت به پدر و مادر خویش«.
کــم درون او عقــل و وجدان  که حا کســی 
و  رنج هــا  تحمــل  از  آنگاه کــه  اوســت، 
دشــواری های فراوان والدین در پرورش 
کــه  درمی یابــد  می شــود،  گاه  آ فرزنــد 

مهم تریــن وظیفــه فرزنــد در قبــال پــدر و 
مادر، حفظ حرمت و ادب آن هاست.

با چشم ادب نگر پدر را
گفته او مپیچ سر را  از 

با مادر خویش، مهربان باش
 آماده خدمتش به جان باش

اسالم، حفظ احترام پدر و مادر را به حدی 
کوتاهی والدین  که حتی  واجب می دانــد 
بــودن  ناصالــح  و  فرزنــدان  تربیــت  در 
آن هــا را نیــز، بهانــه ای بــرای بی ادبــی و 
شکســتن حرمت آنــان قرار نداده اســت، 

چنان که امام باقر علیه الســالم دراین باره 
می فرمایــد: »خداونــد، اجــازه تــرک رفتار 
نیکــو با پــدر و مــادر را نداده اســت، خواه 

صالح باشند و یا ناصالح«.
گفتــه نمانــد والدینــی که در امــر تربیت  نا
بهتــر  کرده انــد،  کوتاهــی  فرزندانشــان 
اســت ایــن نکتــه را به خاطر بســپارند که 
با مشاهده رفتاری به دوراز ادب و احترام 
از فرزنــدان، ابتدا باید از خود بازخواســت 
کمــال  را  خویــش  شــخصیت  و  کننــد 

بخشند.

تفاوت بچه های نسل قدیم و جدید
گر نسل امروز را مطابق با فضای نسل قدیم قرار دهیم، درخواهیم یافت  شاید ا
که فرزندان امروزی به لحاظ رعایت ادب و احترام، در پایین ترین رده قرار دارند. 
وقتی سخن از احترام گذاشتن فرزندان به پدر و مادر به میان می آید، بی گمان 
که برایمان تعریف می کردند  بــه یاد خاطرات پدران و پدربزرگ هایمان می افتیم 
کــه چگونــه از والدین خود حســاب برده و از دستوراتشــان اطاعــت می کردند. 
گر نسل امروز را مطابق با آن فضا قرار دهیم درخواهیم یافت که فرزندان  شاید ا
امــروزی بــه لحــاظ رعایت ادب و احتــرام، در پایین ترین رده ســالیان اخیر قرار 
کــه عبارت اند از:  دارنــد. در بررســی ایــن موقعیت به عواملــی چند برمی خوریم 

که این درونی شدن،  فرزند باشــد چرا
به لحاظ نفســانی صــورت پذیرفته و 
امــری مــادی نیســت که بتــوان آن را 
کــرد. در حــال  دســتخوش دگرگونــی 
حاضر به  دلیل مماشات بیش ازاندازه 
والدیــن در مســیر عطوفــت فرزندان، 
آن هــا بــا سوءاســتفاده از ایــن رفتــار، 
حالتــی عتاب آلــود بــه خــود می گیرند 
بی احترامــی  و  گســتاخی  بــه  و 
می پردازنــد. دایره دریدن پرده شــرم 
که فرزندان جسارت  به گونه ای است 
کمــال رســانده و در مقابل  خــود را به 
بی احترامــی  بــه  نیــز  دوستانشــان 

والدینشان می پردازند.

          
              قرار گرفتن در گروه همساالن
گــروه همســاالن قــرار  کــه در  افــرادی 
ع روحیات  می گیرنــد بــا توجــه بــه نــو
و بافــت خانواده در شــرایط یکســانی 
فرزنــدان  میــان  ایــن  در  نیســتند. 
کــه در مجــاورت فرزنــدان  ســاده ای 
دیگر قرار می گیرند متحمل بیشترین 
که در پی سخنان  ضررها هستند، چرا
به ظاهــر منطقــی آن هــا، تحــت تأثیر 
رفتــار  تغییــر  بــه  شــروع  و  قرارگرفتــه 
می کنند و طبیعتًا دامنه این تغییرات 
ع رابطــه خــود با والدینشــان  را بــه نــو
نیــز می کشــانند. شــاید اغــراق نباشــد 
بی احترامــی  بیشــترین  بگوییــم  گــر  ا
والدیــن  بــه  فرزنــدان  ســوی  از  کــه 
به قــرار  مربــوط  می شــود  تحمیــل 
از  تأثیرپذیری شــان  و  آن هــا  گرفتــن 
گــروه همســاالن است.مشــکالت حاد 
زندگــی، بزرگ تریــن مانــع در ســر راه 
خانواده هــا  اســت.  فرزنــدان  تربیــت 
گیرودار تمامی  کنند تــا در  بایــد تالش 

این مشکالت، فرصت های طالیی را 
برای تربیت اصولی و صحیح فرزندان 
کار برنــد و  خــود از ســنین پاییــن بــه 
به گونــه ای بــا فرزندان دمخور شــوند 
کــه در عیــن جاذبــه رفتاری بــا دافعه 
شــخصیتی نیز همراه باشند؛ مطمئنًا 
گذاشــتن فرزنــدان در چنیــن  احتــرام 
از مــوارد دیگــر   حالتــی بســیار بیشــتر 

است.

                مدرنیته
مدرنیتــه،  کــه  باشــد  جالــب  شــاید 
احتــرام  موانــع  اصلی تریــن  از  یکــی 
محســوب  والدیــن  بــه  فرزنــدان 
لوازمــی  خریــد  همین کــه  می شــود. 
کامپیوتــر، بازی های مختلف،  چون 
موبایــل و... حالتــی اپیدمــی به خود 
که فرزند درراه  گرفته، ســبب می شود 
کوچک ترین  رسیدن به آن، متحمل 
زحمتی نشــود و همین اتفاق، روحیه 
تــا  می کنــد  تقویــت  را  وی  غرورآمیــز 
درراه  و  خواســت  چیــزی  وقتــی  گــر  ا
رســیدن به آن با مشــکل مواجه شد، 
کنش نشــان دهد. اســتفاده  ســریعًا وا
ماهــواره،  و  اینترنــت  از  بی حدومــرز 
حتــی  و  خارجــی  فیلم هــای  دیــدن 
استفاده از بلوتوث های مخرب سبب 
شــده تــا روحیه فرزنــد در اثــر مواجهه 
وی،  نظــر  برخــالف  رویــدادی  بــا 
به شــدت عکس العمل بد نشان داده 
که عمومــًا مخالف  و بــا والدین خــود 
استفاده او از این ابزارها هستند درگیر 
کند. شده و بدین ترتیب بی احترامی 

              کم شدن فاصله پدر و فرزند
و  دوســویه  ارتبــاط  مقولــه،  ایــن 
محکمــی بــا تعــدد فرزنــدان در یــک 
علــت  بــه  درگذشــته  دارد.  خانــواده 
تکثــر فرزندان در یک خانواده، نوعی 
تحکم، باالجبار از ســوی پدر خانواده 
بــر ســایر اعضــای خانــواده حکم فرما 

بود.
همین تحکم ســبب می شــد تــا فرزند 
بــا نگاهــی از پایین به بــاال به والدین 
وحشــت  راه  ایــن  در  و  بنگــرد  خــود 
تعــداد  نشــان دهــد.  از خــود  زیــادی 
خانــواده  یــک  در  فرزنــدان  بــاالی 
ســبب می شــد تــا بــه لحــاظ روحیات 
عمیقــی  شــکاف  کاری،  و  عاطفــی 
میــان فرزنــدان و والدیــن بــه  وجــود 
که حتــی پس از تأهل  بیاید. شــکافی 
فرزنــدان نیــز بــر ایــن رابطه دوســویه 
رابطــه  امــروزه،  امــا  بــود.  حکم فرمــا 
نزدیک و صمیمانه تری میان والدین 
و فرزنــدان حکــم فرماســت تــا جایــی 
کــه حتــی نظــرات فرزندان بــر نظرات 
کرده و فرزند در  والدین رجحــان پیدا
بسیاری از شرایط با پافشاری، سخن 
که برخالف نظر بزرگان اســت  خــود را 

کرسی می نشاند. به  

              از بین رفتن پرده شرم
آنچــه بیــش از هر چیز بر نبــود احترام 
کافی از سوی فرزند نسبت به والدین 
صحــه می گــذارد، دریــده شــدن پرده 
البتــه  اســت.  طــرف  دو  میــان  شــرم 
نیــز  والدیــن  مقصــر  قضیــه،  ایــن  در 
کــه ایــن از بیــن رفتن از  هســتند، چرا
کــه مقاومــت  جایــی شــروع می شــود 
در آن دیــده نمی شــود. وقتــی چنیــن 
گســتاخی فرزند  حالتــی عــارض شــد، 
بــرای اعمــال شــاق دیگــر دوچنــدان 
او  در  حالــت  ایــن  کم کــم  و  شــده 
نهادینه می شــود و مطمئنًا با رسیدن 
کــه دیگــر هیچ  بــه ایــن مرحله اســت 
نیرویی نمی توانــد جلودار این روحیه 
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کمک می کند  چنــد توصیه زیر به شــما 
تأثیرگذارتــر و  کــودک خــود  تربیــت  در 

موفق تر باشید

1- مــؤدب بــودن را در منزلتــان تمرین 
کنید. 

مــؤدب بــودن را به جای تذکــر و تصحیح 
کودکتــان بــا مثــال زدن بــه او یــاد  رفتــار 
و  می بیننــد  را  آنچــه  کــودکان  دهیــد. 
گر اعضای  می شنوند الگو خود می کنند. ا
خانــواده نســبت بــه هــم مؤدب باشــند، 
کودکان آســان تر  آموزش مؤدب بودن به 
و ممکن تر می گردد. در این صورت آن ها 
که مؤدب بودن درواقع شکلی  می آموزند 
بــه دیگــران اســت.  گذاشــتن  از احتــرام 
کودکانتان  که بــه  ایــن وظیفه شماســت 
گذاشــتن به دیگران  بیاموزید چرا احترام 

این قدر در زندگی مهم است.

کنید. کودکتان مؤدبانه رفتار  2- با 
کاری به شــما کمک  کودکتــان برای  گــر  ا
می کند حتمًا به او »متشــکرم«، »دســتت 
کودکتــان  از  گــر  ا بگوییــد  نکنــد«  درد 
شــما  بــه  کاری  انجــام  در  می خواهیــد 
کنــد از واژه ی »لطفــًا« در ابتــدای  کمــک 
از  اســتفاده  کنیــد.  اســتفاده  جمالتتــان 
واژه های »متشکرم« و »لطفًا« را از سنین 
کودکــی بــه فرزندتــان بیاموزیــد و به این 
کردن را به  طریق روش درســت صحبت 

آن ها بیاموزید.

3- روش پاســخگویی بــه تلفــن را به 
کودکتان بیاموزید.

به او یاد دهید پشــت تلفن با بقیه چطور 
کنــد، چگونــه پیغــام بگیــرد و  صحبــت 
کند و تلفــن را قطع  چگونــه خداحافظــی 
که بــا صدای بلند  نمایــد. بــه او بیاموزید 
کــردن یا تلفــن زدن هنگامی که  صحبت 
کردن تماشای  دیگران مشغول صحبت 
کــردن  فیلــم و تلویزیــون و یــا اســتراحت 

کاری نادرست است. هستند 

بــه  را  دیگــران  بــه  کــردن  4- کمــک 
فرزندتان آموزش دهید.

بــرای  بــاز نگاه داشــتن در  یــا  کــردن  بــاز 
که  دیگران، برچیدن چیزهای شــخصی 
بر روی زمین افتاده اســت و یا فرســتادن 
کوتــاه تشــکرآمیز نمونه هــای  پیام هــای 
گذاشــتن  خــوب و قابل اجرایی از احترام 
که می توانید آن ها را به  به دیگران است 

کودکتان بیاموزید.

کمــک  خانــواده  اعضــای  دیگــر  5- از 
بگیرید.

والدیــن بایــد در خصــوص نحــوه رفتار با 
گفتگــو و تبادل نظر  کــودک بــا یکدیگر به 
بپردازند و به یک موضع واحد برسند. هر 
یــک از والدیــن به تنهایی قــادر به انجام 
کار نخواهنــد بــود. در خصــوص این کــه 
گفتار ارجح تر اســت  کدام رفتار یا  آموزش 
به توافق برســید تا کودک دچار دوگانگی 

و بالتکلیفی نشود.

6-صبور باشید.
و  کامــل  به طــور  نمی تواننــد   بچه هــا 
آمــوزش  روش هــای  تمــام  صحیــح 
گاهــی  داده شــده را بــه خاطــر بیاورنــد و 
برخــالف رونــد همیشــگی و مــورد انتظــار 
نه چنــدان  بــا ظاهــری  را  کاری  والدیــن 

مؤدبانه انجام می دهند.
آشــفتگی،  به جــای  مــوارد  این گونــه   در 
کتــک کاری  و  تهدیــد  یــا  و  پرخاشــگری 
کنیــد بــا مالیمــت رفتــار موردنظــر  ســعی 
کــرده یــا نادیــده  کــه فرامــوش  و آنچــه را 
یــادآوری  و  گوشــزد  او  بــه  اســت   گرفتــه 

کنید.

7- تشویق را فراموش نکنید.
 هرگاه فرزند شــما از خود رفتاری مؤدبانه 
که می بیند  بروز می دهد مثاًل به شخصی 

کــه  غذایــی  خاطــر  بــه  می کنــد،  ســالم 
برایش تهیه کرده اید تشکر می کند و یا به 
دوســتان خود احتــرام می گــذارد با دادن 
هدایایــی مناســب او را مورد تشــویق قرار 
ع حتــی می توانــد در  دهیــد. ایــن موضــو

بهبود رفتار نوجوانان هم مؤثر باشد.

8- و نکته آخر اینکه…
بدزبانــی،  بــه  شــروع  کــودکان  وقتــی 
کلمــات  از  اســتفاده  پرخــاش،   تمســخر، 
گاه فحــش دادن می کننــد،  نامطلــوب و 
تقلیــد  در  کــودک  قــدرت  متوجــه  مــا 
کلمــات خوب و بــد خودمــان و اطرافیان 

می شویم.
بدزبانی، بدرفتاری و بی ادبی و … تنها از 
راه آموختن و مواجه شدن با آن به وجود 
موقعیت هایــی  بایــد  بنابرایــن  می آیــد، 
کــودک این  کــه طــی آن ممکــن اســت  را 
کنید  کلمات نامطلوب را بشنود، محدود 
تلویزیونــی  برنامه هــای  مواظــب  یعنــی 
بــا  کــه  دوســتانی  می بینــد،  کــودک  کــه 
آن هــا رفت وآمــد داریــد و طــرز صحبــت 
کلمــات و یا  خــود باشــید تــا بتوانیــد ایــن 
رفتارهای ناشایســت را از مجموعه لغات 
کار می برد حذف  کودک بــه  که  و افعالــی 

کنید.

منابع:
غررالحکم. 
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 بحاراالنوار، ج 61، ص 732.

 مکارم االخالق، ص 31، 51 و 71.
سنن النبی، ص 57.

 مقاله ای پیرامون دیدگاه اســالم در مورد 
ادب از مصطفی حاجی امیری

 دستم را زیر چانه ام مشت 
بــه  دیگــر  بــار  و  کــرده ام 
آدم های اطـرافم می نگرم. 
عجیــب شــده اند عجیب...افــکارم را که 
کالفــی ســردرگم شــده اســت، بین  شــبیه 
تک تکشان میدوانم به آدم های تازه ای 
میرسم بعضی هایشان تندخویند، بعضی 
کم حرف، بعضی مغرور و بعضی ... حتی 
کمــی عجیب ترنــد، آری  بعضی هایشــان 
کمــی  حتــی  آنهــا  بقیــه.  از  عجیب تــر 
ک اند، شبیه نقاشی کودکیمان اند.  ترسنا
همیــن  بــا  و  دارنــد  یک چشــم  آنهــا 
کمــی  می تواننــد  فقــط  یک چشمشــان 
کمی...آنهــا  کننــد و  کمــی درک  ببیننــد، 
همه چیز را نصفه و نیمه می فهمند و این 
کترشــان می کند. شــاید شما هم از  خطرنا
این آدمهای یک چشــم دیده باشــید، به 
ظاهرشــان نــگاه نکنید درســت اســت که 
روی صورتشان دو چشــم دیده می شود، 
اما درواقع یکی از چشــمها نقاشــی است. 
کــه  کســانی هســتند  ایــن آدم هــا همــان 
گاهــی لباس قاضی می پوشــند و قضاوت 
گاهــی عالمــه می شــوند و فتــوا  می کننــد، 
و  می شــوند  راهنمــا  گاهــی  می دهنــد، 
تیــر  حتــی  گاهــی  و  می دهنــد  راه نشــان 
می شــوند، تیــری تیــز و بــر اعمــاق جــان 
که آدمی مادامی که عمر دارد  می نشــینند 
بــر زخمشــان بیابــد.  نمی توانــد مرهمــی 
قضاوت هــای یک طرفــه را دیده ایــد آنهــا 
که فقط با ظاهرشــان ســنجیده می شوند 
شــاید  می خورنــد.  بدنامــی  چســب  وبــر 
قاضی این افراد و داستان زندگیشان هم 
آدمی یک چشــمی اســت. اصاًل این روزها 
گاهی رســیدن به مقــام و جایگاهی آدم را 
یک چشمی میکند. زرق وبرق مقامشان، 
نور یک چشمشــان را می گیرد و می شــوند 

که  همان آدم یک چشــمی و این می شود 
زیردستشــان  مــردم  بــه  یک چشــم  بــا 
می نگرند و انگار با همان یک چشــم یک 
دیــوار بیــن خلــق خــدا می کشــند و غنی و 
فقیــر را از هــم ســوا می کننــد. یــک دیــوار 
بلنــد، بلندتــر ازآنچــه فکــرش را بکنیــد. 
که حتی صدای مردم فقیر را  آن قدر بلنــد 
هم نشــنوند. یک چشم شــده اند وهمان 
پــول  جــز  چیــزی  هــم  یک چشمشــان 
نمیبینــد. اصاًل انــگار جز صــدای پول نیز 
صدایــی نمی شــنوند. در ســکوت رفــاه و 
غ از فریــاد کمک خواهی و  راحتیشــان فار
کمی آنسوتر سکه بر روی  درد و نیاز مردم 
سکه می گذارند و باال می روند حتی گاهی 
کافــی  باالتــر از ســکه های عــدد آووگادرو. 
است فقط یک سکه از خواسته ذهنشان 
غوغــا  کــه  اســت  آن وقــت  باشــد.  کمتــر 
میکننــد و گاهی تاوان این یک ســکه را از 
گرانــی را به  مــردم اطرافشــان می گیرنــد و 
که می آید،  گرانی  جان مــردم می اندازند. 
در خیابان های شــهر خودشــان هیچ چیز 
شــرمنده  پــدری  نمی شــود،  عــوض 
نمی شــود،مادری آواره نمی شود؛ اما وای 
گرانــی بــه آن طــرف دیــوار  کــه  از آن روز 
نشت می کند زندگی شان سخت می شود، 
ســختتر از دیــروز. اصــاًل چــه اهمیتی دارد 
حتــی  دیگــر  پــدری،  جبیــن  عــرق  کــه 
بچــه اش  و  زن  خالــی  نــان  پاســخگوی 
کــه دختری  نمی شــود؟ چــه اهمیت دارد 
گرانــی  آرزوی عــروس شــدنش را قربانــی 
کــرده اســت؟ چــه اهمیــت دارد لبــاس نو 
چــه  اصــاًل  اســت؟  شــده  گروهــی  آرزوی 
اهمیت دارد فریاد درد، بقیه آنها که فقط 
یک چشــم دارند و خودشــان را می بینند! 
خودشــان هم چه می دانند درد چیست؟ 
فقــر چیســت؟ ایــن روزهــا بایــد خیلــی از 

حتــی  کنیــم.  مواظبــت  چشــم هایمان 
گاهی الزم است به یک متخصص چشم 
گرفتن  کنیم، اما این بار نه برای  مراجعه 
گاهی مشــکل مــا بزرگ تر از  یــک عینک. 
کــه با عینــک حل شــود، اصاًل  این اســت 
بایــد مطمئن شــویم که دو چشــم داریم، 
کار سختی  که نقاشی نباشــند.  دو چشــم 
نیست، کافی است با خودمان مرور کنیم 
همه مســافر یک مقصدیم، فقــط در این 
سفر صندلی بعضی بهتر و راحت تر است. 
گر صندلی ما صندلی یک پزشــک  نکنــد ا
اســت فقط چشــممان به جیب خودمان 
باشــد و دست خالی بیمار را نبینیم، نکند 
گر عالم این مردم هســتیم چشممان به  ا
محبوبیتمان باشد و حواسمان به دانش 
کــه در اختیار خلق قــرار میدهیم  ناقصــی 
هســتیم  اســتادی  گــر  ا نکنــد  نباشــد، 
چشــممان به ســپری شــدن زمان باشد و 
ذهن تشــنه دانشــجو را نادیــده بگیریم و 
گــر هــر  هــزاران نکندهــای دیگــر. اصــاًل ا
شــخص در جایــگاه خــود از چشــمهایش 
مطمئن شود دیگر این همه مشکل مردم 
توانســتیم  روزی  گــر  ا نمی کنــد.  دوره  را 
هرکــدام در نقــش خودمــان غیــر از خــود 
بقیــه را هم ببینیم دستشــان را بگیریم و 
قوت زانوی خمشان شویم و قدمی آنها را 
جلــو ببریم، آن وقت اســت که می فهمیم 
مــا بــا تک چشــمی ها نه تنهــا در داشــتن 
که زمین تا آســمان فرق  یک چشــم دیگر 
داریم. فقط حواسمان باشد مبادا صندلی 
و منصبــی آنهــا را از مــا بگیــرد. آن وقــت 
است که دیگر نمی توانیم همه را ببینیم، 
بــا  نفــس  بــه  نفــس  و  کنیــم  درکشــان 
کنیــم و شــاید روزی آه  دردشــان زندگــی 
دامن گیرمــان  نســل ها  تــا  دختربچــه ای 

شود.

آدم های 
یک چشمݡی

             نویسنــده: 
              مرضیه نامدار 

رشتـــه ی بهــداشــت حرفه ای



social

)اجتماعݡی(
جوان، سربار یا سردار     

دانشجویان امروز مسئوالن فردا   

من را ببین!  

صادرات مغزها واردات نقص ها  

پرواز یا پرتاب؟  

کاریکاتور  

که در فخر سود نیست  مفروش ای رفیق 
گرفتن فرود نیست فرجام این فراز 

که تو طبل درون تهی تحسین نمی کنم 
دشنام می دهی و جوابش درود نیست

که سیلی روزگار از آن دمی بترس 
کبود نیست که روی تو غیر از  روشن 

گفتی درست بود باشد قبول هر چه تو 
ای باوجود، چون تو دگر در وجود نیست

ای جان من چنان که همانی عزیزی و
گفتن ازآنچه نبود نیست حاجت به قصه 

می دانم ای برادر من درک می کنی
این شعر خیرخواه تو است حسود نیست

              شــاعـــر: 
             امید رضا رنجبر
             رشتــه حقـوق

در باب    
ݡی خودستاىݭݭݭݭݔ
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کرده ایم،  بــه مدیران ســالخورده عــادت 
کرده ایم  به مجلس ریش سفیدان عادت 
و آنقــدر بــه هیئت دولت موســپید عادت 
کــه بــا دیــدن یــک وزیــر جوان  کرده ایــم 
بــه وجــد می آییــم! هرچنــد نمی تــوان با 
امــا  نادیده گرفــت،  را  بودنشــان  تجربــه 

گذشــته های نــه چندان  میخواهــم به 
دور برویم...

حدود سال های 58 تا 63؛ روزگاری 
نفــت،  وزیــر  ســاله   53 تندگویــان  کــه 

حســن  دفــاع،  وزیــر  ســاله   48 چمــران 
کری  باقری 27 ســاله فرمانــده جنگ، با
2۹ ســاله شــهردار ارومیــه و دیالمــه 27 
زمــان  آن  بــود.  نماینــده مجلــس  ســاله 
جوان ها باری بــر دوش مملکت نبودند، 
بلکه بار مملکت را به دوش می کشیدند. 
جوان هــا بی مســئولیت و ســربار خانواده 
خوانده نمی شــدند، بلکه مسئولیت های 
بــزرگ داشــتند و خودســاخته بودند. چه 
بالیــی ســر جوان هــا آمــده اســت؟ نکنــد 

جوان های امروزی پیر شده اند؟ یا اینکه 
جوان هــای امــروزی وقــت و انــرژی یک 

جوان دیروزی را ندارند؟
فکــر  ایــن  بــه  را  لحظاتــی  مــا  همــه 
که چه  گذرانده ایــم و از خود پرســیده ایم 
می خوانیــم؟  درس  چــرا  می کنیــم؟  کار 
چــرا دانشــگاه می رویم؟ چرا...؟ ســر حد 
کردن یک شــغل، یک  آرزوهایمــان پیدا 
کارمنــدی و ...شــده؛  حقــوق، یــک میــز 
حــواس  می گیریــم  تصمیــم  بنابرایــن 
کنیــم و ســرخودمان را  خودمــان را پــرت 
گــرم کنیم. ما جوان های  گرام  به اینســتا
امــروزی در دانشــگاه درس می خوانیــم، 
مهارت های مختلف یاد میگیریم، آداب 
غ  معاشــرت را می آموزیــم، امــا بعــد از فــار
التحصیلــی رها می شــویم، بــدون اینکه 
از دانــش و توانایی هایمــان اســتفاده ی 

شایسته شود.
غ  فــار از  نفــر  چنــد  اخیــر  ســالهای  در 
مجلــس  بــه  دانشــگاه مان  التحصیــالن 

کردنــد؟ چنــد  شــورای اســالمی راه پیــدا 
غ التحصیــالن دانشــگاههای  نفــر از فــار
کشــور در عیــن شایســتگی  علوم پزشــکی 
معاون وزیر بهداشــت شــده اند؟ چند نفر 

از جوانان ...؟
که از  می خواهم برایتان از جوانی بگویم 
زمان خودش جلوتر بود. ســالهای خیلی 

دوری نیســت، از افسانه و یا اسطوره هم 
ســخن نمی گویــم. او ماننــد مــا در همین 
کرد، درس خواند و پیشــرفت  جا زندگــی 

کرد.
دوران دانشــجویی او در دو دوره قبــل و 
بعد انقالب اســالمی قابل مالحظه اســت 
کــه به مهمتریــن آنها اشــاره می کنیم. در 
دوره ی قبــل انقــالب اســالمی بــه همــراه 
چند تن از دوســتان، برای بررسی اوضاع 
پیرامــون  مســتندی  ســاخت  و  منطقــه 

وضعیت فقر در نقاط محروم ایران، 
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  بــه 
کپرنشــینان  اوضــاع  از  و  کردنــد  ســفر 
فیلم بــرداری و با ایشــان درباره وضع بد 
کــه در چابهــار  زندگــی مصاحبــه نمودنــد 
ک دســتگیر ولــی بــه علــت  توســط ســاوا
موجــود نبودن مدرک، پــس از مدتی آزاد 
کثرًا  میشوند. تولید چند فیلم مستند که ا
ناتمــام مانــد؛ مانند مســتند فقر در ســال 
کــه بعد از انقالب بخشــهایی از آن از   54
 تلویزیون جمهوری اســالمی پخش شد.

جوان
        سربار یا        
               سردار؟

              نویسنده
                فــــاطـمـــــه رفــوگــــری
 رشتــه ی بهــداشــت محیــط

او عبدالحمید دیالمه متولد 
که پس  1333 در تهران بود 
کودکی و  گذراندن دوران  از 
نوجوانی پربار و انتخاب رشته 
علوم طبیعی، در آزمون سراسری 
کرد و در دانشگاه علوم  شرکت 
پزشکی مشهد در رشته پزشکی 
کرد ،اما  شروع به تحصیل 
به دلیل فعالیت های سیاسی 
مخالف رژیم پهلوی از تحصیل 
در رشته پزشکی محروم شد 
و مجبور به انتخاب رشته 
داروسازی شد.

خوابــگاه  در  تحصیــل ،  اول  ســال  در 
تأســیس  بــه  اقــدام  مشــهد  دانشــگاه 
کتابخانــه اســالمی نمــود و از ایــن طریق 
گروههــای چندیــن نفری تشــکیل میداد 
و مدیریــت آنهــا را جهت نشــر افــکار ناب 
اســالم شــیعی، بــا آموزشــهای عقیدتــی و 

سیاسی بر عهده میگرفت.
وی  اســالمی،  انقــالب  پیــروزی  از  پــس 
اعــالم  ازجملــه؛  گرفــت  تصمیماتــی 
موجودیت رســمی و علنــی »مجمع احیاء 
تفکرات شیعی« در سطح دانشگاه و شهر 
کالس های  مشــهد، مدیریــت و تشــکیل 
او  مشــهدی.  جوانــان  بــرای  عقیدتــی 
گفتگــوی  همچنیــن جلســات مناظــره و 
اعتقادی- سیاسی، جلسات آزاد پرسش 
گروه های انحرافی  و پاســخ با نمایندگان 
در ســطح شــهر و جمع هــای دانشــگاهی 
تشکیل میداد. اما فعالیت اصلی او که در 
گری  هر دو دوره به آن میپرداخت، افشــا

جریان انحرافی منافقین بود.
اولیــن  بــا  همزمــان   135۹ ســال  در 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
مشــهد،  اول  طــراز  علمــای  از  پنج تــن 
کاندیدای خود  دکتــر دیالمه را به عنــوان 
کردنــد و یک بــار دیگــر  بــه مــردم معرفــی 
بــر  را  خــود  زمــان  اســامه ی  پیامبرگونــه 
کبــار و ســالخوردگان ترجیــح  بســیاری از 
دادنــد و او نیــز بــه هــدف ادای تکلیــف 

مــردم مشــهد وارد ســنگر  بــا رأی قاطــع 
مجلس شد و به تهران آمد.

آغــاز دوران نمایندگــی مجلــس همزمان 
نقطــه  بنی صــدر  جمهــوری  ریاســت  بــا 
عطــف دیگــری در حیــات ایشــان بــود، 
که قبل از ریاست  دیالمه اولین کسی بود 
و  را مطالعــه  افکار بنی صــدر  جمهــوری، 
نقــادی نموده و نقــاط ضعف بینش وی 
را یافتــه بــود. لــذا بــا ریاســت جمهــوری 
کرد:  »ریاســت  کــرد و اعــالم  او مخالفــت 
جمهوری بنی صدر برای اســالم و جامعه 
اســالمی ایــران یك فاجعه اســت« و برای 
آنکــه ایــن مخالفــت در شــعار و اندیشــه 
خالصه نشود با جمعی از دوستان مجمع 
روزنامــه  محــل  در  اعتــراض  به عنــوان 

کردند. انقالب اسالمی تحصن 
که با مرزبانی از حوزه تفکر  او جوانــی بود 
شــیعی در این راه پرچم افراشت و همین 
که هدف سهمگینترین  امر نیز سبب شد 
تبلیغات سوء دشمن قرار گیرد و سرانجام 
یکشنبه 7 تیرماه 1360 در حادثه انفجار 
در حــزب  منافقیــن  توســط  کینــه  بمــب 
جمهوری اســالمی به همراه 72 تن دیگر 

از یاران امام )ره( به شهادت رسید.

شــهید  پربــار  امــا  کوتــاه  زندگــی  از 
دیالمه حدود 400 ســاعت ســخنرانی 
کتــاب  جمع آوری شــده و به صــورت 9 

که عناوین این  به چاپ رسیده است 
کتابها عبارتند از:

1. انتظــار، ضابطــه حرکــت بــر صــراط 
مستقیم

2. زهد و آزاداندیشــی، ضابطه حرکت 
بر صراط مستقیم

صــراط  بــر  حرکــت  ضابطــه  فقــر،   .3
مستقیم

4. شــفاعت، ضابطه حرکت بر صراط 
مستقیم و ...

»صبــر«،  چهارکتــاب  میــان،  ایــن  از  کــه 
و  خلــوت  »انســان  و  »انتظــار«  »امــام«، 

خلوت انسان« به چاپ دوم رسیده اند.

گهربــار از ایــن شــهید  و در آخــر جملــه ای 
بزرگــوار: »مــا نمی توانیــم بــدون اینکــه 
کارکنیــم چون  جهــت داشــته باشــیم، 
جهــت دار  انســان  وجــودی  ســاختار 
اســت و نمی توانــد از دایــره جهــات و 
ج شود. وقتی متوجه شدیم  ابعاد خار
که انســان بعد و جهــت دارد، خواهیم 
که جمله “من بی طرفم” چقدر  فهمید 

بی ربط است.«

ehya- ،منابــع: ویکی پدیا، ویکی شیعه
e-saghalain.ir مرکــز حفــظ و نشــر آثــار 

tebyan ،شهید دیالمه
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دانشجویان
،مسئوالن                            امروز 
                فردا

سخنان رهبر معظم انقالب پیرامون 
کشور نقش دانشجویان در آینده 

              نویسنده
               محمد صادق باسو

              رشتـه ی بهداشت محیـط

متأسفانه امروزه یکی از مشکالت گریبان 
گیر ما در برخی حوزه های مدیریتی کشور، 
ضعــف و ناکارآمــدی بــه دالیــل مختلــف 
ازجمله عــدم اســتفاده از ظرفیت نیروی 
جوان و ندادن فرصت به جوانان مستعد 
که درنتیجه آن شاهد پیشرفت  اســت، 
انــدک یا خســارت بار بودن کار هســتیم. 
کــه  دانشــجو  جوانــان  میــان  ایــن  در 
مسئوالن فردا خواهند بود، چه وظایفی 
بر عهده دارند؟ آیا در امور مدیریتی میتوان 
که به لحاظ تجربه و مهارت  به جوانانی 
مدیریتــی در ابتدای راه هســتند اطمینان 
کــرد؟ جوانان چــه جایگاهی در پیشــبرد 

اهداف نظام اسالمی دارند؟
عنصــر نیــروی جــوان و متعهــد، همــواره 
و در همــه امــور توانســته و همچنــان نیز 
می تواند راهگشا و تأثیرگذار باشد. نیروی 
عمــر  طــول  در  ایرانــی  مســلمان  جــوان 
چهل ســاله ی انقــالب اســالمی، همانند 
موتور محرک و پیش برنده قطار انقالب 
بــوده اســت و در ســایه همیــن مدیریــت 
جوانانه و شورانگیز کارهای بسیار زیادی 
فراوانــی  توفیق هــای  و  گرفتــه  صــورت 
حاصل شــده اســت که به نوعی می توان 
آن را در طــول ایــن چهــل ســال بی نظیــر 

دانست.
جــوان در مقــام یــک دانشــجو چگونــه 
در  مســئولیت  بــرای  را  خــود  می توانــد 
کنــد؟ یــک پاســخ بــه ایــن  آینــده آمــاده 
دانشــگاه  محیــط  در  تمریــن  پرســش، 
و  پیگیــری  بــا  دانشــجویی  دوران  و 
اهتمــام بــه تصمیم ســازی در آن محیط 
هســت.  ذی صــالح  مســئولین  بــرای  و 
یــک  بــرای  دانشــگاه  در  تصمیم گیــری 
دانشــجو می توانــد ازآن جهــت آســیب زا 
کــه در برهــه ای از دوران زندگــی،  باشــد 
به جــای آنکه به فراخــور ویژگی هایش در 
گــر و مجاهــد آرمان گرا  مقــام یک مطالبه 
و واقع بیــن برآید نــاگاه خــود را در میدان 
پاســخ گویی در مقــام یک مســئول مورد 
هجمه قرارگرفته شــده ببیند. این تضاد 
بــودن  ســازنده  از  بیــش  ایجادشــده 

می تواند شکننده باشد.
مضاف بر آن یک دانشجوی تصمیم ساز 

می توانــد با بــه وجــود آوردن یــک فضای 
گفتمانی، مســئولین را به ســمت اهداف 
خود بکشــاند و آن ها را تحقق ببخشــد. 
فعالیت دانشــجویی به واقع می تواند با 
تأثیرگذاری بر محیط دانشگاه به محیط 
جامعه نیز انتقال یابد و اثرگذار باشد، این 
کــه ضمن یأس  برخالف عقایدی اســت 
و ناامیــدی از فعالیت هــای دانشــجویی 
این احساســات را به دانشــجو و محیط 
دانشــگاه تزریــق می کنند و موجــب رکود 
و افســردگی روحیــه دانشــجو و محیــط 

دانشگاه می شوند.
گفتمــان »مــا می توانیــم« در بیــن  غلبــه 
گفتمان  اقشار مختلف ملت و پس زدن 
منحوس »ما نمی توانیم« که ســال های 
متمــادی در زمــان طاغــوت و در اثر القای 
مآبــان  روشــنفکر  نیــز  و  اســتعمارگران 
غــرب زده در میــان دولت مــردان و مــردم 
رایــج شــده بــود، باعث موفقیــت، عزت 
و پیشــرفت شــگفت آور و چشــمگیر یک 
جامعــه، بــا اتکا به تــوان و اســتعدادهای 
داخلــی شــده اســت. در نظــام دوقطبــی 
ســلطه گر و تحت ســلطه حاکم برجهان 
که همه چیز را کشــورهای ســلطه گر برای 
منافــع خــود دربنــد انحصــار می کشــند 
و دیگــران تنهــا تأمین کننــده مــواد خــام 
می شــوند،  آن  مصرف کننــده  و  فــرآورده 
این یک حرکت بزرگ و ارزشمند است که 
درواقع این نظام استکباری را به چالش 
می کشــد و فراتــر از آن، بقیــه کشــورهای 
گفتمــان  ایــن  بــه  نیــز  را  ســلطه  تحــت 

فرامی خواند.
پــس بــاور و اعتقــاد قلبی و عملــی به این 
در  کنــون  ا خوشــبختانه  کــه  گفتمــان، 
کشــور ما به یک گفتمان پذیرفته شــده و 
غالب تبدیل شــده است، یکی از وظایف 
آن  پــی  در  کــه  اســت  جملــه  مخاطــب 
شــهریاری ها و احمدی روشــن ها تربیت 
و در خدمت ملت و کشور گرفته خواهند 
شــد. جوان دانشــجو بایســتی تبیین گر 
که  مســائل باشــد. بر این اســاس است 
انقالب اسالمی بر بسیاری از مسائل خود 
از طریــق تبیین گــری فائــق آمــده اســت. 
تبیین، جایگاه بســیار مهمی در مبارزات 

روشــن  بایــد  موضــوع  دارد.  اســالمی 
بشــود و مــردم درباره ی آن فهم درســت 
کننــد. ایــن مطلــب، در  و اســتواری پیــدا 
حــال حاضر که مبــارزه انقالبی ملت ما با 
دشمنانش ادامه دارد، اهمیت روزافزون 
کــرده اســت. جبهه جنــگ از میدان  پیدا
مبــارزه مســلحانه بــه میدان هــا دیگــری 
کنون  نظیر سیاســت، فرهنگ، امنیت و ا

کرده است. اقتصاد امتداد پیدا
انســانی  اســتعدادهای  دارای  ایــران 
کــه  اســت  فــراوان  کمیــت  و  باکیفیــت 
کشــور ما  کم نظیر  ازجملــه خصوصیــات 
محســوب می شــود. ایــن نعمــت الهــی 
قطعــًا بــا خود بــار ســنگین مســئولیت را 
مــی آورد. وظیفــه مســئوالن در برابــر این 
ودیعه ی الهی مراقبت برای حفظ و رشــد 
کــه به طریق اولــی  ایــن امانت هــا اســت 
متوجه خود شــخص نیز می شود، یعنی 
جوان ها مقدم بر مسئوالن وظیفه شکر، 
پاسداری و بهره برداری از این استعدادها 

را بر عهده دارند.
و  علــم  شــجاعت،  نظیــر  ویژگی هایــی 
ســواد، تدین، مبتکر بــودن، خودباوری، 
غیور بودن و... از خصوصیات برجسته 
نســلی اســت که ســرمایه حرکت کشــور 
به ســوی اهــداف متعالــی اســت. از اهــم 
اهداف متعالی، تبدیل ایران به کشــوری 
پیشــرفته، قدرتمند، سرشار از معنویت 
و ایمان، عزیز، شــریف، صاحب حرف نو 
در مسائل بشری و مسائل بین المللی با 
توجه به عجز و درماندگی مکاتب شرقی 
و غربی در باب مسائل انسان، آن هم به 

اقرار متفکران آن ها است.
جوانــان  حرکــت،  ایــن  محرکــه  موتــور 
که بدون آن ها داشتن  نخبه ای هســتند 
کشــوری بــا ویژگی هــای بــاال امکان پذیــر 
ازلحــاظ  علمــی،  لحــاظ  از  نیســت. 
اعتقــادی، از لحاظ انگیزه هــای انقالبی، 
باشــند.  آمــاده  همیشــه  بایــد  جوان هــا 
جوان هــا موتور پیشــرفت انقالب انــد، از 
ابتــدا تا بــه امروز همین گونه بوده اســت. 
خوشــبختانه ما امــروز جوان هــای دارای 
عــزم و همــت و بصیرت بیشــتری، حتی 

نسبت به اوایل انقالب داریم.
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راحلــه دختری ســت 16 ســاله، مــادرش 
کــه او را بــا 5 خواهــر و بــرادر  مدتی ســت 
تنهــا  ازکارافتــاده اش  پــدر  و  خردســال 
گذاشــته و تمــام زندگی شــان بــا یارانــه ی 
ناچیِز دولتی میگذرد. راحله، با ناامیدی 
از آرزویش می گوید؛ از این که دوست دارد 
یک ماشــین داشته باشد و معلم شود اما 
بعد از رفتن مادرش، کارهای خانه، توان 
درس خواندن را از او ربوده اســت. سعید 
یــک موتــور می خواهــد و رضــا، چیــزی از 
»آرزو« نمی دانــد! ســعید و رضــا نیز هر دو 
کرده  16 ســال دارنــد و رضــا، درس را رها 
کارگاه رشــته پزی،  پــدرش در  کنــار  و در 
که بپرســی دوســت  کار می کنــد. از ســعید 
داری زندگی تان چگونه باشد؟ می گوید: 
»یــه خونه ی بزرگ تر داشــته باشــیم و یه 
ماشــین.« و رضا می گویــد: »نمی دونم.« 
کــودکان،  ایــن  میــان  در  و  هــم!  راحلــه 
ایــن چیــِز عجیبی نیســت؛ آن هــا معمواًل 
که  نگاهی بــه دورادور زندگی ندارند؛ چرا
زیــاد  آنهــا  کنــون«  »ا دغدغــه ی  آن قــدر 
در  »آینــده«  بــرای  کــه جایگاهــی  اســت 
اندیشه شــان وجــود نــدارد. تــاش بــرای 
که  کرده  زنــده ماندن آن قــدر درگیرشــان 
کم کــم، اهمیت توجه بــه خود در آنان رو 
بــه خاموشــی می  گرایــد و چنین می شــود 
که وقتی از »خود« و عایقشان می پرسی 
کــه تابه حــال به  معمــواًل نمی داننــد، چرا
آن هایــی  نکرده انــد!  دقــت  یــا  فکــر  آن 
کــه می داننــد، ناامیدند از رســیدن!  هــم 
آینــده  در  دارد  نمی دانــد دوســت  راحلــه 
کند اما ســعید می خواهد  چگونــه زندگــی 
همینگونــه باشــد و رضــا، مانند بســیاری 

دیگر سؤاالت، جواب را نمی داند.
پولدار شــدن، خواســته ی هر سه ی آنان 
اســت! این خواســته ی همه اســت. ولی 
کــودکان محروم، پــول را  بایــد دیــد ایــن 
کــودکان،  بــرای چــه می خواهنــد و دیگر 

برای چه؟
ایــن حوالــی، درس خوانــدن  پســرها در 
کار  را دوســت ندارنــد. بــه قول رضــا: »به 
نمیاد.« و دخترها که آن را دوست دارند، 
مادرانشــان  بــه  خانــه  کارهــای  در  بایــد 
کنند و در بیشــتر مــوارد، ازدواجی  کمــک 
زودهنگام در انتظارشــان است و پسرها، 
کــه  رضــا  از  زودهنــگام!  شــدن  شــاغل 
می پرســی: »چــی خوشــحالت می کنــه؟« 
نخســت می گوید: »نمی دونــم.« و اصرار 
که می کنی، اندکی می اندیشد و می گوید: 
»بریم یه جای جدید.«)مسافرت( سعید 
هم دوســت دارد بــرود شــمال! تابه حال 
بســیار  را  بی مثالــش  وصــف  امــا  نرفتــه 
راحلــه ماننــد همیشــه،  و  اســت  شــنیده 
بــا لحنــی آرام می گویــد: »شــاید بــرآورده 
شــدن آرزوهــام.« مکثــی می کنــد و ادامه 
خوشــحال  همیشــه  »بابــام  می دهــد: 
باشــه.« می گویــم: »باباتو خیلی دوســت 
»دختــرا  می گویــد:  خنــده  بــا  داری؟« 
بابایی ان.« من هم می خندم و میگویم: 
»می دونــم!« او دوســت دارد بافتنــی یــاد 
بگیــرد و آرایشــگری، اما وقتــش را ندارد. 
می کشــد  نقاشــی  فراغتــش  اوقــات  در 
شیشــه  روی  ویتــرای،  بارنــگ  گاهــی  و 
نقــش میانــدازد. ســعید اما با دوســتانش 
مــادرش،  بــودن  خوشــحال  و  میگــردد 
او را خوشــحال میکنــد. او زندگــی را بــه 
رنگهــای مختلفــی میبینــد و رضــا، آن را 
خ! و وقتی راحله می گوید: »مشــکی«  ســر
متأثر می شوم، اما هیچ برای گفتن ندارم 
فقط به احترام عمق سختی  زندگی اش و 
راه حلی که می دانم در توان من نیســت، 
چند لحظه ســکوت می کنم و سپس از او 
می خواهــم برایــم زندگــی را نقاشــی کند! 
و او دقایــق زیــادی بــه صفحــه ی ســفید 
گاه با اســتیصال به  کاغــذ نــگاه می کند و 
کاغذ نقش  من! ســرانجام اما چیزی را بر 

 می زند که معتقد بود: »می ترسم مسخره 
کــه  بشــه.« و مــن بــه او اطمینــان دادم 

سخت نگیرد و همان را بکشد.
ایــن مناطق حاشــیه ای، تبدیل شــده اند 
و  اجتماعــی  مددکارهــای  محفــل  بــه 
گــون؛ یکی  ســازمان های مردم نهــاد گونا
کار اســت و دیگری حامی  کودکان  حامی 
یکــی  تحصیــل.  از  بازمانــده  کــودکان 
دیگــری،  و  می دهــد  پزشــکی  خدمــات 
مــددکاران  ایــن  ک...  پوشــا و  ک  خــورا
ایــن  کهنــه ی  و  توان فرســا  آســم  بــرای 
مردم، حکم اســپری ای کم جان رادارند؛ 
ایــن بیمــاری بایــد از ریشــه درمــان شــود 
ک ریشه دوانده و رنگ  که در این خا چرا
کرد؛  کودکانشــان تزریق  را باید به زندگی 
هیچ پارک، سینما یا شهربازی ای در این 
کــودکان هم  مناطــق وجــود نــدارد، ایــن 
که کودکانی  حق خوشی کردن دارند، چرا
شــاد، جامعــه ای شــاد را می ســازند. ایــن 
جبــر جغرافیایی را بایــد باتدبیر، از زندگی 

این مردم زدود.

کودکان در حاشیه ی شهر گفت وگو با 

              نویسنده
                 آیــــدا بهــــــرامی

 رشتـه ی بهــداشـت حرفه ای

کالن شــهرها، زندگی  در حاشــیه ی 
که  کودکــی  بی رمــق می گــذرد؛ ماننــد 
تمــام توانش را صرف دســت وپنجه 
کــردن بــا آســم می کنــد. حصه،  نــرم 
مناطــق  و...  زینبیــه  دارک،  رَزنــان، 

َ
ا

کــه  هســتند  اصفهــان  حاشــیه ای 
کســیژنی  بی ا در  مردمــش،  روزگار 
می گذرد. مردم این مناطق، یا بومی 
هســتند یــا مهاجرانــی از روســتاها و 
اســتان های اطــراف. حتــی مهاجران 
اینجــا  در  می تــوان  هــم  را  افغــان 
خانــوار،  سرپرســتان   

ً
معمــوال دیــد. 

که  شــغل هایی با درآمد ناچیــز دارند 
حتــی پاســخگوی نیازهــای اولیــه ی 
خانــواده  پرجمعیتشــان هم نیســت 
کودکانشــان را به  که  و همین اســت 
کارهایی بس سخت  کار وامی دارد، 
آنــان  در  را  کودکــی  رنجــور  ح  رو کــه 

خدشه دار می کند.

نقاشی)عروسی( اثر راحله

نقاشی اثر سعید

من را 
      بـبـيـن!

23 2222

مستند کودکان کار
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در تمــام دنیــا، نخبگان به محــض این که 
شــرایط  و  آنهــا  اثرگــذاری  میــزان  ببیننــد 
زندگــی در جامعــه مطابــق با ایــده آل های 
شــرایط  بــا  کشــورهایی  بــه  نیســت  خــود 
علمــی و رفاهــی بهتــر مهاجــرت می کنند و 
این موضــوع همواره در طــول تاریخ وجود 

داشته است.
کــوچ  از  جلوگیــری  دربــاره ی  بااینکــه   
و  گفتــه  زیــادی  مطالــب  نخبــگان، 
خ  نوشته شــده اســت؛ امــا این کــه چــرا نــر
مهاجــرت ایــن قشــر افــراد جامعــه باوجود 
تدابیر اندیشــیده شــده رو به فزونی اســت، 
هنــوز جــای ســؤال دارد؛ بــا این حــال الزم 
اســت ابتدا با تعاریفی از فــرد نخبه، پدیده 
فــرار مغزها، علل و عوامل آن آشــنا شــویم، 
ســپس بــه بررســی راهکارهــای موجــود در 

این زمینه بپردازیم.
بنــا بــر اساســنامه ی بنیــاد ملــی نخبگان، 
تلقــی  کارآمــدی  و  برجســته  فــرد  نخبــه 
می شــود کــه اثرگــذاری وی در تولیــد علم، 
کشــور محســوس باشــد و  هنــر و فنــاوری 
بــا نبوغ، خالقیــت و هوش خود به رشــد و 
کنــد. بــا این  توســعه علمــی کشــور کمــک 
تعریف، مشخص می شود همه ی افرادی 
کــه از آنها به عنــوان نخبه یــا تیزهوش یاد 
می شــود هــم آنچنان شایســته این عنوان 

نیستند.
پدیــده »فــرار مغزهــا« یــا بــه بیــان دقیقتــر 
پدیــده ی  نوعــی  نخبــگان«  »مهاجــرت 

اجتماعی و از مؤلفه های جامعهشناسی در 
کشورهای درحال توسعه است. این پدیده 
از دهه 40 شمســی در ایران آغازشده است 

و تا به امروز ادامه دارد.
کــه  اســت  مبرهــن  و  واضــح  همــگان  بــر 
مهمترین عامل در توســعه و ترقی جامعه، 
نیروی انســانی اســت. ســرمایه ی انســانی 
بــا هزینــه ی هنگفتــی بــه دســت می آیــد، 
چــون نیــاز بــه تعلیــم و تربیــت و فراهــم 
دارد،  معنــوی  و  مــادی  امکانــات  آوری 
ایــن در حالــی اســت کــه دقیقــًا در زمان به 
ارزشــمند،  ســرمایه ی  ایــن  نشســتن  ثمــر 
ســاختاری  ضعف هــای  و  بی برنامگــی  بــا 
دودســتی تقدیم کشورهای توسعه یافته و 
که  در رأس آنها آمریکا می شود. همان طور 
کی از آن اســت، بیشــترین حجم  آمارها حا
کشــورهای آمریکا  مهاجــرت نخبــگان بــه 
کانــادا اســت، درصورتی که این مهاجرت  و 
باعث تبعات منفی زیادی برای کشور مادر 
گریخته اند(  کــه نخبــگان از آن  )کشــوری 

می شود.
 Brain( گفــت فــرار مغزهــا بنابرایــن بایــد 
ســرمایه های  فــرار  حقیقــت  در   )Drain
بــرای  کــه  کاری  نیــروی  اســت؛  انســانی 
تحصیــل، کســب تخصــص و تجربــه آنها 
امــا  اســت؛  پرداخت شــده  زیــادی  هزینــه 
متأســفانه در ســالهای اخیــر خیــل عظیــم 
وبرترین هــای  مهندســان  متخصصــان، 
کــه از آنهــا به عنــوان »مغزهــا« یــاد  علمــی 

کشــورهای درحال توســعه خــود  میشــود، 
کشــورهای توســعه یافته تــرک  را به ســوی 
می کنند و این عامل خود مانعی شده است 
برای رشد کشورهای درحال توسعه و البته 

ایران عزیزمان.
آمارهای داخلی نشان می دهد حدود 70 تا 
80% افرادی که از ایران مهاجرت می کنند، 
جامعــه  متخصــص  و  تحصیلکــرده  قشــر 
هســتند، همچنین با اســتناد بــه آمارهای 
بایــد  آموزش وپــرورش  وزارت  و  مجلــس 
گفــت در حال حاضــر 70% از رتبه های برتر 
کنکــور، المپیادی ها و مــدال آوران علمی از 
ج شــده اند؛ به طوری که ایران در  کشــور خار
گذشته رتبه ششم در مهاجرت به  10 سال 
ج از کشــور را داشــته است و خروج 180  خار
هــزار تحصیلکرده در ســال به معنی خروج 

50 میلیارد دالر از کشور است.
که بحث فــرار مغزها  گفتــه نماند زمانــی  نا
پیش می آید انتظار می رود تنها با لیستی از 
کشورهای درحال توســعه روبه رو شویم اما 
حقیقت این اســت که حتــی ثروتمندترین 
کشورهای جهان نیز از این معضل در امان 

نیستند.
همچنین رتبه های اول تا سوم کشورهای 
جهــان در فــراری دادن نخبــگان خــود به 
ترتیــب مربوط به چین، هند و کره جنوبی 

است.
باوجوداینکــه تالش هــای زیــادی صــورت 
گرفته تا از روند روزافزون مهاجرت نخبگان 

              نویسنده
                 مریم مظاهری

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی
mrymazaheri5@Gmail.com :ایمیل

از  قابل توجهــی  امــا درصــد  کاســته شــود، 
دانش آموختــگان هنــوز مایــل هســتند به 
کنند. وجود  کشورهای پیشرفته مهاجرت 
فرصت شغلی مناسب، چشم انداز مطلوب 
اقتصــادی، پیشــرفت حیرت انگیز دانش، 
گسترش وســایل ارتباطی، توزیع ناعادالنه 
کشــور،  امکانات علمی در مناطق مختلف 
ناهمخوانــی تخصــص برخی نخبــگان با 
نیازهای جامعــه و درنهایت بی توجهی به 
اشــتغال نیروهــای فعــال و متخصــص در 
جامعه بــه افزایش این رونــد دامن میزند. 
گفته شــده نکاتی نیز  البتــه در میــان علــل 
کشــور ما به چشــم می خــورد؛ اول  در مورد 
کشــورمان دچــار تــب مدرک گرایی  این کــه 
گــر عالجــی بــرای  کــه ا شــده اســت، تبــی 
پایین آمدنش نشود عوارض جدی نه تنها 
کشــور  کل  کــه بــرای  بــرای دانشــگاهیان 
کثر  خواهد داشت؛ همین تب باعث شده ا
ج  کســب مــدار جوانــان موفقیــت را درگــرو 
کنند و بنابراین پس  باالی تحصیلی تلقی 
غ التحصیلــی از رشــته های مختلــف  از فار
کار مناســب بــه مهاجــرت  و پیــدا نکــردن 
تشــویق شــوند. نکتــه ی بعــدی در مــورد 
تبلیغــات ناقــص و غلــط دربــاره ی میــزان 
اســت؛  ج  خــار در  تحصیــل  بــا  موفقیــت 
وعده هــای اغراق آمیزی که از یافتن کاری 
کشورهایی  متناسب با رشــته تحصیلی در 
که خودشان چندین میلیون  خبر می دهد 
فــرد بیــکار با مــدرک دانشــگاهی و ســوابق 
علمــی دارند؛ باعث می شــود نخبــگان بار 
ســفر از دیــار خــود بســته و بــا امیــد زیــاد به 
تحصیــل در دانشــگاه بــه همــراه داشــتن 
شــغلی مرتبــط و درآمد مناســب، راهی این 

کشورها شوند.
در ایــن میــان نباید از نقش دانشــگاه های 
کاهــش مهاجــرت ســرمایه های  کشــور در 
دانشــگاه ها  شــد،  غافــل  وطــن  علمــی 
میتواننــد با تأمیــن و حمایت مالی، امنیت 
شغلی، تسهیالت زندگی و تجهیزات علمی 
باعــث دلگرمی افــراد شــوند و هم چنین با 
ارتباطگیــری مســتقیم بــا صنعــت و ایجاد 
شــهرک های علمی، تحقیقاتــی و صنعتی 

زمینــه الزم بــرای رشــد و پیشــرفت بیشــتر 
نخبگان را فراهم کنند.

میتــوان  نیــز  اجراشــده  راهکارهــای  از 
مقاطــع  بــه  ورود  تســهیالت  ایجــاد  بــه 
اســتعدادهای  دانشــجویان  بــرای  باالتــر 
درخشــان، تشــکیل بنیــاد ملــی نخبــگان 
المپیادهــای  و  جشــنواره فها  برگــزاری  و 
که باهــدف شــناخت و  کــرد  علمــی اشــاره 
مالــی  حمایــت  نخبــگان،  ســازمان دهی 
و ایجــاد تســهیالتی بــرای آنــان اســت؛ به 
کشــور در  امیــد این که ســرمایه های علمی 
وطــن خود بتواننــد آیندهای امن، روشــن 
و قابل پیش بینی داشــته باشــند. البته در 
ایــن راســتا جامعه هــم با تالش مســئولین 
و نهادهــای ذی ربــط بایــد به درجــه ای از 

کید  کــه به جــای تأ شــکوفایی برســد 
عناویــن  و  مــدارک  بــر  صــرف 
علمــی، برای خالقیــت و نوآوری 

کــه  نیــز ارزش قائــل شــود و همان طــور 
ابتــدای مقاله دربارهــی ویژگی فرد نخبه 

کیــد بــر مهارتها و  گفتــه شــد، بــا تأ
عملــی  و  علمــی  خالقیت هــای 

افــراد، منجر به پیدا شــدن جایــگاه واقعی 
نخبگان در کشور شود.
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گهــان بــه خــودت می آیی و چشــمانت  نا
روی  کــه  می بینــی  و  می کنــی  بــاز  را 
بــه  صندلی هــای دانشــگاه نشســته ای. 
خــودت می گویــی: یعنــی ایــن مقصــدی 
بــودم؟  انتظــارش  در  ســال ها  کــه  بــود 
چــه عاملــی مرا تــا اینجــا آورده؟ اهداف، 
رســالت برنامه ریــزی، تــاش و پشــتکارم 
کنکور  یا جــو زدگی، هل دادن، دوپینگ 
و چشــم  و هم چشــمی ها؟ به عبارت دیگر 
بــه  دیگــران  یــا  کــردم  انتخــاب  خــودم 
کردم یا  کردند؟ پــرواز  انتخــاب مجبــورم 

پرتاب شدم؟
کــدام راه را آمــده ای؟ آیــا در پروازت شــور 
کــرده ای یــا بــا پرتــاب  و عشــق را تجربــه 
شــدنت دلهــره و ســرگردانی را؟ در پــرواز 
فعــال بــوده ای یــا در پرتــاب منفعــل؟ در 
پرواز مختار بوده ای یا در پرتاب مجبور؟ 
پرتابــت  والدیــن  یــا  معلــم  مشــاور،  گــر  ا
کرده انــد، حــق مشــاور، معلــم و والدینت 
را به جــا آورده ای؟ پــس حــق خودت چه 
می شــود؟ آیــا می توانــی عاشــق مســیری 

که جبرًا به تو تحمیل شده است؟ شوی 
گــر به ســال ها پیــش  برمیگشــتی بازهم  ا
آیــا  می کــردی؟  انتخــاب  را  راه  همیــن 
داشــته ای  مهمــی  و  ضــروری  کارهــای 
انجامــش  بــه  موفــق  کنــون  تا کــه 

نشــده ای؟ آیــا قبــل از اینکــه چگونگــی 
مفهــوم  بــه  بیامــوزی  را  کــردن  زندگــی 
گــر در  چرایــی زندگــی پــی بــرده ای؟ آیــا ا
می کــردی  زندگــی  دیگــری  جامعــه ی 
کــه علــوم  مثــل جوامــع توســعه یافته ای 
مثــل  مرتبــط  رشــته های  و  انســانی 
و  مدیریــت  جامعه شناســی،  حقــوق، 
اقتصاد باالتر از پزشــکی و دندان پزشــکی 
هســتند بازهــم همین مســیر را می آمدی 
و همیــن سرنوشــتت بــود؟ آیــا محصــول 
یــا  بــوده ای  جامعــه  خواســته های 

خواسته های خودت؟
آیــا می دانی بــر اســاس تعریف یونســکو، 
کــه تمــام  شــخص باســواد فــردی اســت 

پارامترها زیر را در خود دارا است:
 ســواد عاطفــی: توانایــی برقــراری روابط 
عاطفی با خانواده، همکاران، مشتریان، 

رقبا و دوستان، به نحوی شایسته.
ســواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط 
و تعامل با تمامی اعضای جامعه، شامل 
آداب معاشرت و روابط اجتماعی بهینه.

 سواد مالی: توانایی مدیریت اقتصادی 
گــردش نقدینگی،  درآمــد، یعنــی دانــش 

سرمایه گذاری و مدیریت هزینه.
کدام خبر  ســواد رســانه: این که بدانیــم 
کــدام نامعتبــر اســت؛  رســانه ها معتبــر و 

یعنی توانایی تشخیص راستی و درستی 
اخبار و دیگر پیام های رسانه ای.

سواد آموزش وپرورش: توانایی تربیت 
بــرای  برنامه ریــزی  فرزنــدان شایســته و 

آموزش وپرورش
از  اســتفاده  توانایــی  رایانــه:  ســواد 
 ،ICDL مهارت هــای هفت گانه رایانــه یا
شامل مفاهیم پایه ی فن آوری اطاعات 
و ارتباطــات، اســتفاده از رایانه، مدیریت 

فایل ها، واژه پردازی و ...
آیا تو باسوادی؟

ایــن ســؤال و ســؤاالت بی شــماری از این 
 دســت به  طــور معمول ذهن دانشــجوی 
بخــش  و  می کننــد  درگیــر  را  اولــی  تــرم 
را  دانشــجو  روانــی  انــرژی  از  عمــده ای 
بــه خــود اختصــاص می دهنــد. در میان 
گر دانشــجو بتواند راه  تهاجم این افکار، ا
برون رفــت از ایــن هزارتــوی پیچ درپیــچ 
کنــد می تواند به آینــده خود امید  را پیــدا 
بنــدد و ِاال در بحرانــی اســیر خواهــد شــد 
کــه نتیجه ای جــز تباهی و بحران هویت 

نخواهد داشت.
راه حل چیست؟

گــر بــا بال هــای همــت خــودت تــا اینجا  ا
کرده ای، این جایگاه مبارک بادت  پرواز 
و بی شک با همین همت واال ادامه مسیر 

کــرد؛  طــی خواهــی  باافتخــار  هــم  را 
گــر از دســته ی پرتابیون هســتی،  امــا ا
بااینکه قدری دیر شــده است اما جلوی 
که بگیری منفعت است.  ضرر را از هر جا 
ارزش  امــا  داری  پیــش  در  ســختی  راه 
مســلم  آنچــه  دارد.  را  ســختی هایش 
اســت وضع موجودت وضــع مطلوب 

کنی. کاری  نیست پس باید 
بیســت  قــرن  در  امــروز، 
ســواد  داشــتن  یکــم،  و 
خوانــدن و نوشــتن، یا حتی 
اخــذ مــدرک دانشــگاهی، دال بر باســواد 
بــودن فرد نیســت و برای باســواد شــدن 
»تغییر در زندگی« مهم ترین عنصر اصلی 
اســت؛ اما تغییر، روندی ســخت اســت و 
انســان ها ترجیح می دهنــد وضع موجود 
را هرچنــد اســف بار ادامه دهنــد اما تغییر 
را نپذیرند. بســیاری از انسان ها راه های 
خــوب را می بیننــد اما همــان راه های بد 
بــه همیــن  ادامــه می دهنــد.  را  قدیمــی 
که نود سال  دلیل بســیارند انســان هایی 
یــک  حقیقــت  در  امــا  کرده انــد  زندگــی 
کرده اند، بهتراســت  ســال را نود بار تکرار 
بگوییــم که این ها زنده مانی می کنند نه 
کــدام را می خواهی انتخاب  زندگانی. تو 

کنی؟
کــه  اســت  کســانی  بــا  صحبتــم  بقیــه 
و  پذیرفته انــد  را  تغییــرات  ســخت  راه 
هزینه هــای آن را هــم متقبــل شــده اند. 
اولیــن هزینــه ی این راه خــروج از امنیت 
کاذب قبلی، احســاس ترس و بی امنیتی 
نیــش دار  حرف هــای  تحمــل  اســت. 
گذشته،  دیگران و اعتراف به اشتباهات 
گــر ایــن هزینه هــا را می پذیریــد به شــما  ا

خیرمقدم می گویم.
قبل از هر چیز مأموریت خود را در زندگی 
کنید. مأموریــت هدف نهایی  مشــخص 
نردبانــی  بــه  مأموریــت  اســت.  زندگــی 

کــه اهــداف تک تــک پله هــای  می مانــد 
از  شــما  نهایــی  هــدف  می ســازند.  را  آن 
کردن پله های ترقی چیست؟ درس  طی 
کــه چی؟  می خوانــی و مــدرک می گیــری 
شــغل انتخاب می کنی و پولدار می شوی 
و  می خــری  ماشــین  و  خانــه  چــی؟  کــه 
کــه چــی؟ مــن دنبال آن  ازدواج می کنــی 

»که چی نهایی« هستم.
را بشناســی بخــش  گــر مأموریــت خــود  ا
عمــده راه را رفتــه ای. شــاید نیــاز باشــد 
کنی تا اطالعات بیشــتری برای  مطالعــه 
کــه  زمانــی  کنــی.  پیــدا  تصمیم گیــری 
گوشــی تلفن همــراه بخری  می خواســتی 
کــدام گوشــی  کــه  کــردی  چقــدر تحقیــق 
بهتر اســت. به نظــرت اهمیت زندگی ات 
گوشــی همراهت هســت؟ پس تا  کمتــر از 
کن. شــاید درس خوان  می توانی مطالعه 
کتاب خــوان  گمــان نکنــم  امــا  بــوده ای 
خوبــی هم بــوده ای. این بار بــرای نمره 
بــرای  بخــوان.  زندگــی  بــرای  نخــوان 
اطالعــات جامع ســعی کن از همه دســت 
ع خاص  کنی و به یــک نو کتــب مطالعــه 
کتاب هــا،  نوشــته های  نکنــی،  بســنده 
تجــارب انســان های بــزرگ را در اختیــار 
راه هیچ یــک  تــو،  راه  امــا  تــو می گذارنــد 
از انســان های قبــل از تــو نیســت. بــرای 
تــو راه پیش ســاخته ای وجــود نــدارد، تو 
بایــد راه خودت را بســازی؛ اما این را هم 
که همه چیز در نوشــته ها نیســت،  بــدان 
کتاب هــا  بخش هــای ســفید و نانوشــته 
را هــم بخــوان امــا نــه بامطالعــه بلکــه با 

مراقبه.
کاغذی بنویس.  تمامــی اهدافت را روی 
کن لطفًا جو  سپس آن ها را اولویت بندی 
کالس دارد،  گیــر نشــو، مقالــه ISI خیلــی 
تعویــض گوشــی، خریــد خــودرو، جراحی 
کفش و خوردن ســاالد  پالســتیک، مارک 
کاهش وزن در دانشگاه خیلی  سزار برای 

حرف برای زدن دارد؛ اما در مورد حکمت 
گــر بگویی مارک  خلقــت و فرجام نهایی ا

گرایی می گیری. خرافه 
می دانــی؟  چیــزی  منطــق  و  فلســفه  از 
از  چطــور؟  مدیریــت  و  برنامه ریــزی  از 
رابطــه ات  اقتصــاد؟  و  جامعه شناســی 
معرفــت چگونــه  و  روانشناســی  علــم  بــا 
کهن خود توشه داری؟  اســت؟ از ادبیات 
زبــان بین المللــی بلدی؟ بــا ورزش و هنر 
رابطه ات چطور اســت؟ جــزوه می خوانی 
کتاب مرجع؟ راســتی درس می خوانی  یــا 
یا دنبال نمونه سؤالی؟ گفته باشم خیلی 
گر انجــام ندهــی در پایان  کــه ا کار اســت 
عمر پشیمان خواهی شد. تنها در صورتی 
در هنگام مردن افســوس نخواهی خورد 
کــه زندگانــی ات را به خاطر عشــق صرف 
کاری  گــر  کــرده باشــی. این را هــم بدان ا
برایت اولویت داشته باشــد وقتش را پیدا 
که  کرد فقط مراقب باش وقتش  خواهی 

رسید تنبلی نکنی.
شــاید تا اینجا خیلی بیراهه رفته باشــی. 
شــهامت داشــته باش و برگرد امــا معمواًل 
گزینــه ی بهتری هم وجــود دارد به جای 
کم کــم زاویــه ات  گهانــی،  تغییــر مســیر نا
بــده.  تغییــر  مســیر شایســته  به طــرف  را 
که به مقصد مطلوب می رسی.  مطمئنم 
کــه می توانــی تــالش  فقــط به انــدازه ای 
کــن تا شــرمنده خودت نباشــی. در پایان 
بگویم این ها نصیحت های من به شــما 
نیســت بلکه درد دل خــودم برای خودم 
بوده و راه های طی شده خودم را برایتان 
که در سن شما  کردم در آن زمان  ترســیم 
بــوده ام امــا خدا توفیــق داد و مــن از این 
دردها رهایی یافتم. موفقیت شــمارا هم 
بــا این مثل ضمانــت می کنم که جوینده 

یابنده است. 
                                             فرجامتان نیک

              نویسنده
              دکتر پورشانظری

عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان

پرواز یا 
       پرتاب؟
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Special case

ونده ویژهݡ( )پر
                 شبهه ناک

دیه برابر شد!    

روحانݡی را چه به سیاست؟    

شاداب طوری    

اثری از مریم عموشاهی 
رشته ی تغذیه
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کنون در همــه ی جوامع  گذشــته تا دیــه از 
داشــته  وجــود  مختلــف  شــکل های  بــه 
اســت، برای نمونه در قوانین شــاه اورنامو 
در بابــل در ســال های 2041_2061 قبــل 
از میــالد و قوانین شــاه باالالما در ســرزمین 
بابــل در ســال 1۹48 قبــل میــالد، دیــه را 
بــرای بندگان اجــرا می کردند و مثاًل در این 
قوانیــن کیفــر قتــل کنیــز جــوان، دادن دو 
کنیــز به موالی او بــود. در قبایل آفریقایی 
مجــازات  بــه  نســبت  متفاوتــی  تفکــرات 
بــر جرائــم علیه جــان انســان داشــتند. در 
بعضــی قبایل آفریقایی مجــازات قتل چه 
عمــد و چــه غیــر عمــد خون خواهــی بود و 
در بعضــی دیگــر در همه حاالت عمد و غیر 
عمد حکــم دیه جاری می شــد. هم چنین 
مجــازات  قانــون   2۹7 مــاده  ایــران  در 
اســالمی که در ســال 1370 توسط مجلس 
ح  شــورای اسالمی تصویب شده به این شر
کــه دیه قتــل مــرد مســلمان یکی از  اســت 
امــور شــش گانه زیــر اســت؛ یک صد شــتر، 
گوسفند، دویست  گاو، یک هزار  دویســت 
دســت لبــاس از حله های یمــن، یک هزار 
دینــار، ده هزار درهم و ماده ی 300 قانون 
که دیه قتل زن مسلمان  مجازات اسالمی 
را خــواه عمــد و غیــر عمــد نصــف دیــه مرد 

کرده است. مسلمان بیان 
کتــاب چهارم قانون اساســی به تعریف  در 
دیه و احکام آن پرداخته شــده که دو مورد 
از آن ها ذکر شد.همه ما انسان ها چه مرد و 
چه زن دارای سه بعد هستیم: بعد الهی و 
انســانی، بعد علمی، بعد اقتصادی، ازنظر 
بعد الهی و علمی زن و مرد یکسان هستند 
و تفاوتــی میــان آن ها مشــاهده نمی شــود 
که  امــا ازلحاظ بعــد اقتصــادی همان طور 
میدانید تقســیم بندی وظایــف اقتصادی 
بر مبنای قدرت وتوان جسمی و روحی زن 
و مــرد اســت و ســاختمان بــدن زن ظریف 
مــرد  بــدن  ســاختمان  درحالی کــه  اســت، 
کارهای ســخت اســت. از  قوی و مناســب 

همین رو بســیاری از شــغل های اجتماعی 
کــه نیازمنــد تــوان باالیی اســت بــه مردان 
تعلــق می گیــرد، بنابرایــن بــا فقــدان مــرد 
خسارت بیشتری متوجه خانواده می شود 
و از آنجایی کــه اداره خانواده و مســئولیت 
تأمیــن معــاش خانواده با مرد اســت، پس 
دیــه مــرد بایــد بیشــتر از زن باشــد. پــس 
ایــن دیدگاه یعنــی دو برابر بــودن دیه مرد 
نســبت بــه زن، بــه معنــای پاییــن بــودن 
ارزش و جایــگاه زن نیســت، بلکــه از ایــن 
که تبعات از دست دادن مرد  لحاظ اســت 

از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است.
گفته نماند اینکه دیه زن نصف دیه مرد  نا
اســت ممکــن اســت به ظاهر به ضــرر زنان 
باشــد ولــی درواقع به نفع آنان اســت، زیرا 
از فــوت همســرش به واســطه ی  زن بعــد 
دیــه بیشــتر، کمتر دغدغه مشــکالت مالی 
دیــه  ایــن  و  داشــت  خواهــد  را  خانــواده 
می تواند تا حدی خأل مالی ناشی از فقدان 
امــا مــاده 551  کنــد و  کمتــر  را  همســرش 
قانــون مجازات اســالمی که در 24 اســفند 
13۹4 مــورد تائیــد شــورای نگهبــان قــرار 
کــه در تمام جنایاتی  گرفــت، بیان می کند 
کــه فــرد صدمه دیده مــرد نیســت، تفاوت 
دیــه زن تــا مــرد از محــل صنــدوق جبران 
که زیرمجموعه بیمه  خســارت های بدنی 
مرکــزی اســت، پرداخت می شــود. درواقع 
که  این قانون جدید به شــرکت های بیمه 
خسارت پرداخت می کنند، اجازه نمی دهد 
کنند  کــه جنســیت، ســن و دیــن را لحــاظ 
و بیمــه را برای همه یکســان کرده اســت. 
بــا توجــه به این قانــون، در قــراردادی که 
شــرکت های بیمه با افــراد مختلف منعقد 
می کننــد، حــق بیمه  را به صورت مســاوی 
می گیرنــد و نمی توانند بین افراد بیمه گذار 
از نظر جنســیت و ســن تفاوت قائل شوند؛ 
بنابراین قانون، شــرکت های بیمه را ملزم 
کرده است که در رابطه با این گونه حوادث 
رانندگی، دیه را به تساوی پرداخت کنند و 

بنا بر قانون پیشــین )دیــه زن نصف مرد( 
شرکت های بیمه، باوجوداینکه حق بیمه 
یکســانی را از زنــان و مــردان و اقلیت های 
مذهبی دریافــت می کردند اما بنا بر قانون 
مجــازات اســالمی عمــل میکردنــد و بیمه 
زنــان را نصــف مــردان محاســبه میکردند 
و  زنــان  بیمــه  جدیــد  قانــون  بــر  بنــا  امــا 
 مردان به طور یکســان محاســبه میشــود.
کــه قانون جدیــد صرفًا  الزم بــه ذکــر اســت 
ح  مربوط به تصادفات رانندگی، ضرب وجر
و ... اســت و فقــط در ایــن مــورد قانــون 

کــرده اســت و بــرای بقیــه  پیشــین تغییــر 
مــوارد همچنــان دیــه زن نصــف دیــه مرد 
است.شاید بتوان گفت این تجدیدنظر در 
قانون پیشین به دلیل حضور مستمر زنان 
کنونی و فعالیت های اقتصادی  در جامعه 
و اجتماعــی اســت و به طورکلــی ضــرورت 
اجتماعی موجب اصالح قانون قبلی شــده 

است.

دیه بـــرابـر شد!
کمیســیون  گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع ســخنگوی  بــه 
گفــت:  اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در تاریــخ ۲۴ اســفند ۱۳۹۴ 
کــه پیش تــر در الیحه بیمه  برابــری دیــه زن و مــرد در تصادفــات رانندگــی 
ح شده بود، خوشــبختانه شورای نگهبان این الیحه  شــخص ثالث مطر
کرده  کرد و به عبارتی شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تائید  را تائید 
کیفر نقدی اســت که به سبب کشتن یا نقص  اســت.در تعریف عام، دیه 
عضو به فرد صدمه دیده یا اولیای دم او پرداخت می شود.ماده ۱۰ قانون 
که در ســال ۱۳۶۱ توســط نمایندگان مجلس مصوب  مجازات اســامی 
شــده اســت. هم چنین در ماده ۱۵ قانون مجازات اسامی مصوب سال 
که از طرف شــارع بــرای جنایت تعیین شــده  کرشــده  ۱۳۷۰، دیــه مالــی ذ
که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به فرد صدمه دیده یا اولیای  است، 

دم او پرداخت می شود.

              نویسنده
              مطهره باطنی
            رشته ی تغذیه
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              نویسنده
              فاطمه سیستانی

رشته ی بهداشت عمومی

چنــد روز پیــش بــه مســجد محله مــان رفتــه 
ســخنرانی  مشــغول  محــل  روحانــی  بــودم. 
کرد  بــود. اندکــی از احکام و عبــادات صحبت 
کنونی مملکت رفت  و سپس به ســراغ وضع 
و در مورد سیاست و سیاستمداران و وظایفی 
کــه در قبــال مــردم بــر عهده دارنــد، ســخنانی 

گفت.
کنــار محل پچ پچ هایی  بعــد از آن در گوشــه و 
قــرار  جمعــی  هــر  در  می شــنیدم.  مــردم  از 
کــه: »آخر یک  میگرفتــم، صحبــت از ایــن بود 
روحانــی را چــه بــه سیاســت؟ او وظیفــه دارد 
راجــع به احــکام و اخالق و عقایــد برای مردم 
کند و آن ها را به ســمت خدا هدایت  صحبت 
لــوده ی  کنــد، پــس چــرا بیهــوده وارد دنیــای آ
سیاســت می شــود و بــه خــود اجــازه می دهد 
سیاســتمداران  بــه  راجــع  بی پــروا  این گونــه 
سخن بگوید؟« این حرفهای عجیب وغریب 
مــرا ســخت در فکــر فروبــرد و در اینجــا بــود 
موضــوع  ایــن  مــورد  در  گرفتــم  تصمیــم  کــه 
تحقیــق کنم. درنهایت متوجه شــدم که این 
حرف هــای عامیانــه ی مردم محل، ریشــه در 
عقیده ای به نام سکوالریسم دارد. عقیده ای 
که از غرب آمده اســت و آرام آرام در بین افکار 
غالــب مــردم قرارگرفتــه اســت. در ادامــه بــه 

بررسی این عقیده می پردازیم.

                           تعریف سکوالریسم

مســیحی  کالســیک  مفهــوم  در  واژه  ایــن 
آن، نقطــه مقابــل ابدیــت و الوهیــت اســت. 
سکوالریســم از نظــر  اصطالحــی ،عقیــده ای 
ج و طرفدار حذف، بی اعتنایی  اســت که مرو
در  دیــن  نقــش  رانــدن  حاشــیه  بــه  یــا 
ســاحت های مختلــف حیــات انســانی مثــل 
سیاست، حکومت، علم و...است. درواقع 
طرفــداران این عقیده معتقدند که دین فقط 
بــا مســائل خصوصــی افــراد ســروکار دارد نه 

مسائل اجتماعی آنها.

                          منشأ سکوالریسم

ریشــه های سکوالریســم به دوران سلطه ی 
قرون وســطی  اروپــای  بــر  کلیســا  رجــال 
برمیگردد ،که از آن تحت عنوان قرون جهل 
و تاریکــی یــاد می شــود. در آن زمــان بــزرگان 
کلیســا خــود را مالــک و صاحــب همه چیــز 

در  اقتصــاد  و  سیاســت  و  می دانســتند 
یــد قدرتشــان بود. آن هــا در مورد هر 

که به  چیــزی حتی مســائل علمــی 
مشــاهده و آزمایش نیاز داشــت، 
اظهارنظــر می کردنــد و هرکســی را 

که با نظــرات آن ها مخالفت میکرد 
مجــازات می کردنــد. مثــاًل مخالفــت 

برونو با نظریه ی بطلمیوســی مرکزیت 
رســمی  نظریــه ی  کــه  عالــم  در  زمیــن 

کلیســا بــود، باعــث ســوزانده شــدن وی 
در آتش شــد. ایــن وضعیت تا مــدت زیادی 
گستره ی علم و دانش  ادامه داشت تا اینکه 
کــرد و پیشــرفت های علمــی به تدریج  رشــد 
کلیسا در مورد مسائل علمی را از  آموزه های 
ارزش و اعتبــار انداخت و به دنبال از دســت 
کلیســا در یــک حــوزه، آرام آرام  رفتــن اعتبــار 
شــک و تردید در ســایر آموزه ها هم آغاز شــد 
و به تدریج ســایر حوزه ها ازجمله سیاســت، 
اقتصاد، فرهنگ، هنر و...از سلطه ی کلیسا 
خــارج شــد و بــه ایــن طریــق تفکــر جدایــی 
ح  دیــن از ابعــاد مختلــف زندگــی بشــر مطــر
مهــد  ایــران  زمــان  آن  در  درحالی کــه  شــد؛ 

فرهنــگ و علم بود. بنابرایــن میتوان نتیجه 
در  ریشــه  سکوالریســم  مکتــب  کــه  گرفــت 
عصر روشــنگری در اروپا دارد. سکوالریســم 
کمیــت مــردم به جای  بــر اصولــی ازجملــه حا
از  دیــن  نهــاد  جدایــی  و  الهــی  کمیــت  حا

حکومت استوار است.
 

     دالیل ما برای رد سکوالریسم چیست؟

کــه سکوالریســم عقیــده ای مبنــی بــر  گفتیــم 
جداســازی حــوزه ی دیــن از ســایر حوزه های 
زندگــی بشــریت اســت و یکــی از اصــول مهم 
آن، جدایی دین از سیاست است. حال این 
که آیا دلیلــی وجود دارد  مســئله پیش می آید 
گســتره ی دین و سیاســت از  کــه نشــان دهد 

هم جدا نیستند؟
پاســخ: بله دالیل عقلی و نقلی زیادی در این 
رابطــه وجــود دارد. احــکام دیــن مبین 
فــردی  بــه دودســته احــکام  اســالم 
و اجتماعــی تقســیم می شــوند. بــا 
یــک تحلیــل عقلی ســاده می توان 
احــکام  الزمــه ی  کــه  دریافــت 
اجتماعی، تشکیل حکومت است 
و اهــداف دیــن جز با تشــکیل یک 
حکومــت دینی محقق نمی شــود. 
بســیاری  انجــام  بــرای  هم چنیــن 
وجــود  هــم،  فــردی  دینــی  احــکام  از 
یــک حکومــت دینــی نیاز اســت تــا مردم 
بتواننــد در ســایه ی آن حکومــت بــه انجــام 
تکالیــف و وظایــف خــود بپردازنــد. بنابرایــن 
احــکام  تمامــی  کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان 
اسالم به گونه ای باسیاست درهم تنیده اند و 

به هیچ وجه ازهم گسسته نمی شوند.
کریــم و روایــات مختلــف  بــا توجــه بــه قــرآن 
که یکــی از اهداف  این نکته روشــن می شــود 
عــدل  و  قســط  اقامــه ی  الهــی،  ادیــان  مهــم 
در جامعــه اســت و قطعــًا اجرایــی شــدن این 
هــدف بــه قانونــی منســجم و ســازمان یافته 
نیاز دارد. قانون نیز بدون یک نظام سیاســی 

اجــرا نمی شــود. بنابرایــن دین را نمی تــوان از 
سیاست جدا ساخت.

هم چنیــن یکــی دیگــر از اهداف رســالت انبیا، 
کــردن  دعــوت بشــر به ســوی خــدا و فراهــم 
زمینه هــای رشــد و تعالــی انسان هاســت ،که 
جز در چارچوب یک عمل سیاسی امکان پذیر 
گــر زندگی انبیا و ائمــه ی معصومین  نیســت. ا
گیرد، این مطلب روشــن تر  موردبررســی قــرار 
کار حضــرت ابراهیم)ع(  خواهــد شــد. اولیــن 
دعــوت مردم به ســوی خداســت و بــرای این 
کار باید موانع هدایت مردم برداشــته شــوند. 
آن حضرت باید با طاغوت زمانه ی خود یعنی 
کنــد تــا اهــداف خــود را محقق  نمــرود مبــارزه 
کند. هم چنین پیامبر اســالم)ص( نخستین 
انجــام  بــه مدینــه  از هجــرت  بعــد  کــه  کاری 
دادنــد، تشــکیل یــک حکومت اســالمی بود و 
کار  ایــن نشــان دهنده ی اهمیــت بــاالی ایــن 
اســت. هر پیامبر و امامی به اقتضای زمانه ی 
خود به گونه ای این مبارزات سیاسی را دنبال 
نموده اســت و هرگز میــدان حکومت به حال 

خود رها نشده است.
همان طور که گفتیم دالیل زیادی برای ارتباط 
تنگاتنــگ دیــن و سیاســت وجــود دارد و مــا 
کر  در ایــن مطلــب تنها چند مــورد از آن هــا را ذ
نمودیــم. اما با همین چنــد مورد هم می توان 
کــه دین  کــرد  به راحتــی ایــن مســئله را اثبــات 
بــا مســائل اجتماعــی مــردم مثــل سیاســت، 
فرهنگ و...در آمیخته است و به قول شهید 
مدرس: سیاســت ما عیــن دیانت ما و دیانت 

ما عین سیاست ماست.
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که  دلیــل این کــه نمی خندیــد، آن نیســت 
چــون  می شــوید  پیــر  شــما  شــده اید؛  پیــر 

نمی خندید!
گویــای بزرگ تریــن  ایــن جملــه به خوبــی 
خندیــدن  هنــگام  اســت.  خنــده  تأثیــر 
به خصوص بعد از صرف غذا، مغز ماده ای 
را در رگ هــای خونــی  اندورفیــن  نــام  بــه 
شــدن  روان  باعــث  کــه  می نمایــد  ترشــح 
جریــان خــون می شــود و این یــک قــرص 
ضــد غلظــت خــون اســت کــه خداونــد بــه 
کرده اســت. خنده بــرای تقویت  ما هدیــه 
قلب و بهبود بیماری های  قلبی، سیســتم 
تنفســی، سیســتم مخاطــی، غــدد درونی، 
کســانی  سیســتم ماهیچــه ای، اعصــاب و 
که گردن درد یا کمردرد دارند، مفید است. 
حتی در بیمارســتان ها بــرای بیماری های 
شــادی آفرین  تجهیــزات  از  صعب العــالج 

استفاده می شود.
 شادی در لغت یعنی خوشحالی، سالمتی و 
گفته  ح. در تعریف اصطالحی هم طبق  فر
شــهید مطهری: »شــادی، حالتی خوش و 
لذت بخش است که از اطالع بر این که یکی 
از هدف ها یا آرزوها انجام یافته، به انسان 
مهم تریــن  از  شــادی  می دهــد.«  دســت 
احساسات و نیازهای بشر به شمار می رود. 
در ســایه شــادی و نشــاط، زندگــی معنــا و 
مفهــوم خاصی پیدا می کنــد؛ دل ها به هم 
نزدیــک و تــرس و نگرانــی بی اثر می شــود. 

همان طور که شاعر می فرماید:
حق، تو را ازبهر شــادی آفرید تا ز تو آرامشی 

گردد پدید
پــس در آرامــش نمایــی زندگــی وارهــی از 

مشکالت زندگی
اقسام شادی

عمــل  شــامل:  پســندیده  شــادی های   .1
صالح، مالقات با دوســتان و آشنایان، حل 
مشــکالت علمی، ذکر و یاد خدا، شادی در 

روز شادی معصومان.
 2. شــادی های ناپســند شــامل: 

ســجاد  )امــام  گنــاه  طریــق  از  شــادی 
دراین بــاره می فرماینــد: از شــادی هنــگام 
گنــاه بپرهیز که این شــادی بزرگ تر از خود 
گناه اســت.( شــادی تمســخرآمیز، شــادی 
به خاطر غرور و سرمستی، شادی به خاطر 

مشکالت دیگران، شادی با دروغ.
نظر اسالم در مورد شادی

هر ملتی با توجه به باورهایش، به گونه ای 
ابراز غم و شــادی می کند. شــهید مطهری 
مقدس مآبــان  از  »بعضــی  می نویســد: 
و مدعیــان تبلیــغ دیــن، بــه نــام دیــن بــا 
همه چیز به جنگ برمی خیزند. شعارشــان 
گــر می خواهی دین داشــته  که ا این اســت 
باشــی، بــه همه چیز پشــت پا بــزن! دنبال 
مــال و ثــروت نــرو! حیثیــت و مقــام را ترک 
کن! شاد نباش و شاد زندگی نکن. از خلق 
بگریــز و به انزوا پنــاه ببر و امثــال این ها.« 
شــاید خیلی از ما هم بر این عقیده باشــیم 
که اســالم دین غم، گریه و زاری اســت؛ اما 
گر نیک بنگریم می بینیم که اسالم نه تنها  ا
این احساســات را سرکوب نمی کند بلکه بر 
اســاس برخــی آیــات و روایــات، آن را امری 
ضروری می داند. فراموش نکنیم که همه 
جمعه ها، همه روزه ای والدت معصومین، 
همــه لحظــات و حــاالت ملکوتــی در زمان 
گناه  که در آن  نماز و افطار و تمام روزهایی 
صورت نگیرد، عید اســت و عید با خنده و 
شــادابی همراه اســت. پیامبر اسالم )ص( 
هم همواره تبسم بر لبانشان نقش داشت 
و اهــل شــوخی و مــزاح بودنــد و می گفتند: 
»همانــا من از همه بیشــتر شــوخی می کنم 
اما جــز حق چیــزی نمی گویــم.« البته این 
حضــرت در عمــل هــم این گونــه بودنــد، 
گر می دیدند یک نفر غمگین  به طوری که ا
و افسرده است؛ می فرمودند چرا غمگینی؟ 
و بــا یک شــوخی او را از حالت گرفتگی دل 
درمی آوردند. نقل است هنگام ورود پیامبر 
به مدینه زنان و مردان در انتظار ایشان به 
دروازه شــهر آمده بودنــد و هلهله می کردند 
و آواز می خواندنــد. یکــی از اصحــاب نــزد 
مــردم رفــت و آن ها را بازداشــت اما رســول 

خــدا مکــدر شــدند و دســتور دادنــد مــردم 
می تــوان  چطــور  پــس  گذارنــد.  آســوده  را 
چنیــن پیامبــری را منــادی دینی دانســت 
که شــادی را ممنوع داشــته است! در قرآن 
کــه افراد پرهیــزگار و صالح  نیــز می خوانیم 
نــه می ترســند و نــه اندوهگین می شــوند. 
امیرالمؤمنین هم در این زمینه می فرمایند: 
»این دل ها همانند تن ها خسته و افسرده 
می شــوند؛ در ایــن حــال نکته هــای زیبــا و 
کنیــد.« و  نشــاط آور بــرای آن هــا انتخــاب 
بارها این ســخن را به نقل از امام علی )ع( 
کــه مؤمــن اوقــات خــود را ســه  شــنیده ایم 
بخــش می-کنــد؛ زمانی که در آن بــه راز و 
نیاز پردازد، زمانی که به تحصیل و کســب 
که به  معــاش و درآمــد می پــردازد و زمانــی 

لذت های حالل و نیکو گذراند.
اسالم انگشت روی شادی معینی نگذاشته 
که با  و اجازه هر نوع شادی را به این شرط 
موازیــن و احــکام منافات نداشــته باشــد و 
منجر به گناه نشود، داده است. مثاًل ازنظر 
اسالم، شادی نباید با اذیت و آزار دیگران، 
با تمســخر و اســتهزاء و با لهو و لعب همراه 
باشد. دین ما یعنی دین فطرت و طبیعت 
پیــروان خــود را بــه شــادی های مثبــت و 
که اســتفاده از  ســازنده دعوت می کند، چرا
ح در اوقات مناســب و بــا رعایت  امــور مفــر
کاســتن  حدود الزم، برای تجدید نشــاط و 
از یکنواختــی زندگــی بســیار مؤثر اســت. از 
دید اســالم باید در غم و شــادی میانه روی 
کــرد. در زندگی انســان غم و شــادی هر دو 
از نیازهــای روح هســتند و بایــد هرکدام به 
گــر  مقــدار الزم وجــود داشــته باشــند، زیــرا ا
سراســر زندگــی سرشــار از شــادی و نشــاط 
باشــد، ممکن اســت منشــأ غفلــت و دوری 
گــر تمــام زندگــی پــر از غم و  از خــدا شــود و ا
ناراحتی باشــد روح انسان افسرده می شود 
و آســیب می بیند؛ بنابراین بهترین راهکار 

اعتدال و میانه روی است.
شــاید بتــوان گفــت: انســان های خندان و 
که  شــاد به خــدا شــبیه ترند. پــس آن گونه 

شایسته است شادباشیم.

              نویسنده
              زهـــــرا رمــــضـــــــــانی
رشته ی بهداشت عمومی

شــادابطورݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡیݥݥ

connections

ونده ویژهݡ( )پر
                   ارتباطات

ناگفته های ارتباط   

مراقب قلبتون باشید     

21 سال زندگی برای الیک   

دوزخ، به نام پدرها   
اسالم انگشت 

روی شادی معینی 
نگذاشته و اجازه 
هر نوع شادی را 

که با  به این شرط 
موازین و احکام 
منافات نداشته 
باشد و منجر به 
گناه نشود، داده 

است.
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هــر  در  گوشــه گیر  و  منــزوی  انســان های 
عصــر و در هــر جامعــه ای مــورد ســرزنش 
قــرار می گیرند و حتی گاهــی بیمار خوانده 
نشــان دهنده ی  امــر  ایــن  می شــوند. 
جدایی ناپذیری ارتباط با دیگران وزندگی 
انســان اســت. انســان هیــچ گاه نمی تواند 
گرچه  بدون ارتباط با دیگران زندگی کند، ا
راه هــای ایــن ارتباط ممکن اســت تفاوت 
داشته باشد اما ارتباط بین انسان ها هرگز 
که آدمی برای بقای  قطع نشده است، چرا
خود نیازمند ارتباط باهم نوع خود است.

نزدیــک  کــه  داده انــد  نشــان  تحقیقــات 
بــه 75 درصــد امــور روزانه ی یک انســان 
صرف ارتباط با دیگران می شود، بنابراین 
75 درصــد موفقیــت و شکســت مــا نیز در 

چگونگــی برقــراری روابــط مــا بــا دیگران 
گونی  گونا خالصه می شــود. ارتباط اقسام 
دارد؛ ارتباط باخدا، خود، مردم، دوستان 
و  اصــول  خــود  بــرای  هرکــدام  کــه   ... و 

قواعدی دارد.
عالــم هســتی مجموعــه ای از ارتباطــات 
خداونــد  آن هــا  تمامــی  مرکــز  کــه  اســت 
اســت، بــه بیانی دیگر می تــوان خداوند را 
مرکــز ارتباطات عالــم در نظر گرفت. جواد 
دراین بــاره  رابطه هــا  کتــاب  در  محدثــی 
هــر  در  کــس  »هــر  می نویســد:  این گونــه 
جــا، هــر زمان، با هــر زبان و به هــر مقدار، 
می تواند با این مرکز مکالمه کند، بی آنکه 
ترافیــک  یــا  بیفتــد،  خطــی  روی  خطــی 
خــط تمــاس مشــکل ارتباطی پیــش آورد 

کننــده پشــت خــط بــه انتظار  یــا مکالمــه 
هرلحظــه  »دعــا«  ملکوتــی  مرکــز  بمانــد. 
از ســوی  »نیــاز«  پیــام  آمــاده ی دریافــت 
بنــدگان اســت. بــا دعــا و نمــاز می تــوان 
مستقیم باخدا حرف زد »رکعات 17 گانه« 
شــماره ی ویــژه تماس اســت و پنج نوبت 
نمازهــای روزانــه، زمــان دایــر شــدن خط 
کد برقراری  ویــژه ی ارتباط خاص اســت. 
این تماس در عــدد 24434-17 خالصه 
می شــود.« گفت وگــو و ارتباط بــا خداوند، 
از انســان تنهایی، افســردگی، بی هدفی و 
بسیاری مشکالت روحی دیگر را می گیرد و 
امید، هدفمندی و احساس باارزش بودن 

به وی ارزانی می کند.
از انــواع ارتباطــات دیگــر، ارتبــاط انســان 

 ناگفته های    
              نویسنده               ارتباط

              زیــنــب جمـــال پـــور
رشته ی بهداشت عمومی

با خود اوســت. انســان تا خود را نشناســد 
توانایی برقراری ارتباط درست با دیگران 
و  عالیــق  از  کــه  چرا داشــت،  نخواهــد  را 
تفکــرات خــود بی خبــر اســت. ارتبــاط بــا 
کــه قواعد و اصــول آن به وفور در  دیگــران 
کتاب های روانشناســی آورده شده است و 
ج از حوصله ی بحث  پرداختــن به آن خار
اســت. دراین بــاره به ســخنی از امام علی 
)ع( بســنده می کنیــم، ایشــان دراین بــاره 
می فرماینــد: »با مردم آن چنان رفتار کنید 
گر بــا آن روش جان دادید برای شــما  کــه ا
گر زنده ماندید با آغوش باز و  گریه کنند و ا

شوق فراوان به سوی شما بیایند.«
ارتباط در دانشگاه

در لغت نامــه ی دهخدا، ارتبــاط به معنی 
ربــط دادن، بســتن چیزی بــا چیزی دیگر 
کــردن آمــده اســت. دوســتی  و مواصلــت 
کــه داوطلبانه،  هم نوعی از ارتباط اســت 

منعطف، پویا و بدون اجبار است.
شــما با پای گذاشتن در محیط دانشگاه، 
به عنوان یــک نمونه کوچک از جامعه ی 
بیــرون و جامعــه ای که فــردا روزی پس از 
غ التحصیلــی و وارد شــدن در عرصه ی  فار
کار بــا آن روبــه رو می شــوید، بایــد توانایی 
برقراری ارتباط درست با دیگران را تمرین 

کنید.
در  شــما  حضــور  اصلــی  هــدف  و  علــت 
که از نام شــما پس  دانشــگاه، همان گونه 
»دانشــجو«  یعنــی  دانشــگاه  بــه  ورود  از 
کســب علــم و دانــش اســت و  برمی آیــد، 
هــر رفتــار یــا ارتباطی شــمارا از ایــن هدف 
کنــد انحــراف از مســیر هــدف شــما و  دور 
همین طــور آفت زندگی دانشــجویی شــما 
از  را  آن  بایــد  پــس  می شــود،  محســوب 
کنیــد؛  زندگــی دانشــجویی خــود حــذف 

امــا یــک محیــط آموزشــی بــدون ارتبــاط 
آموزشــی نخواهد بود و طرف مقابل شــما 
در ایــن  ارتباط هــای آموزشــی، همیشــه از 
گاهــی در خصوص  جنس شــما نیســت و 
امــور آموزشــی مجبــور به ارتبــاط با جنس 
مخالف می شــوید؛ اما این ارتباط چگونه 

باید باشد؟
برخورد صحیح با جنس مخالف، برخورد 
مبتنی بر شناخت و احترام متقابل است. 
در این شــیوه دختران و پسران به محض 
نمی شــوند  هیجــان زده  یکدیگــر  دیــدن 
و خــود را نمی بازنــد، یــک نــگاه و بیــان 
یــک کالم از جنــس مخالــف را بــه عشــق 
تعبیــر نمی کننــد و در ذهن خــود از آن رؤیا 
نمی ســازند. بلکــه در برخوردهای خود در 
مجامــع فامیلــی و محیط تحصیلــی و... 
باوقار و ســنگین عمل می کننــد و در عین 
پاســخ گویی به پرســش های طرف مقابل 
دچار افراط در خنده و شــوخی نمی شوند. 
آن هــا طرف مقابل را همچــون پدر، مادر، 
بــرادر و خواهــر خــود نمی داننــد و آدابــی 
کــه ازنظــر شــرعی و اجتماعــی در برخــورد 
بــا آن هــا الزم اســت را رعایــت می کننــد. 
به طورکلــی برخــورد بــا جنــس مخالــف بر 
اصل تکبر ورزی استوارشــده اســت. یعنی 
معیــار و قانــون برخــورد با جنــس مخالف 
متکبرانه بودن آن اســت. رفتار صمیمانه 
گشاده و لب خندان داشتن برای  و چهره 
مواجه با محارم و هم جنس ها هســت نه 
در برابر جنس مخالف و نامحرم ها. البته 
رعایت این موازین به معنی سرد و خشن 
بودن در برابر جنس مخالف نیست بلکه 
رعایــت اصول درســت در برقــراری ارتباط 
و نگه داشــتن حــدود و مرزهــای ارتباط با 

نامحرم است.

شما در دانشــگاه دوستان زیادی خواهید 
کــه یافتــن دوســت خــوب خــود از  یافــت 
مسائل بسیار مهم در دانشگاه است. یک 
دوست خوب می تواند در تصمیم گیری ها 
همین طــور  و  کمک کننــده  بســیار 
کار اشتباهی انجام  گر  امیددهنده باشد. ا
دادیــد می تواند به شــما کمک کند که آن 
کار اشــتباه را دیگــر تکرار نکنیــد و آن را به 
کنیــد و در دفعــات بعدی  تجربــه تبدیــل 
انتخاب هــای بهتــری را داشــته باشــید. 
یک دوست خوب می تواند همراه خوب و 
همیشگی در تصمیم های بزرگ و کارهای 
بزرگ باشد به شرط آن که با شناخت کامل 
از خودتــان و افــکار و عقایدتــان دوســت 
مناســب خود را پیدا کنید وِاال هر دوســتی 

برای شما دوست خوب نمی شود.
کــس از دوســت خــوب ممکــن  تعبیــر هــر 
است متفاوت باشد اما همان گونه که اول 
بحث هم گفته شد، با توجه به هدف یک 
دانشــجو، دوست خوب باید کمک کننده 
دررســیدن به این هدف یعنی کسب علم 
و دانش باشــد. قرار اســت قریــب به چهار 
ســال )کمتر یا بیشــتر( مــداوم با دوســتان 
خود در ارتباط باشــید، پس الزم اســت که 
کنید تا این دوران  در انتخاب آن ها دقت 
دوســتانی  کنــار  در  را  از عمرتــان  طالیــی 
کنید و  بــااراده و مصمــم طالیی تر ســپری 
به گونه ای نباشد که این دوستان شمارا از 
گر  که ا کنند  پیشرفت در دانشگاه محروم 
چنین باشد پشیمانی آن برای شما خواهد 
کردن دوســت خوب  بــود و بــس. در پیدا 
در دانشــگاه از همــان مرکز ارتباطات عالم 
کــه  اســتمداد بطلبیــد و بــر او تــوکل کنیــد 
بدون شک او بهترین اتفاق ها و انسان ها 

را سر راهتان قرار خواهد داد.



39 فصلنامه اجتماعی فرهنیگ عینک دودی|شماره چهارم| پاییز 97

سه ترم از ورودش به دانشگاه میگذشت، 
در  میشــد  خالصــه  پرونــده اش  همــه ی 
»ســه تــرم مشــروطی« یعنــی اخــراج! 
بــه همیــن راحتــی، نیامــده بایــد 
میرفــت. انــگار لحظه به لحظــه 
بیشــتر از قبل متوجه می شــد تو 
گیر افتــاده.  چــه شــرایط بــدی 
چنــد تا فرم توی دســتش بود 
و از ایــن اتــاق بــه اون اتــاق 
فرصــت  یک تــرم  پیگیــر 
اخــراج  کــه  بــود  ارفاقــی 
فرصتــی  شــاید  و  نشــه 
بگیره بــرای یک نیمچه 

نجات.
از او پرســیدم، چــه چیزی 
ایــن  در  شــد  باعــث 

شرایط قرار بگیری؟
جوابش همون جمله ی 
کســی  کــه وقتی  تکــراری معــروف بــود 
بــود  شــطرنجی  صورتــش  تلویزیــون  تــو 
این جواب و میداد: »بســوزه پدر عاشــقی 
وامــان از رفیــق بــد« به همین ســادگی در 

حد یک طنز تکراری و بی مزه...
روزهای اولی که وارد دانشــگاه شــدم من 
هــم مثــل خیلی هــا بیشــتر نظاره گــر بودم 
ایــده ی خاصی تو ذهنــم نبود، برنامه ای 
قبــل  تــا  برنامه هــام  همــه ی  نداشــتم، 
کنکــور بود و بــا کنکور تمام شــد و  جلســه 
کــه بــرای ادامــه هــم  مــن نمی دونســتم 
نیــاز بــه ایــده و برنامــه دارم. انــگار فقــط 
کار می کــرد، فقط  بینایــی و شــنوایی من 
و  می شــنیدم  و  می دیــدم  دوربیــن  مثــل 
قســمت  اینکــه  بــدون  می کــردم  ضبــط 

کنــه،  کار  پــردازش و نتیجه گیــری مغــزم 
یــه حس جدید داشــتم به اســم بیحالی! 
تــا اینکه یــه روز یهویی یه اتفاقــی افتاد، 
نفهمیــدم چــی شــد، انــگار بی دلیــل یا با 
دلیــل، ذهنــم و دلــم و چشــمم درگیــر یه 
کــه ای کاش نم یشــد. دیگــه روز  نفــر شــد 
و شــبم و نمی فهمیــدم انــگار ذهن خالیه 
من، خودش دســت به کار شــد و یه هدف 
کــرد و باهــاش روز و شــب  و برنامــه پیــدا 
کتــاب و اســتاد و درس  منــو میگذرونــد. 
مزاحــم برنامه جدید ذهنــم بودند. برای 
همیــن ســعی میکــردم نبینمشــون. تــرم 
اول نمراتــم اومــد، نامــه مشــروطی هــم 
اومد در خونمون ولی من بازم نخواســتم 
ببینمش. اصــاًل معنی مشــروطی رو درک 
نمی کــردم، تــرم دوم بازم نامــه اومد یکم 
ترســیدم، حواســم جمــع شــد و خواســتم 
بخونم اما درســت قبل ترم ســوم عشــقم 
دیگــه عشــق نبــود، همه چی بهــم خورد 
کردم تونســتم خــودم و از فاز  و خیلی هنر 
شکســت عشــقی نجات بدم و حــاال که از 
گفتن  اون حــال و هوا اومــدم بیرون بهم 

از دانشگاه هم برو بیرون!

دانشجوی عزیز
نیســت  دور  خیلــی  اتفــاق  ایــن 
بــرای شــما هــم  به قول معــروف: »شــاید 
اتفاق بیفتد.« مراقب باشین هنوز نیومده 
عاشــق نشــین، ظرفیت عشــق و عاشقیه 
خودتونــو ببریــد باال »خیلی باال«. عشــقی 
کــه تــو زمان مناســب اتفاق نیفتــه و فقط 
بــه خاطــر بی برنامگی یــا غرایز جســمانی 
اتفــاق بیفتــه نه تنها به نتیجه نمی رســه 

بلکه همه چیز رو از شما میگیره درستون، 
ســالمتی  و حتــی  خانــواده، دوســتانتون 
بایــد  هــم  شــدن  عاشــق  بــرای  شــمارا. 
ایــده داشــت، برنامــه داشــت، پــس لطفًا 
کنید. اجازه ندید  احساســتون را مدیریت 
گرون  ایــن تجربه های احساســی براتون 
را جابه جــا  اولویت هاتــون  و  تمــوم بشــه 
بــه محیــط  توجــه  بــا  کنــه.  بــی ارزش  و 
بــه مدرســه،  نســبت  متفــاوت دانشــگاه 
شــاید ایــن محیــط بهتریــن مــکان برای 
یادگیــری نحوه برقــراری ارتبــاط، ارتباط 
بــا هم جنــس و غیــر هم جنــس باشــه. تو 
رابطــه ی تحصیلی، علمی و پژوهشــی تا 
وقتی که دو نفر به عنوان دو انســان باهم 
ارتبــاط،  ایــن  تعامــل دارنــد  و  همــکاری 
ســالم و بدون حاشــیه پیش خواهد رفت 
اما وقتی تو این رابطه جنســیت و دختر و 
ح  پســر بودن و احساسات و عواطف مطر
کردنش  بشه دیگه مدیریت و جمع وجور 
فرهنــگ  کنیــد  ســعی  نیســت.  راحــت 
مشــاوره را تــوی زندگــی تــون جــا بدیــد تا 
تو این مســیر راهنما داشــته باشــید و تنها 
نباشــید، بپذیریم به تنهایی نمیشه همه 
که  کرد. شــرایط خوبی هست  گره ها را باز 
بتونیــد تو دانشــگاه و دانشــکده خودتون 
کمک  کنیــد. مشــاور  بــا مشــاور صحبــت 
کنیــد و  میکنــه اولویت هایتــان را تعییــن 
بتونیــد با تنظیم و مدیریت هیجانات به 

کنید. اولویت هایتان دست پیدا 

در صــورت نیاز می تواند حضــوری یا از 
کنید طریق ایمیل راهنمایی دریافت 

Z_toghiani@Yahoo. :آدرس ایمیل

              نویسنده
             خانم طغیانی

مشــاور دانشــگاه علــوم 
پزشکی اصفهان

مراقب
 قلبتون باشید 

»خیلیباارزش«
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»الیــک« این کلمه ی چهارحرفی به ظاهر 
مظلــوم، در فضای مجــازی بروبیایی راه 
انداخته اســت. انگار زندگــی افراد زیادی 
اصــاًل  و  الیک هاســت  همیــن  وابســته ی 
گویــی  کمبــود الیــک را ندارنــد،  تحمــل 
ســوار بــر بالن زندگی مجازی میشــوند که 
سوختش را همین الیک ها تأمین میکنند 
باشــد،  بیشــتر  الیک هــا  تعــداد  هرچــه  و 

بیشتر اوج میگیرند.
که معضالت  این روزها شاهد آن هستیم 
مجــازی  شــبکه های  دردســرهای  و 
توانسته است به روابط خانواده ها آسیب 
جدی بزند و زندگی آن ها را از روال عادی 
گیر شده  ج کند. آن قدر خودنمایی فرا خار
است که بعضی ها قدرت این را ندارند که 
ســلیقه ی خودشــان را به مخاطب نشان 
دهنــد و الزامًا بایــد از دریچه ی نگاه افراد 
دیگــر به زندگی شــان نگاه کننــد و مجبور 
می شــوند محتوایــی تهیه کننــد که نباید 
منتشــر شــود امــا بــه قیمــت جلــب تائیــد 
کاری را انجــام می دهنــد.  مخاطــب هــر 
درواقــع فنــاوری ابــزار مفیــدی اســت امــا 
کــه چطــور بایــد از  کثــر افــراد نمی داننــد  ا
کــه همیــن  کننــد  آن به درســتی اســتفاده 
مســئله ی مهــم می توانــد فنــاوری را بــه 
که به یــک کودک  کنــد  چاقویــی تبدیــل 
نوپا می دهیم. فناوری چه اثری می تواند 
بــر زندگی و زندگی دانشــجویی ما داشــته 

باشد؟
 افرادی که بیش از یک ساعت از اینترنت 
اســتفاده می کنند، معتاد اینترنت حساب 
می شوند. این در حالی  است که اغلب به 
ســندروم های متفاوتــی دچــار می شــوند، 

ازجمله:

از  کــه  متــری،  نیــم  دریــای  *ســندروم 
مجــازی  فضــای  در  فعالیــت  عــوارض 
کــه بــه اقتضــای  اســت، بــه ایــن معنــی 
کنده در  بحث وجدل هــا یــا تحقیقــات پرا
فضای مجــازی در زمینه هــای متعددی 
کثــر حوزه هــا  ا مطالعــه می کننــد ولــی در 

عمیق نمی شوند.
شــبکه ای،  خودشــیفتگی  *ســندروم 
کــه بیش ازحــد بــه  درواقــع بــه ایــن معنــا 
نظــر  و  کامنــت  و  پــالس  الیکهــا،  تعــداد 

مخاطبین درگیر می شوند.
طبق بررسی های لیال خلیلی استادیار گروه 
علم و اطالعات و دانش شناسی دانشگاه 
)نویســنده ی  آذربایجــان  شــهیدمدنی 
مســئول(: جامعــه ی موردمطالعه 4254 
دانشــجو و نمونــه 3۹3 دانشــجو بودند، 
از  دانشــجویان  اســتفاده  بــا  رابطــه  در 
بــا  دانشــجویان  اجتماعــی؛  شــبکه های 
عملکرد بهتر از شبکه های اجتماعی کمتر 
اســتفاده می کردنــد. درواقــع اســتفاده ی 
بیشــتر برای ســرگرمی برابر است با معدل 
کمتر. دانشــجویان روزانه به طور متوسط 
اجتماعــی  شــبکه های  از  دقیقــه   041
اســتفاده می کننــد، یعنــی ماهانــه 0024 
کــه در  دقیقــه را بــه ایــن امــور میپردازنــد 
بیشــتر اوقات از آن به عنوان ابزاری برای 
ســرگرمی اســتفاده میکنند. آیــا نمی توان 
این زمان های ارزشــمند را صرف رسیدن 
بــه اهداف زندگی، لذت رفتن به طبیعت 
کــرد؟ آیــا بــرای رســیدن بــه اهــداف  و... 

زندگی مان ارزش قائل نیستیم؟
اســتفاده ی  میانگیــن  دیگــر  مســئله ی 

روزانه ی ایرانی هاست. 
میانگیــن اســتفاده ی روزانــه ی ایرانی ها 

از شــبکه های اجتماعی ۹ ســاعت است. 
به نقل از ایسنا و مجله خبری همشهری 
)همشــهری آنالیــن(%27 جوانــان 81 تــا 
۹2 ســال در ایــن شــبکه های اجتماعــی 
عضویت دارند. بررســی ها نشان می دهد 
کــه به صــورت میانگیــن ایرانی هــا 5 تــا ۹ 
ســاعت در روز در شــبکه های اجتماعــی 
حضــور دارنــد و میانگیــن ایــن حضــور در 

دنیا 61 ساعت در ماه است.
33/3 درصــد ایرانی ها هرروز و 52 درصد 
آنان هفته ای یک بار از اینترنت اســتفاده 
از  بیش ازحــد  اســتفاده ی  می کننــد. 
شــبکه های اجتماعی در محیط خانواده 
کاهش ســطح ارتباطــات عاطفی،  ضمن 
میــزان گفتگــو در خانــواده را از 51 دقیقــه 
کرده اســت، ضمن اینکه  در روز هم کمتر 
امکانــات  ایــن  از  نادرســت  اســتفاده ی 
باعث از بین رفتن بســیاری از حریم ها در 
خانواده شده و حتی در مواردی منجر به 
بــروز اختالفات تا ســرحد طــالق و جدایی 
نیز شده است. به نقل از جوان آنالین؛ در 
حال حاضر 21 میلیون کاربر ایرانی زیر 81 
ســال در تلگــرام فعالیت دارنــد درحالی که 
و  موبایــل  از  اســتفاده  مــا  جامعــه ی  در 
اینترنــت و دیگــر شــبکه های اجتماعــی 
اســت.%2٫18  نشــده  فرهنگ ســازی 
کاربــران تلگــرام ایرانــی هســتند. در چین 
که روزانه بیش از یک ســاعت در  کســانی 
روز از اینترنــت اســتفاده می کننــد معتــاد 
اینترنت محســوب می شــوند، درحالی که 
بــه  ســاعت   ۹ روزانــه  مــا  هم وطنــان 
گوشی های موبایل مشغول هستند.%86 
کشور  طالق های ثبت شــده در میان 041 
جهــان، بــه علــت ارتبــاط یکــی از زوجین 

              نویسنده
             زهرا سهرابی

نویســـنـــــده ی مهمـــان

         21 سال زندگی
          برای الیک!

بــا جنــس مخالــف از طریــق شــبکه های 
مجازی است.

 والدیــن بایــد رابطــه ی صمیمی تــری بــا 
فرزندان داشــته باشند. به نقل از باشگاه 
خبرنــگاران؛95% دختــران و ۰۴% پســران 
بــا خانــواده احســاس راحتــی نمی کننــد. 
کــه موبایل  بیســت و انــدی ســال پیــش 
گذاشــت  زندگی هایمــان  بــه  را  پایــش 
کوچکــی بودنــد در قدوقواره  غریبه هــای 
کار به جایی رسید  یک پاره آجر، رفته رفته 
کمیت زمان حضور در دنیای مجازی  که 
کیفیت زندگی های  که  به قدری زیاد شــد 
داده  قــرار  تحت الشــعاع  را  حقیقی مــان 
کــه حــاال خودمــان هم  اســت، تــا جایــی 
یادمــان رفتــه و متعجبیــم که ســال های 
ماقبــل موبایــل، زندگــی چه طور ســپری 
کارهــا چگونــه پیــش می رفت.  می شــد و 
گویــی یادمــان رفتــه چــه طــور می شــود 
بی ســایه ی ســنگین دنیــای مجــازی در 
دنیــای حقیقــی زندگی کرد اصــًا چه طور 
واقعــی  خنــده ی  دیــدن  لــذت  می شــود 
اطرافیــان را به ایموجی هــای دونقطه ی 

آدم ها ترجیح داد؟
از راهکارهایــی که می توان با اســتفاده  
از آن هــا به ســوی زندگــی بهتــر رفــت، 

کرد: میتوان به موارد زیر اشاره 
۱. با دوســتان خود قرار ماقات بگذارید و 
برای تفریحات دســته جمعی ارزش قائل 
شــوید. تفریح هــای دســته جمعی باعــث 
می شــود تا شــما رفتــار اجتماعــی صحیح 
گوشــه گیری ناشــی از  را جایگزیــن رفتــار 
حضــور طوالنی مــدت در فضــای مجازی 

کنید.
و  تفریحــی  گردشــگری،  کــن  اما از   .۲
گــر  کنیــد. ا محــل زندگــی خــود اســتفاده 

پرداخــت  هزینــه ای  نمی خواهیــد 
کنید. کنید، کمی نرمش و پیاده روی 

کتاب هــا  کنیــد، جدیدتریــن  ۳. مطالعــه 
کتاب هــای موردعاقه تــان  و همچنیــن 
کتاب هــای اینترنتــی  را بخوانیــد، ســراغ 
نروید همواره به یاد داشــته باشــید لمس 
ورقه های کتاب لذت خاص خود را دارد.
۴. بــه یاد داشــته باشــید لــذت محبت و 
همراهــی با دوســتان واقعــی به هیچ وجه 

قابل قیاس با دوستان مجازی نیست.
کنیــد و  کمــر بزنیــد، تفریــح  کــوه و  5. بــه 
کنــار  بــه مناطــق اطــراف شــهر برویــد. در 
را  خوشــی  اوقــات  خانــواده  و  دوســتان 
بگذرانیــد و به جای آنکــه زمانی را صرف 
کنیــد، صرف گپ  صحبت هــای مجازی 
گفت هــای حضــوری و چهــره به چهره  و 

کنید.
بــه  ببینیــد،  خــوب  فیلــم  یــک   .۶
برویــد،  ورزشــی  و  هنــری  کاس هــای 
را  دســته جمعی  و  رومیــزی  بازی هــای 
گذشــته آن  کمــی بــه  گــر  انجــام دهیــد. ا
کــه درگیر فضــای مجــازی نبودیم  زمــان 

کنید، بازی ها را به خاطر می آورید. فکر 
کــه اعضای  در خانواده هــای مســتحکم 
از  و  می کننــد  گفت وگــو  یکدیگــر  بــا  آن 
هم نشــینی باهــم لــذت می برنــد، اعضــا 
کمتریــن تنــش را در فضــای خانــه باهــم 
داشته و درنهایت فرزندان موفقی تربیت 
می کننــد. بــه خاطــر داشــته باشــید یکــی 
از راه هــای رســیدن بــه اهــداف عالــی در 
زندگی اختصــاص دادن زمان محدودی 
اســت.  از فضــای مجــازی  اســتفاده  بــه 
فضــای  از  بیهــوده  اســتفاده ی  به جــای 
بــه  بــرای پیشــرفت و رســیدن  مجــازی 

کنید. اهداف واقعی تاش 

کالم آخر
 5×5۶۳ ســال  در  ایرانی هــا  بنابرایــن 
شــبکه های  صــرف  را  خــود  ســاعت 
اجتماعی می کنند، چه مهارتی هست که 
با این حجم از تاش و پشــتکار به دســت 
نیایــد؟ آیا بهتر نیســت از فضــای مجازی 
بــرای رســیدن به اهــداف عالی اســتفاده 

کرد؟
چــه دو هــزار نفــر شــمارا فالو کننــد چه دو 
میلیون و چه بیشتر آدم های مهم زندگی 
گر دو یا سه  شما چند نفر بیشتر نیستند. ا
نفــر )پدر، مــادر، خواهــر، برادر، دوســت، 
آشــنا، همســر(، نزدیــک خودتان داشــته 
باشید که برایتان تب کنند، اشک بریزند 
و شــمارا بفهمند، دلیــل بزرگی دارید که از 
زنده بودن شــادمان باشید بقیه ی آن دو 
هــزار و دو میلیــون نفــر بــرای شــما اعــداد 
هســتند و شــما برای آن ها اسم و عکس، 
واقعــی  و  نزدیــک  آدم هــای  مواظــب 

زندگی تان باشید.

که ایرانی ها 5 تا 9 ساعت در  بررسی ها نشان می دهند 
روز در شبکه های اجتماعی حضور دارند
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من یک پدرم
همـان  پـدر.  حامـی؛  بـی  واژه ی  آری، 
بهشـت  تقسـیم  هنـگام  کـه  آفریـده ای 
تنهـا نظاره گـر بـود و از هدیـه ی بهشـت بـه 
راسـتی،  نکـرد.  اعتراضـی  هیـچ  حوایـش 
خ را بـه  کجاسـت! نکنـد دوز جـای پدرهـا 
نام ما زده باشند؟ اما نه؛ قطعًا گوشه ای از 

بهشت مادرها، ما را جای می دهند.
بی قـرار  تـو،  دل تنـگ  فرزنـدم،  دل تنگـم 
تـو، بی تـاب تـو و چـه شـگفت که تمـام من 
تویـی و ایـن تـو از تمـام مـن دور! چهـره ام 
اسـت،  زمخـت  صدایـم  مقتدراسـت، 
سـگرمه هایم در هـم اسـت، ولـی نمی دانی 
کـوه اسـتوار چـه بغض هـا  کـه از پـس ایـن 
کـه سرکوب شـده، چه حرف هـا که در نطفه 
خفه شـده، چه دلبری ها که پشت پرده ی 

حیا پنهان شده است و چه...
از مـن فرسـنگ ها فاصلـه داری و چـه زیبـا 
اسـت  تجربـه ای  شـاملو:»فاصله  گفـت 
اتاقـت  بـه  بهانـه ای  بـه  هـرروز  بیهـوده« 
می نشـینم،  میزتحریـرت  پشـت  مـی روم، 
قبولـی  بـرای  یـاد تالش هـای بی وقفـه ات 
در دانشـگاه می افتـم، لبخنـدی تلـخ روی 
لبانـم خودنمایـی می کنـد. شـادم از این که 
به آرزویت رسـیدی و دلگیرم از فاصله؛ آه 

که شیرینی تلخی است برای من!
چقـدر عاجزند نت هـا برای آرامش دل 
بی قـرارم. دو، ر، مـی، فا...چـه هسـتند 
نـت  بایـد  بی معنـا؟!  نشـانه های  ایـن 
یـک  تـو!  نـام  بـه  ابـداع شـود  دیگـری 
نـت اختصاصی بـرای آهنگ دل تنگی 
پدرانـه، آهنگـی کـه هرروز گوشـم را نوازش 

دهـد، صـدای فرزند تسـکین دهنده ی دل 
پدر است، صدای تو...

زنـگ  گهـان  نا کـه  بـودم  فکـر صدایـت  در 
تلفن مادرت رشته ی افکارم را پاره کرد.

آشناسـت  دینگ...چـه  دینـگ،  دینـگ، 
بـه  دور  از  تـو  آوای  همیشـه  صدا...مثـل 

گوشم می رسد.
این بار تو داوری کن؛ شـش دانگ بهشـت 
کافـی نبـود؟ شـش دانگ تـو را هـم دادنـد 
بـه مـادرت؛ یک معامله ی دوسـر بـرد برای 
حوایـم. می بینـی؟ دل تنگـی و دوری از تـو 
پدرت را بی قرار و حسود کرده است. باورت 

می شود؟ پدرها هم حسود می شوند.
لبانـم  روی  دارم  دوسـتت  مقـدس  ذکـر 
قلبـم  از  گوشـه ای  در  امـا  نیسـت  جـاری 
نهفتـه اسـت؛ دل تنگی در چهـره ام نمایان 
نیست اما همیشه خأل عجیبی را در اعماق 
قلبـم احسـاس می کنـم. بیـن مـن وتـو هـر 

حسی مخفیانه است.
مـن یـک پـدرم؛ سـتون محکـم تـو، بـه مـن 

آغـوش  کـه  بـدان  و  کـن  تکیـه 
مـن امن تریـن جـای جهان 
اسـت و مـن بـه تـو از همـه 

عاشـق ترم و امـا عشـق، این 

واژه ی سـه حرفی اسـرارآمیز، عشـق پـدر بـه 
کـه بـدون هیـچ نیـازی  فرزنـدش، عشـقی 
می رویـد، بـدون هیـچ چشم داشـتی بـه بـار 
می نشـیند و تنها دلیل پایداری این عشـق 

خود عشق است نه چیز دیگر!
مادرانـه  نـاب  و  خالـص  عالقـه ی  گاهـی 
راه  امـا  زیـر سـؤال می بـرد  را  عشـق پدرانـه 
عزیزتـر  همیشـه  مادرهـا  نیسـت،  فـراری 
بوده اند؛ آن گونه که حتی دل تنگی پدرانه 
هم انتهایش به مادر رسید. بگذار یواشکی 
دلـم  تـو(  )مثـل  هـم  مـن  بکنـم،  اعترافـی 
بـرای مـادرم بیشـتر تنـگ می شـود! امـا تـو 

سوءاستفاده نکن!
بگذریم...

کـه شـاخه های  از آخـر قصـه بگویـم، آنجـا 
خشـکیده ی دل تنگـی قلبـم را می فشـرد و 
کـه  از قلبـم بـاده ای نـاب حاصـل می شـود 
اضافـه اش از چشـمانم می چکـد و دقیقًا در 
همیـن لحظـه از زندگـی مـرگ را احسـاس 
ک هم آغوش  می کنـم، پیـش از آن که با خا
شوم؛ اما با تمام این تلخی ها تنها صدایی 
از تو مرا زنده می کند وجه زیباست مرده ای 
که با دم مسیحایی فرزندش 

زنده شود.
تـو  همـه ی  ای 

تمام من...

              نویسنده
کاظمی              زهرا 

رشته ی بهداشت محیط

دوزخ، 
به نام پدرها

پدرها هم دل تنگ می شوند کنید. جهت شنیدن متن با صدای سجاد حدادیان اسکن 

Student
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شــاید از خودتان بپرســید خوابگاه چطور 
جایی است؟ و دست کم دو سال از عمرم 
را کجــا بایــد بگذرانم؟ خب بایــد برایتان 
کــه خوابــگاه معمــواًل آپارتمانــی  بگویــم 
که در فضایی نسبتًا سبز  چندطبقه است 
که شــما دانشــجوی عزیز  واقع شــده، چرا
که  ک و ســالمی نیــاز داری  بــه هــوای پــا
کنی، درس  در آن نفــس بکشــی، ورزش 

بخوانی و لذت ببری.
که بگذریم، به خود  از محوطــه خوابگاه 
خوابــگاه میرســیم، معمــواًل هــر طبقــه از 
سرویســهای  اتــاق،  چندیــن  خوابــگاه 
که  بهداشــتی و یک آشپزخانه بزرگ دارد 
متشکل از تعداد زیادی سینک، اجاق گاز 
کــه انگشــتان هنرمند  و...اســت. جایی 
و چــه ظــرف  آشــپزی  بــرای  شــمارا چــه 
خوابــگاه  به هرحــال  میطلبــد.  شســتن 
جایــی اســت که قــرار اســت در آن زندگی 
کنی یعنی بخندی، شادباشی، باخدایت 
غــذا  بخوانــی،  درس  کنــی،  نیــاز  و  راز 

بخوری، بخوابی، بیدار شوی و ... 
میدانــم، شــاید حــس و 

حــال غریبــی 

کاری  بــه  دســت ودلت  و  باشــی  داشــته 
کــه تو نــه اولین  نــرود، ولــی بایــد بدانــی 
نــه  و  هســتی  خوابگاهــی  دانشــجوی 
آخریــن. افــراد زیــادی این دوران بســیار 
را ســپری  دل چســب و فراموش نشــدنی 
می خواهــد،  دلشــان  کنــون  ا و  کردهانــد 
بــه ایــن روزهــای تــو برگردنــد و خوابگاه 
کنند. شــاید به خودت  را دوبــاره تجربــه 
بگویی؛ در شــهری که چندین کیلومتر از 
کنار آدم هایی  شــهر خودم دور اســت، در 
که هنوز اسمشــان را هــم نمی دانم، مگر 
میشــود آرامــش داشــت و حتــی دل تنگ 
ایــن روزهــا هم شــد؟ مــن به تــو میگویم 
که می شــود، خیلی خوب هم  بلــه. البته 

می شود!
کمی بــه حرفهای من  کافی اســت  فقــط 
گــوش دهــی و بــا تمــام وجود اجرایشــان 
کنــی، قــول می دهــم چهــار ســال دیگــر 
خــودت به غصه دار بــودن این روزهایت 

میخندی و برایشان جک میسازی.
اســت  فرصتــی  خوابــگاه  بدانــی  بایــد 
کــه میتوانــی از آن نهایــت اســتفاده را 
ببری، خواهش میکنــم نه از این طرف 

منظــورم  آن طــرف.  از  نــه  و  بیفــت  بــام 
کــه نــه آن قــدر موضــع بگیر و  ایــن اســت 
قــرار  انــگار  کــه  فروبــرو  خــودت  ک  ال در 
آن قــدر  نــه  و  بــروی  اســارت  بــه  اســت 
بــا شــب  تــا  صبــح  کــردن  ســر  شــوق   از 

و  گروهــی  برنامه هــای  و  هم ســاالن 
کننده هیجان زده شــو  تفریحات ســرگرم 
کــه می روی  کــه اصــاًل نفهمــی این جایی 

دانشگاه است یا شهربازی!
واقع بین باش، شــما قرار است به شهری 
را  خیابان هایــش  نــام  حتــی  کــه  بــروی 
نمیدانــی، به اتاق کوچکی در خوابگاه با 
کــه خیلی از خانه تــان پایین تر  امکاناتــی 
کــه هیــچ  اســت و البتــه هم اتاقی هایــی 
ماجــرا  پــس  نــداری،  ازشــان  شــناختی 

آن قدرها هم هیجان انگیز نیست.
زندگی در خوابــگاه هم یکی از دوره های 
زندگی شماســت، مثل بقیه دوره ها که با 
فراز و نشــیب های خــاص خودش همراه 
اســت. توقــع نداشــته بــاش یکــی دوروزه 
خــود را بــا شــرایط خوابــگاه وفــق دهــی 
هــر چیــزی زمــان می بــرد، همــه یکی دو 
مــاه اول شــرایط روحی ســختی را تحمل 

می کننــد، دوری از خانــواده، دوســتان و 
نزدیــکان واقعًا ســخت اســت ولی اوضاع 
همین طــور نمی مانــد، زمــان همه چیــز را 
کنــار ســختیها و  حــل می کنــد. اتفاقــًا در 
ناشــناخته هایش، میتوانــد بــه تجربیات 
کنــد. فقــط خوابــگاه اســت  شــما اضافــه 
ظرفیت هــای  از  بســیاری  میتوانــد  کــه 
کنــد. در خوابگاه  وجودی شــمارا شــکوفا 
گاهی با آشــپزی، نظافت یا  گر دختری،  ا
گاهی با  مراقبت از بقیه مادر می شــوی و 
شــنیدن درد و دل هــای هم اتاقیها و آرام 
گاهی هم  کردنشــان خواهــری میکنــی و 
با انجام خریدهای روزانه حتی برادری.

کنــار آمــدن  البتــه در ایــن میــان تجربــه 
بــا خلق وخوهــای مختلــف را هم کســب 
میکنی و صبرت به اندازه صبر ایوب زیاد 
میشــود. یادت باشــد دیگــر دوران درس 
کت خانه و پذیرایی  خواندن در اتاق ســا
شــدن بــا شــیرموز و میوههــای رنگارنگ 
تمام شــده و حــاال بایــد در اتاقــی که یکی 
مــو  دیگــری  می دهــد،  گــوش  موزیــک 
سشــوار می کند و یکی دیگر با تلفن حرف 
می زنــد، درس بخوانــی و تــازه حواســت 
کتــری و نســوختن  بــه جــوش آمــدن آب 
شــام شــب هم باشــد. البته نگران نباش 
راهکارهایی هم برای حل این مشکالت 

هست.
درس  بــرای  می توانــی  تــو  اینکــه  اول 
خواندن به کتابخانه بروی و در محیطی 
گر  آرام و بــی تنــش درس بخوانــی حتی ا
دوســت داشــته باشــی محوطــه سرســبز 
خوابگاه هم جــای باصفایی برای درس 
خواندن است. دوم اینکه الزم نیست در 
ایــن مواقــع نگــران غذایت باشــی غذای 

گذاشته اند. سلف را برای همین مواقع 
کــن  دقــت  هم اتاقی هایــت  انتخــاب  در 
کــه هم نشــین خــوب نعمتــی اســت.  چرا

یادت باشد هم اتاقی ها هرکدام آدمهایی 
هستند با دنیا، اهداف، فرهنگ، روحیه 
کــه  متفــاوت  خلق وخوهــای  حتــی  و 
کردن بــا آنها بدون تنش و  ارتبــاط برقرار 
دلخوری، هنر خودش را میطلبد. همان 
را  حساســیتهایت  و  حدومرزهــا  کار  اول 
گر نسبت به چیز خاصی  کن. ا مشــخص 
کار خاصی  حساســیت داری یــا از انجــام 
ناراحت میشــوی، همان اول ســنگهایت 
را دم  را وابکــن. به قول معــروف: »گربــه 

حجله بکشی« بهتر است.
شــریک  را  هم اتاقی هایــت  هیچ وقــت 
همــه ی رازهایــت نکــن، بین خانــواده و 
که تو هنوز  دوستانت تفاوت قائل شو چرا
آنهــا را خوب نمی شناســی و زمان می برد 
تــا اخــالق و رفتارشــان در موقعیت هــای 
مختلف دستت بیاید. البته نمی گویم به 

کناره بگیر، نه! کن و ازشان  همه شک 
کــه ســعی میکنــی زیاد  اتفاقــًا همان قــدر 
خواســته های  گاهــی  و  برنامه هــا  در 
و  توجــه  از  نشــوی  غــرق  نابجایشــان 
کــه باعــث همدلــی  کوچــک  محبتهــای 
می شــود دریــغ نکــن، باالخــره قرار اســت 

کنارشان باشی. یک ترم 
بایــد این ترم را بــه بهترین ترم زندگی ات 
حفــظ  هــم  راهــش  تنهــا  کنــی.  تبدیــل 

آرامش و صبر است.
یــک  از  هرکــس  می گویــی:  میدانــم 
کشــور بــا آداب ورســوم و فرهنــگ  نقطــه 
کــه حتــی ممکــن  و ارزش هــای مختلــف 
اســت برای تو ضد ارزش محسوب شود، 
کنــار آمــدن بــا همــه اینها ســخت  میآیــد 
کــه تــو توانایــی  اســت ولــی ایــن را بــدان 
کوتاه  تغییر دادن دیگران را در این مدت 
نــداری بلکــه تنهــا بــا تغییر و وفــق دادن 
خــودت بــا شــرایط و افراد مختلف اســت 
کــه میتوانــی محیطــی سرشــار از آرامــش 

کنی. برای خودت و اطرافیانت فراهم 
کــن و بــه حقوق  قوانیــن اتــاق را رعایــت 
چنــد  بگــذار.  احتــرام  هم اتاقی هایــت 
کــه بتوانــی اوقــات  توصیــه برایــت دارم 
کنــار هم اتاقیهایــت ســپری  خوشــی را در 

کنی:
دســته جمعی  بازی هــای  گاهــی   .1  
انجــام دهیــد، مثل منچ، اســم و فامیل، 

مشاعره و...
 2. باهم غذا بپزید، مثاًل هرکس دستور 
غــذای محلی خودش را بیــاورد و همگی 
کنید. باهم موادش را تهیه و نوش جان 

 3. باهم فیلم ببینید.
که  کمتریــن وســایل و امکانــات   4. بــا 
کــس چــای، اندکــی تنقــالت و  شــامل فال
گــردش در  یــا غــذای امروزتــان بــه یــک 

محوطه خوابگاه بروید.
کنید. کمک  کارها به هم   5. در 

ح و سالم دیگر... و هزاران برنامه مفر
نمی دانیــد چــه لذتــی دارد، ایــن کاره ای 
بــه  انــرژی  آن چنــان  دســته جمعی 
بــه  را  شــما  شــادی  کــه  می دهــد  شــما 
می کنــد.  منتقــل  هــم  خانواده هایتــان 
کــه شادباشــید خانوادتان هم شــاد  شــما 

هستند.
را  خــدا  هرگــز  توصیــه؛  مهمتریــن  امــا  و 
چیــزی  تنهــا  خــدا  یــاد  نکــن.  فرامــوش 
که فکر  که در این یکی دو ماه اول  اســت 
میکنی غریبترین آدم روی زمین هستی، 
به جایــی  و  میشــود  دلــت  آرامشــبخش 
که میگویی: »گــر نگهدار من آن  میرســی 
که من می دانم، شیشــه را در بغل  اســت 

سنگ نگه می دارد.«

  نویسنده
سیده معصومه مرتضوی خواه

رشته ی بهداشت حرفه ای

سیر تا پیاز 
   زندگی در 

      خوابگاه
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کار  قبــل از اینکــه بــه من پیشــنهاد یــک 
فوق العــاده را بدهــد، چندیــن پیامک با 
کلیــدواژه »رؤیا« برایم می فرســتاد، اواخر 
که به من زنگ زد و احوالم  زمســتان بود 
را پرســید، چند روز بعــد دوباره زنگ زد و 
گفت  کــرد و از بیکاری  از اوضاع شــکایت 
کــه مــن  و آن قــدر مســئله را توضیــح داد 

نگران هزینه تماس اش شدم.
 بــاز چنــد روز دیگر، اوایــل عید زنگ زد و 
که چقدر خوب  گفــت  بعــد از تبریک عید 
اســت در ســن جوانــی دســتمان در جیب 
خودمان باشــد و آقای خودمان باشــیم و 
بعد از گفتن این حرف ها به من پیشنهاد 
کار در شمال کشور را داد. گفت آنجا  یک 
کاری مرتبط با رشــته خودت هست  یک 
و ایــن شــرکت تمامــی وســایل الزم بــرای 
کت وشــلوار  اســکان را آماده می کند حتی 

موردنیاز را به شما می دهد.
تجربــه  داشــتم  دوســت  کــه  هــم  مــن 
کار رشــته خودم داشته  بیشــتری در بازار 
گــوش  باشــم به دقــت بــه حرف هــای او 
می کــردم؛ امــا برنامه او بین ســاعت های 
بــه  به راحتــی  مــن  و  بــود  مــن  درســی 

حرف های او عمل نکردم.
گفــت چــون مــا رفیــق  بازهــم زنــگ زد و 
هســتیم مــن بــه تــو زنــگ می زنــم وگرنه 
برای خیلی ها این موقعیت عالی هست؛ 
کــه نیاز  کســانی هســتند  گفتم  امــا بــه او 
کار داشــته باشــند و من  بیشــتری به این 

از آینده خــودم اطمینان دارم می خواهی 
فعــاًل بــه بقیه بگو، بعد ادامــه داد که من 
کارکنــم بیــا اینجا و  بــا تــو بهتــر می توانم 

کن. کمکم 
کاری  که  من اصاًل بــه این فکر نمی کردم 
کــه قــرار اســت انجــام بدهیــم چیســت و 
که اشــکالی نــدارد پنج روز  فقط می گفتم 
به جایی نمی رســد می رویــم و به یک نفر 
گر سودی نداشته  کمک می کنیم ،حتی ا
باشــد حتمًا یک کمکی به او می شــود که 

این قدر اصرار می کند.
گرفــت و  خالصــه یــک روز مشــخصاتم را 
دو روز بعدش زمان مناسب برای حرکت 
کــرد، من بلیــط اتوبوس  را بــه مــن اعالم 
گرفتم و ســوار ماشین  به مقصد بابلســر را 
شــدم که من را به ترمینال کاوه برســاند، 
تــا  نیــم ســاعت طــول می کشــید  حــدود 
مســیر،  طــول  کــه  برســم  ترمینــال  بــه 
حامــد بــه مــن زنــگ زد، تــا برنامه هــای 
گــر  کنــد و ا مــن بــرای دانشــکده را چــک 
کنــد؛ بعــد از  کمــک  مشــکلی داشــتم مــرا 
چنددقیقــه ای بــه ذهنم رســید که حامد 
ترم باالیی است و تجربه بیشتری دارد و 

کند. کمک  می تواند مرا 
گفتم و او برایم تک تک  وضعیتم را به او 
که شــیوه  همیــن ماجــرا را مثــال زد انگار 
کاله بــرداری او ثابــت بــوده اســت و یــک 
حتــی  بــود.  افتــاده  او  دام  بــه  نیــز  نفــر 
گفت:»وقتی می رســی بابلسر او دنبال تو 

کاری برایم پیش آمده  نمی آید و می گوید 
دقیــق  را  اســتقرارش  محــل  حتــی  و 

که تو بتوانی به آنجا بروی!« نمی گوید 
راســتش را بخواهیــد حرف هــای حامد را 
هنــوز هــم بــاور نمی کردم، تا زنــگ زدم و 
گفتم یکی از آشــنایان ما بابلســر هســت . 
کجا  ما مزاحم شــما نمی شویم دقیقًا بگو 
هستی تا بیایم پیش شما، او عصبی شد 
گفت اعتماد نداری؟ و به حاشیه رفت و 

کــه دقیقــًا رو به  گفتم  مــن آدرســی بــه او 
روی پاسگاه نیروی انتظامی بود، و انگار 
به مذاقش خوش نیامد، و انگار همه چیز 
که حامــد می گفت، حتی  همان طــور بود 
گرفتــه ی او؛ بعدازاین تماس به  صــدای 
کنســل  ترمینــال رســیدم و بلیــط خــود را 

کرد.
و به او گفتم: مطمئن باش به زودی خدا 

جوابت رو می ده!
در آخــر الزم میدانــم از خدا و حامد تشــکر 

کنم خدا خیرش دهد.
بــا  مشــابه  داســتان هایی  کــه  کســانی 
افتــاده  اتفــاق  برایشــان  داســتان  ایــن 
میتوانــد  آن هــا  خاطــره  میکننــد  فکــر  و 
باشــد  مفیــد  دیگــر  دانشــجویان  بــرای 
میتواننــد داســتان های خــود را به ایمیل          
 Einakdoodi2017@Gmail.com

ارسال نمایند.
منتظر داستان های بعدی در شماره های 

آتی نشریه باشید.

شاید برای 
هر دانشجویی 

طنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزترـقــݡی معکوس           اتفاق بیفتد)1(
گردآورنده               

            نشریه عینک دودی

این داستان: سفر به بابلسر  

علــوم،  وزارت  دانشــجویی  معــاون 
کارگاه آموزشــی  تحقیقــات و فنــاوری در 
کشــور فرمودنــد:  مشــاوران دانشــگاه های 
" می توانیــم بــا اجــرای طرحــی انتظــارات 
بــه دانشــگاه  از ورود  قبــل  دانشــجویان 
اســتفاده  از آن هــا  و  کــرده  را جمــع آوری 
کنیــم و در پایــان دوره تحصیــل بــرآورد 
انتظــارات  ایــن  از  میــزان  چــه  کنیــم 

اســت." شــده  محقــق 
 جالب بود! چه مسئولی!

از  اســتقالل  دانشــگاه  بــه  ورود  از  قبــل 
سنوســاالن  باهــم  زندگــی  و  خانــواده 
کچــری از زندگــی خوابگاهــی  تصــوری ال
شــاید  می کنــد.  ایجــاد  افــراد  ذهــن  در 
هــم تصــور رؤیایــی و رمانتیــک برخــورد 
در  عشــق  و  جزوه هــا  ریختــن  و  اتفاقــی 
ورود  بــرای  شــمارا  کــه  اســت  اول  نــگاه 
و  انسان ســازی  کارخانــه ی  ایــن  بــه 
اســنپ(  اپلیکیشــن  )هماننــد  کارآفریــن 

می کنــد! ترغیــب 
بــه  عالقــه  باهــدف  کــه  دانشــجویانی 
ادامــه تحصیــل و ســاختن آینــده روشــن 
البتــه  )و  دلخــواه  هــدف  جامعــه  و 
ــد  ــه میــدان می گذارن ــا ب مقــداری پــول( پ
آمــار  بــا  داروینــی  تطابــق  بــه زور  ولــی 
بــه مــواد مخــدر،  گرایــش  بــاالی  بســیار 
خودکشــی  داشــتیم  )مــورد  افســردگی، 
ناموفــق!( و ســایر انحرافــات و بزهــکاری 

از میــدان می گریزنــد و در انتهــا بــه خــود 
میگوینــد: و  می آینــد 

القصه در این چمن چو بید مجنون
می بالم و در ترقی معکوسم!

دانشــگاه  ز  معکوس...)مــا  ترقــی  آری 
یــاری خواســتیم...خود غلــط بــود آنچــه 

می پنداشــتیم!(
گذشــت... کنکــور اول بــه خیــر و ســالمت 
کــه خوابــگاه  کنکــور دوم لحظــه ایســت 
می بینــی... را  اول  خودگردان تــرم 
زندگــی در ســوییت 42 نفــره ندیــدی تــا 
عاشــقی از یــادت بــره! یخچــال مشــترک 
به ســرعت  غذایــی  مــواد  غــارت  بــا 
مناســب  ثانیه...تهویــه  بــر  غ  تخم مــر
بمبئــی  ماهی فروش هــای  بــازار  حــد  در 
حــد  در  بهداشــتی  هند...ســرویس های 
کارتــا... جا جاده هــای  بین راهی هــای 
ماننــد  قــوی  مشــام  بــا  نگهبان هایــی 
کنی  گــر ده دقیقــه دیــر  کــه ا شــرلوک هلمــز 
می کننــد... برپــا   ! ویــژه  دادگاه  برایــت 
همــان  بــا  سرآشــپز  مخصــوص  غــذای 
کــه تعــارف بــه  ادویــه ممنوعــه همیشــگی 
گربه هــای حاضــر در محــل خوابــگاه هــم 
)نــه  گربه هــای حقیقــی  ماننــد  را  آن هــا 
مجــازی!( وحشــی می کنــد امــا دانشــجو 
همچنــان ریلکــس، همــه چــی آرومــه، مــا 

خوشــبختیم! چقــدر 
گــرا  منفــی نگــر نیســتم، حتــی ایــده آل 

مــن  بــه  دانشــگاه  البتــه  نیســتم.  هــم 
ولــی  نیســتم  هیچــی  کاًل  کــرد  ثابــت 
وضــع  ســابق  دانشــجوی های  ســکوت 
کــی  کنونــی را ســاخته و ایــن زنجیــره تــا 

کنــد؟ پیــدا  ادامــه 
بنــا بــه تعبیــر رایجــی بایــد بســپاریم روی 
کارت دانشــجویی هایمان تاریــخ نزننــد تــا 
آینــدگان نداننــد بی عرضــگان ایــن برهــه 
بوده ایم!)جملــه  مــا  دانشــگاه  تاریــخ  از 

کمــرم رگ بــه رگ شــد!( ســنگین بــود 
تاریــک  اتاق هــای  و  خــواب  از  ســر 
را  آینــده  و  بکشــید  بیــرون  خوابــگاه 
هیچ کــس  بســازید.  میــل تــان  مطابــق 
نمی رســد.  شــما  اســتعدادهای  داد  بــه 
گــر خودتــان بــرای خودتــان ارزش قائــل  ا
ــد؟  ــاری داری ــه انتظ ــران چ ــوید از دیگ نش

بــرای روزهــای ســخت آینــده، 
داشــته  ذخیــره  هنــری 
آن  به واســطه  کــه  باشــید 

ــد  کنی ــذاری  ــوید. هدف گ آرام ش
و نگذاریــد روزمرگــی بــر شــما غلبــه 

متحرکــی  مرده هــای  روز،  آن  کــه  کنــد 
در  و  مرده انــد  جوانــی  در  کــه  هســتید 
ک می شــوند. درس زندگــی را  پیــری خــا
کتاب هــای درســی اختصاصــی  البــه الی 
نخواهیــد  پیــدا  عمومــی!  باألخــص  و 

نیســت... نگــرد  نبــود  گشــتیم  کــرد. 

  نویسنده
سید علی سامانی

کاردرمانی رشته ی 
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ازجملــه  قطعــًا  دانشــگاه  اول  روزهــای 
بهتریــن و خاطره انگیزتریــن روزهاســت. 
کــه قــراِر یک عمــر  آشــنایی بــا آدم هایــی 
کردن  بهشــون همکار بگی و شــاید پیــدا 
مــی  و  تجربه هــا  و  دوســت ها  بهتریــن 
تونــم بگم مهم تــر از همــه ی این ها پیدا 
کــردن مســیر زندگــی ات تــا االن داشــتی 
بــرای امروز و ایــن لحظــه می جنگیدی؛ 
جنگیــدی تــا شــدی دانشــجو و مهم تــر 
کــه هر  از اون دانشــجوی ایــن دانشــگاه 
طرفش ســر تو بچرخونی؛ پر از قشــنگی و 

لحظه های خوشه برات.
تــوی ایــن متن میخــوام بیشــتر جاهایی 
که دیر یا زود باهاش ســروکار  از دانشــگاه 

کنم. دارید رو معرفی 
گه از درب شــرقی؛ وارد دانشــگاه بشید؛  ا
کــه البتــه درهــای دیگه ای مثــل جنگل 
بانی؛ دندان پزشــکی و شــمالی هم برای 
اولیــن  هســت؛  دانشــگاه  بــه  ورودتــون 
که می رســید؛ تــاالر دکتر شــریعتی  جایــی 
هســت؛ توی این تاالر بیشــتر جشــن ها و 
گاهــی نمایشــگاه برگــزار  گردهمایی هــا و 

میشــه و طبقــه ی بــاالی ایــن تــاالر؛ تــاالر 
کانون های مختلف  هشــت گوش و اتــاق 
کل قراِر اینجا خیلی  دانشگاه هســت، در 

بهتون خوش بگذره.
بــه  می رســید  شــریعتی؛  تــاالر  از  بعــد 
مــن  نظــر  بــه  کــه  دانشــکده ی پزشــکی 
خــوش جاتریــن  دیگــه؛  خیلی هــای  و 
دانشــکده ی علوم پزشکی هست؛ چون 
رو به رو ی اون ســلف مرکزی، نمازخونه 
یا همون مصلی علوم پزشکی و کتابخانه 
ی مرکزی علوم پزشــکی )مؤیــد االطباء( 
از دانشــکده ی پزشــکی  یعنــی  هســت، 
برای رســیدن بــه این مکان هــای مهم؛ 

پیاده روی چندانی ندارید.
البتــه دانشــکده ی پزشــکی تریایــی بــه 
که  اســم تریــا زیتــون داره و شــما مواقعی 
غــذا ندارید یا دلتون فســت فــود میخواد 

می تونید اونجا سری بزنید.
کــه قطعــا تــا آخریــن لحظه  و امــا جایــی 
هــای حضورتون تــوی دانشــگاه باهاش 
کار دارید؛ دقیقا پشــت دانشکده ی   ســر و 
کل دانشــگاه  پزشــکی هســت؛ معاونــت 

علوم پزشکی.
گه یه کمی از دانشــکده ی پزشکی  حاال ا
که تــوی پاییز  باالتــر بیاید و بلــوار حکیم 
رد  رو  داره  ای  العــاده  فــوق  ی  منظــره 
گســترش  کنیــد؛ بــه مجموعــه تاالرهــای 
کــه  و ســاختمان هــای ۱ تــا ۴ مــی رســید 
الزمــه بگــم من هنــوز بعد از ۳ ســال بین 
که  گــم مــی شــم! خالصه  ســاختمان هــا 
کردن ســاختمان  امیــدوارم زود ِقِلِق پیدا 

کنید. مورد نظرتون رو پیدا 
بــه  پیــاده  بخوایــن  گــر  ا حــاال  خــوب 
بایــد  برســید  خودمــون  دانشــکده ی 
بهتــون بگــم هنــوز راه مونده و شــما بعد 
از ســاختمان هــای ۱ تــا ۴ بــه یــه زمیــن 
کــه ایــن موقع قطعــًا با  چمــن مــی رســید 
خودتــون میگیــد چرا به جــای این زمین 
چمن دانشــکده ی ما رو نســاختند و باید 
به راهتون ادامه بدین تا به دانشکده ی 
بهداشــت و تغذیه برســید و چشمتون به 
حوض و آب نمای وسط دانشکده بیفته 
و بتونید یه نفس راحت بکشید که دیگه 

رسیدم.

  نویسنده     دانشگاه گردݣݣݣݣݣݣݡیݥݥݥتور 
زهرا قرائتی

رشته ی تغذیه

ولــی بــا وجــود ایــن همــه پیــاده روی و 
دانشــکده،  بــه  رســیدن  بــرای  ســختی 
کــه  خوبــی جــای دانشــکده ی مــا اینــه 
بهتریــن نقطه ی دانشــگاه یعنی همون 
کتابخانــه ی  دریاچــه رو بــه رو ی اونــه. 
روی  روبــه  اصفهــان،  دانشــگاه  مرکــزی 
کــه اصواًل خیلی بــا اینجا  دریاچه هســت 

کاری ندارید.
گــر ظهــر شــد و بــه هــر دلیلــی نتونســتید  ا
یــا نخواســتین غــذای ســلف رو بخورید؛ 
کــم باالتــر از دانشــکده ی  مــی تونیــد یــه 
خودمــون برید و غذاهای رســتوران ســبز 
گــر هــم نخواســتید  ا کنیــد.  امتحــان  رو 
رستوران سبز برید می تونید به مجموعه 
که شــامل یاس ۱ و  رســتوران هــای یاس 
که یکی از رســتوران های یاس  ۲ هســت 
دم در ورودی خوابــگاه و یکــی نزدیــک 
مصلــی الغدیر دانشــگاه اصفهان هســت 

گــر دوســت داشــتین مــی  بریــد یــا حتــی ا
تونیــد موقع رزرو غذا، ســلف انتخابیتون 
کــه  ع هــم  تنــو بــرای  و  تغییــر بدیــن  رو 
کــه نزدیک در  شــده ســلف خلیج فــارس 
کنــار دانشــکده مدیریت  دندانپزشــکی و 
هســت بریــد، البتــه بــه خاطــر دور بودن 
ســلف خلیــج فــارس از دانشــکده ی مــا، 
که تــوی دانشــکده های  بهتــره مواقعــی 
دندانپزشــکی،  مامایــی،  و  پرســتاری 
مدیریــت و یا ورزشــگاه شــهید موحدیان 
گه همون  بودین اون ســلف برید. البته ا
باالها هســتین می تونین یه سری به تریا 
کــه قطعــا قشــنگ  دندونپزشــکی بزنیــد 
ترین تریا مربوط به دانشــکده ی دندون 

پزشکیه.
کــه پر از حــس آرامش  از جملــه جاهایــی 
گمنــام هســت  گلــزار شــهدای  و ُامیــده، 
بانــی مســتقیم  از درب جنــگل  گــه  ا کــه 

رو بــه بــاال بیاین و یــا از درکوی اســاتید و 
گلزار شهدا  خوابگاه ی کم باالتر بیاین به 

می رسید.
تــوی هــر فصلــی  کــه دانشــگاه  خالصــه 
بــه  و  داره  رو  خــودش  خــاص  قشــنگی 
کنــم حتمــا دانشــگاه  همــه توصیــه مــی 
از  رو  قشــنگی  همــه  ایــن  و  بگردیــن  رو 
دســت ندیــن، مثــاًل پشــت دانشــکده ی 
داروســازی منظــره هــای خیلی قشــنگی 
کــه یکــی از  داره و حتمــًا پــارک مطالعــه 
پــارک هــای مطالعه پشــت دانشــکده ی 
و  الغدیــر  مصلــی  نزدیــک  و  داروســازی 
یکی دیگــه از پارک های مطالعه نزدیک 
هتــل نیــکان، یعنــی بعد از دانشــکده ی 
که شــما عــالوه بر  فنــی هســت ســر بزنید 
درس خوندن توی فضای آزاد می تونید 

استراحت هم بکنید.
ایــن ۴  امیــدوارم لحظــه هــای قشــنگ 
ســال رو از دســت ندیــد و این ســال ها پر 
از لحظــه هــای شــیرین و خاطــره انگیز و 

حس رضایت براتون باشه.
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فکــر می کردم چگونه می شــود جمع های 
کنــی امــا در ایــن  دانشــجویی را معرفــی 
یــا  تملــق و چاپلوســی  از  اثــری  حرف هــا 
اغراق و بزرگ نمایی نباشــد، فکر می کنم 
که حرف های دلم را بزنم و  جالب اســت 
که چرا وارد این جمع دانشجویی  بگویم 

شدم!
من از خراســان رضوی بــه اصفهان آمدم 
که در این شــهر  تقریبــًا احســاس تنهایی 
داشتم شــبیه قدم زدن در تاریکی مطلق 
بــود. دائمــًا تک تــک مراحــل تحصیلم از 
گرفتن  رســیدن به دانشــگاه تا ثبت نام و 
کــه  خوابــگاه پــر از تــرس بــود تــا حــدی 
کمتریــن نورهــا هم مرا بســیار خوشــحال 

می کرد.
که در دانشــگاه با آن آشــنا  اولیــن فــردی 
شــدم همیارم بود، همیشــه ایــن برخورد 
او  از  کــه  ســؤالی  هــزاران  آن  و  صمیمــی 
پرســیدم را بــه خاطرخواهــم داشــت. در 
کردم  دانشگاه همیشه تنها بودم و سعی 
کنم  در همــه برنامه هــا و اردوهــا شــرکت 
ج شــوم. اردوها  تــا از این حــال و هوا خار
متفــاوت بودنــد، دریکــی از آن هــا دعــوا 

می شد و دریکی از آن ها دوستی!
من در شرایطی بزرگ شدم که مسئولیتی 
بزرگــی به عهــده من قــرار نــداده بودند و 
من همیشــه نگــران آن بــودم که چگونه 
می توانم برای مســئولیت آینــده ام آماده 
کتاب ها این دانش  شوم، شاید بتوانم از 
کــه چگونــه  را بــه دســت آورم و بفهمــم 
که  بایــد زیســت؟ اما دنبــال جایی بــودم 

بینش صحیحی به من بدهد و راســتش 
را بخواهید جو دوستانه ای داشته باشد.

بســیج  بــه  بچه هــا  از  یکــی  همــراه   
دانشــجویی رفتیــم، جالــب بــود تمامــی 
را می شــناختم  بــودن  آنجــا  کــه  کســانی 
و همــه آن هــا احوالــم را می پرســیدند، از 
حتــی  داشــتم،  خاطــره ای  هرکدامشــان 
کــه همیــارم  بعــد از یــک ســال فهمیــدم 
کم کم وارد جمع شــدم  نیــز آنجا هســت، 
و مســئولیت های متفاوتــی را بــه عهــده 
که بــرای تمامی  کم کم فهمیدم  گرفتــم، 
و  نــدارد  وجــود  برنامــه ای  مــا  نیازهــای 
مــا نیــاز داریــم خودمــان فکری بــه حال 

کنیم. خودمان 
بســیج  مســئول  به عنــوان  اینکــه  تــا 
دانشــکده انتخاب شدم، هر هفته با من 
گزارش فعالیت های  تماس می گرفتنــد و 
هفتــه پیــش و برنامه هایــم بــرای هفتــه 
در  همیشــه  می پرســیدند،  را  آینــده 
کارهایــی را  برنامه هایــم ســعی می کــردم 

کــه نیــاز دانشــجویان بود.  انجــام دهــم 
کســی  امــا  می خواســتند  دانشــجویان 
صدایشــان را نمی شــنید، واقعًا مسئولین 
دانشــجویان  کنــار  کمــی  ســاعت های 
هستند و حرف دلشان را نمی دانند البته 
همیشــه اوضــاع خوب پیــش نمی رفت و 
که فهمیدم  راستش را بخواهید آنجا بود 
باآنکــه  دارم.  ضعیفــی  مدیریــت  چقــدر 
کتــاب نبــودم امــا الزم دیــدم  اصــاًل اهــل 
کتاب هایــی در مــورد مدیریــت بخوانــم. 
را مدیــون  از ویژگی هــای مثبتــم  خیلــی 
که  این جمع هســتم حتی حرف اســتادم 
گفــت: تو برو و در یک شــاخه مدیریتی تا 

دکترا ادامه بده.
از قدیــم گفته اند »شــنیدن کی بود مانند 
ایــن  بتوانیــد  هــم  شــما  کاش  دیــدن« 
کنیــد؛  درک  و  بچشــید  مــرا  احساســات 
که سرشــار از لذت بود و  تمامــی لحظاتی 

کرم. همیشه به خاطرش خدا را شا

بــه تــرش و شــیرین ترین دوران زندگی تان 
خوش آمدید، دوران ملس دانشــجویی...

کــه با ســرعتی  در ایــن چنــد ســال و انــدی 
بیشتر از سرعت نور در حال گذر است تا می 
توانیــد خوش بگذرانید و تجربه به دســت 
آوریــد. )البتــه از راه هــای درســت منظــور 

است نه از هر راهی، اشتباه نشود!(
کــه  در اوایــل ورود بــه دانشــگاه و زمانــی 
گفتــه ی قدیمی ترها ترمکی! هســتید،  بــه 
ممکــن اســت کارهای جالب توجــه زیادی 
انجام دهیــد، اما اصاًل از این کاره ای جالب 
یــا در پرانتــز عرض می کنم ســوتی دادن ها 
هم زمانــی  مــا  همــه ی  کــه  چرا نهراســید، 
کارهای  نه چنــدان دور ترمکــی بوده ایــم و 
داده ایــم.  انجــام  زیــادی  شــگفت انگیز 
همیــن ســوتی دادن هــای روزهــای اول از 
بهتریــن خاطــرات شــما خواهنــد شــد؛ امــا 
این دانشــجوی سال آخر و این ترم باالیی 
دل سوخته، قواعد و نصایحی را برای شما 
کــه به آن ها  بــه ارث می گذارد، امید اســت 
گوش فرا دهید و در زندگی دانشجویی تان 
کنیــد،  گــر غیرازایــن  کــه ا کار ببندیــد  بــه 
شــعله ی اشتباهاتتان تا هفت ترم بعدتان 

را می سوزاند. )الکی مثاًل(
کــه در اولیــن لحظــات  امــا قاعــده ی اول 
ورود بــه دانشــگاه بــا آن مواجــه می شــوید 
کارهــای  همــان  از  بســیاری  خاســتگاه  و 
شــگفت انگیز ترمکــی ها اســت، مربوط به 
اتوبوس های داخل دانشــگاه است. دقت 
که اتوبوس های داخل دانشــگاه  فرماییــد 
کارت  کامــاًل رایــگان هســتند و نیــازی بــه 
زدن در هنگام سوارشدن نیست، نکته ی 
بعــدی اینکه برخالف ســایر اتوبوس هایی 
کنون ســوار شده اید، در اتوبوس های  که تا
قســمت  در  خواهــران  دانشــگاه،  داخــل 
گاهی  جلــوی اتوبــوس می ایســتند، البتــه 
که در  که بــر صندلی هایــی  هم دیده شــده 
قســمت جلو موجود اســت می نشینند، اما 

این صندلی ها فقط ســهم افرادی می شود 
که قوی ترین اراده ها و پشتکار را داشته اند 
و توانســتند خــود را از میــان خیــل عظیــم 
جمعیت به آن رسانیده و بنشینند. قسمت 
کــه مخصوص بــرادران  آخــر اتوبــوس هم 
گرم ونــرم تکیه  که بــر صندلی هــای  اســت 
که وارد شدید اولین  می زنند. از در شــمالی 
ایســتگاه اتوبوس متعلق به دانشگاه علوم 
گر در ایســتگاه دوم سوار  پزشــکی اســت و ا
شدید و به مکان های جدیدی از دانشگاه 
پــای گذاشــتید اصــاًل نگران نباشــید، فقط 
وگرنــه  شــده اید  ســوار  اشــتباه  را  اتوبــوس 
دانشــگاه همــان دانشــگاه اســت و اشــتباه 
نیامدیــد. قاعــده ی بعدی در مــورد مکان 
توجــه  کالس هاســت،  ســر  شــما  نشســتن 
کــه جلســه ی  کــه صندلــی  داشــته باشــید 
اول روی آن نشســته اید تــا پایــان دوره ی 
کالس از آن شما نیست و ملک ارث رسیده 
گر جلســه ی بعد  از پدرتــان نیســت، پــس ا
شــخصی را روی صندلــی مذکور نشســته و 
بعضــًا خوابیده دیدیــد، اصاًل خاطــر خود را 
مکــدر نکنیــد و اجــداد وی را مــورد الطــاف 
سرشــار خود قرار ندهید، اینجا هیچ چیزی 

برای مدت طوالنی از آن کسی نیست!
قاعده ی ســوم این که حواســتان باشــد که 
کــه هیــچ گاه  منتظــر زنــگ تفریــح نباشــید 
نخواهــد خــورد، به محــض اینکــه اندکــی 
گفتن  از حــاالت خســتگی در خودیافتید با 
جمله ی کلیدی »استااااااد خسته نباشید« 
گر استاد از  کالس را به تعطیلی بکشــانید. ا
خود مقاومت نشــان داد شــما نیز بر موضع 
خــود اصــرار بورزیــد و باالخــره ایــن حــزب 

خداست که پیروز است.
قاعــده ی بعــدی در مــورد امتحــان اســت 
که هیچ قاعده ی مشــخصی نــدارد و دیگر 
خودتــان باید تجربه کنید که شــنیدن کی 
کــه  بــود ماننــد دیــدن... فقــط نصیحتــی 
برای شــما دارم این اســت که پس از اتمام 

گروهی را دورهم جمع شــده  گر  امتحــان، ا
کــه با یکدیگــر بحث می کننــد و به  دیدیــد 
کتــاب نــگاه می کننــد، حواســتان را جمــع 
کنید؛ به  کنیــد و فقط به یک جملــه توجه 
آن ها نزدیک نشوید و سریعًا محیط را ترک 

کنید.
جشــن های  از  این کــه  قاعــده  آخریــن 
دانشــگاه غافــل نشــوید، از تــاالر شــریعتی 
غافــل نشــوید، تمــام جشــن ها را تــا جایی 
گــر از  کــه فرصــت داریــد شــرکت کنیــد کــه ا
دســت بروند نیمه عمرتان شاید هم بیشتر 
بــر فنــا رفته اســت! اما نکتــه ی قابل توجه 
کــه مدنظر بنده اســت توجه بــه این نکته 
که معمــواًل پذیرایی در نیم ســاعت  اســت 
آخر هر جشــنی پخش می شــود، پس وقت 
که این بخش  کنید  خــود را جوری تنظیم 
هیجان انگیز را از دست ندهید. البته بعضًا 
که به دالیلی مشکوک پذیرایی  دیده شــده 
کرده انــد امــا  را در ابتــدای جشــن پخــش 

قاعده ی کلی همان است که گفتم.
امــا کالم آخر این که تــا می توانید تجربه به 
دست آورید، خودتان را در دل مسئولیت ها 
کنید )ازلحاظ شخصیتی  قرار دهید و رشد 
دیگــر  کــه  قــدی  ازلحــاظ  اســت  منظــور 
گر این  کــه ا کرده اید(  کافی رشــد  به انــدازه 
گذشت و استفاده نکردید، بعدازآن  دوران 
جایــی  را  آن  نظیــر  می توانیــد  به ســختی 
بیابیــد. زمین بخورید اما بعــدازآن چگونه 
بلند شــدن را یاد بگیرید. دانشــگاه مدرسه 
کــه ســر کالس بنشــینید و بعد هم  نیســت 
که تمام شــد به خانه بروید و مشق هایتان 
که بــرای روز بعد آماده شــوید!  را بنویســید 
در دانشــگاه یکجا بند نشوید، ردپایتان در 
بیشــتر فعالیت های فرهنگــی، علمی و... 
کــه  بــه چشــم بخــورد. به گونــه ای باشــید 
کمبودتــان در  بعــد از رفتنتــان از دانشــگاه 
دانشــگاه احســاس شــود! موفق و ســربلند 

باشید.

             نویسنده
                مهدی میرزاخانی

            رشته ی تغذیه

جمعهای                          
ـــݡی دانشجوىݭݭݭݭݔ

ترش و شیرین                          
ـــݡی               دانشجوىݭݭݭݭݔ

             نویسنده
                 زینب جمال پور 

رشته بهداشت عمومی 
ترش و شیرین دانشجویی را با لهجه اصفهانی بشنوید
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جمعی از مخاطبین ــݡیها َاَبرترمباالٮݭݭݭݔ
كــردم بــه خونــدن مطالــب علمــى )مقالــه،  خــب اول از همــه اینكــه از همــون تــرم اول شــروع مــى 
كــم مــى بــردم بــاال نــه اینكــه منتظــر رســیدن بــه واحــداى  كــم  كتــاب، مجلــه و...( و ســطح اطالعاتــم رو 
ــدًا  ــا بع ــه این ــه »آخ ك ــد  ــن دی ــا ای ــا رو ب ــى درس ــه بعض ــم... دوم اینك ــتادا بمون ــس اس ــى و تدری اختصاص
كــه حتــى داشــتن  كــردم... چــون االن مــى دونــم  بــه چــه درد مــن میخــورن؟« بــى ارزش حســاب نمــى 
كوچــك تریــن اطالعاتــى تــو هــر زمینــه اى باارزشــه ...ســوم اینكــه توانایــى هــاى مختلــف خودمــو دســت 
كانــون هــا و انجمــن  كاراى فرهنگــى و تــو برنامــه هــاى جورواجــور  گرفتــم و مــى رفتــم ســراغ  كــم نمــى 

كــردم. كــردم، از امكانــات ورزشــى دانشــگاه هــم بیشــتر اســتفاده مــى  هــاى دانشــگاه شــركت مــى 
#مدافع_حقوق_تازه_واردان

كمتر به حرف بقیه اهمیت مى دادم؛ از رشته ام لذت مى بردم؛ تک تک  درس مى خوندم 
كردم، حتى آزمایشگاه میكروب. كالسا رو حفظ مى  لحظه های همه 

#یک_هنرمند

كارنامه سبز تغییر رشته و شهر مى دادم. طبق 
#گتسبى_بزرگ

بیشتر مى خوابیدم...
#یک_پست_كشیک

كامــل نســبت  كــردم و تــا بــه شــناخت  همــه ی همكالســى هــا رو فالــو نمــى 
كســى نمــى رســیدم بــاش دوســت نمــى شــدم. بــه 

#غیر_معمول

كه به دردم بخورن. كمتر مى رفتم دانشگاه به جاش چیزایى مى خوندم 
#پسر_دایى

تــوی خوابــگاه بیشــتر بــه خــودم مــى رســیدم و غــذا پختــن و اینــا رو هــم از 
ــى دادم! ــام م ــم و انج ــاد مى گرفت ــون اول ی هم

كتوس #گل_كا

گر باز برمی گشتید ترم اول چه کارهایی رو انجام می دادید، چه کارهایی رو  ا
کارها رو دوست داشتید زودتر انجام بدید؟! کدام  انجام نمی  دادید؟ یا 

از همون ترم اول غذای سلف رو می خوردم و توی مسیرش با دوستام خاطره می ساختیم...)تصورم از 
غذای سلف خیلی بد بود(   #چهارتاییا

کتاب غیردرسی می خوندم. امتحان ها رو باز شب امتحان می خوندم، به جاش فقط 
#عین_کاف

کردم خیلی  کردم می رفتم بسیج ثبت نام می  که می  کاری  گه ترم اولی بودم حتما اولین  من ا
کنم، آدم تا  کردم تا بتونم بیشتر پیشرفت  خاطرات خوبی دارم از بسیج و یه مسئولیت قبول می 

کردم رو انجام نمی دادم. که  کارای اشتباهی  مسئولیت قبول نکنه رشد نمی کنه و خیلی از 
#یه-دانشجو

که  گذاشتم واسه شنیدن حرفاش، درد و دالش ولی دوستیش فقط مال زمانی بود  که  وقتی 
که رفت. بهم احتیاج داشت؛ بعدش رفت 

#س_م

کارای فرهنگی و هنری بیشتری انجام می دادم، حتما زودتر وارد  کمتر درس می خوندم، در عوضش 
کنند می شدم. کمک مردم می  که به صورت داوطلبانه  گروه هایی 

#ساعت_شنی

کردم. کار می  که آموزش با قدرت  از ترم یک می رفتم واحد تربیت 
#بی_صدا

ذوق مرگ می شدم...
#پشت_کنکوری
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کــه  کــه هــرکاری میخــواد تــو دانشــگاه انجــام بــده فکــر اینــو نکنــه  کــه یــه تــرم اولــی بایــد بدونــه اینــه    مهــم تریــن چیــزی 
ــا عقلــش و دینــش  کال هــرکاری انجــام میــده ب ــا پســرا چــه فکــری درمــوردم میکنــن  کنــم دختــرا ی حــاال مــن اینــکارو مــی 
ــه  ــس بتون ــری نی ــر و پس ــای دخت ــرون رفتن ــل بی ــه اه گ ــاًل ا ــه مث ــیمون نش ــد پش ــه بع ک ــه  ــا ن ــته ی ــکار درس ــه اون ک ــنجه  بس

قاطعانــه بگــه اقــا مــن نیســتم نــه اینکــه بــه خاطــر افــکار بقیــه بــره و بعــد پشــیمونی داشــته باشــه بــراش.
#حرف_حساب

کنــم تــا بعــدًا  کــم تــر بــا همــه رفتــار  کــردم یکــم محتــاط تــر و بــا مهربونــی  گشــتم تــرم اول ســعی مــی  گــه بــر مــی  ا
ــد  ــط جدی ــا محی ــو ب ــم خودم گرفت ــی  ــخت م ــودم س ــه خ ــر ب ــم ت کردم...ک ــون  ــه بهش ک ــی  ــوزه از خوبیای ــم نس دل
کــه ۸۱ ســالگیم بــا یکــی از بهتریــن موفقیــت هــای زندگیــم  کــردم  وفــق میــدادم و هــر روز بــه خــودم یــادآوری مــی 
مصــادف شــده و بایــد بــه بهتریــن شــکل ازش لــذت ببرم...آهــان یــه چیــز دیگــه دلــم میخواســت همــون تــرم اول 

کــه نشــد. کــردن انتقامــم رو بگیــرم  کــه ترمــک بودنمــو مســخره  از اون اونایــی 
#احتیاط

 
گذاشتم نمیذاشتم. که واسه خیلیاشون  کردم وقتی  کردم و در انتخاب دوست دقت بیشتری می  زود اعتماد نمی 

#ناشناس

ــردم و درس  ک ــر شــدنش تــالش مــی  ــرای بهت ــردم و ب ک ــودم فکــر مــی  ــه درش ب ک ــه موقعیتــی  بیشــتر ب
کــردم. گرفتــم و از راهنمایــی اســتادا بیشــتر اســتفاده مــی  خونــدن رو از همــون اول جــدی مــی 

#وقتم_طالست

گشــتم تــرم اول حتمــا بیشــتر بیــرون مــی رفتــم و اینکــه از همــون اول هــم اتاقیامــو  گــه مــن برمــی  ا
ک االن بعــد از چنــد تــرم تــو رو دربایســتی نمونــم. کــردم  عــوض مــی 

#دندون_خراب

کردم: کار می  گشتم به ترم اول دو تا  گر برمی  ا
گــوش  کالســا خــوب  کانونهــا و تشــکل هــا عضــو مــی شــدم، دوم اینکــه ســر  اول اینکــه فعــال تــر مــی بــودم و تــوی 
کوتاهــی مــن تــوی یادگیــری  گرفتــم، چــون یــه جورایــی نســبت بــه ســالمت مــردم مســئولم و  مــی دادم و یــاد مــی 

کار بــه مــن اطمینــان میکنــن. کــه بعــدًا تــوی محیــط  کســاییه  درس هــا، ظلــم بــه 
#وظیفه_شناس

دوســت داشــتم زودتــر بــا دوســتم آشــنا شــم، دوســت داشــتم بــا یــه ســریا آشــنا نمــی 
ــم. ــوی زندگی ــدن ت ــون اول نمیوم ــدم و از هم ش

#گمنام

کردم و درس بیشتر می خوندم و همش بیرون نمی رفتم. سعی  کسی اعتماد نمی  زود به 
که اصال پرم با پرشون نخوره. کردم خودمو از بعضی بچها خصوصًا پسرا دور نگه دارم  می 

#موفرفری

کردم لذت ببرم و زودتر تکلیف  اینکه توی ترم ۱ بیشتر سعی می 
کردم. ادامه ی تحصیلم رو برای خودم مشخص می 

#دختر_ماه

گذروندم چون ترم اول اصال درس نداشتیم. همه اردو ها و تفریح هارو می رفتم وبیشتر خوش می 
#درس_خوان_اول

گــه بخــوای بــه  کــه انجــام مــی دادم اینکــه ســعی میکــردم بیشــتر بخونــم چــون تــوی دانشــگاههای ایــران ا کاری 
کــه خودمــو بــرا بقیــه نمیکشــتم  کــردم ایــن بــود  کــه نمــی  کاری  کنــی و  جــای برســی بایــد خــودت بخونــی و تــالش 
کــردم چــون واقعــا ارزششــو نــداره و یــک چیــز دیگــه اینکــه بــا  کســی نمــی  کمــک چــه درســی و غیــر درســی بــه  و 

کــردم چــون بعــدًا فهمیــدم اونــا باهــام صــادق نبــودن. دوســتام زیــادی صــادق و روراســت رفتــار نمــی 
#ناشناس

کلــی راجــع بــه تغذیــه و آینــدش، چــه تــوی ایــران چه تــوی کل دنیــا اطالعات کســب می کردم  از همــون موقــع 
کــه دیگــه اینقــد تــرم اول و ســال اول و بــا بــی انگیزگــی تمــوم نکنــم و بتونــم از رشــته ام تــو جامعه دفــاع کنم.

#ناشناس

کردم بیشتر برم بیرون و از زیبایی های اصفهان لذت ببرم تا  سعی می 
اینکه شب و روزمو فقط تو خوابگاه و دانشگاه بگذرونم.

#پیکاسو

جمعی از مخاطبین
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نرســیدن بــه یــک اردو یــا جــا افتــادن از یــک برنامــه آن قــدر 
کــه هــر دانشــجویی را مجبــور می کنــد، هــر شــب  تلــخ اســت 
گروه هــای مختلــف چــک  کانال هــا و  از  اخبــار دانشــگاه را 

کنــد.
ــه، ایــن  ــال خبــری بهداشــت و تغذی کان ــه نقــل از مســئول  ب
کانــال در شــهریورماه ســال 96 توســط دانشــجویان ایــن 
کانــال در  ایــن  از تشــکیل  ایجــاد شــد و هــدف  دانشــکده 

چهــار عبــارت خالصــه می شــود:
مختلــف  کانال هــای  از  دانشــگاه  مهــم  اخبــار  انتقــال   

دانشــجویی
کاغذ برای تبلیغات کاهش مصرف   سعی در 

 انتقال دغدغه های دانشجویان به مسئولین
کارگاه هــا، بــا توجــه بــه نیــاز   نظرســنجی بــرای برگــزاری 

دانشــجویان
و  دانشــکده  کارگاه هــای  و  مســابقات  اردوهــا،  اخبــار  از 

شــوید: باخبــر  دانشــگاه 
 @HNmui

نشـــر آرما چاپ پانزدهم کتاب »کوله پشتی 
حق جـــو  شـــقایق  نوشـــته  دانشـــجویی« 

جوانمرد و سمیه فرنیا را منتشر کرد.
گـــر تحصیل شـــما تمام شـــود  کنیـــد ا فکـــر 
چـــه چیـــزی بـــه خانـــه خودخواهیـــد برد، 
کولـــه بـــاری از غم ها یـــا خاطراتی شـــیرین 

دانشجویی؟
جدا شـــدن از محیط کوچک دبیرســـتان و 
ورود به عرصه ی دانشـــجویی با مشکالت 
کتاب  که ایـــن  و معضالتـــی همـــراه اســـت 
به بررســـی و شـــیوه ی حل این مشـــکالت 

می پردازد.
در تدویـــن این کتـــاب از آثار مختلفی مثل 
500 نکتـــه بـــرای آموزشـــگران تألیف فیل 
ریس و رازهای موفقیت در دانشگاه تألیف 
کتاب نفیس  کوبـــز وهایمن و چندیـــن  جا
کـــه ارزش این  دیگـــر استفاده شـــده اســـت 

کتاب را به مراتب بیشتر می کند.
در ادامه بـــه خالصه ای از یادداشـــت های 

مؤثر کوله پشتی می پردازیم.
بـــرای  بهانـــه ای  کوله پشـــتی  شـــاید 
خودشناســـی باشـــد بـــه همیـــن منظـــور از 
کـــه نقـــاط ضعف،  دانشـــجو می خواهیـــم 
قوت، ویژگی های روحی، اخالقی و …خود 

را پیدا کند.
اندر احواالت دانشگاه:

از  دبیرســـتان  برخـــالف  دانشـــگاه  در 
تشـــویق ها، مطالـــب شســـته رفته، منابـــع 

کالس  ســـر  فقـــط  و  مشـــخص  آموزشـــی 
یادگرفتن خبری نیســـت! بخش عمده ی 
یادگیری بر عهده ی خود دانشجو است اما 
حق انتخاب و آزادی بیشـــتری نسبت به 
دبیرســـتان دارد و از همه مهم تر پیچاندن 
اســـت!  خـــوردن  آب  به راحتـــی  کالس هـــا 

)صرفًا جهت اطالع(
تک بعدی نباشیم:

کالس حاضـــر شـــدن  دانشـــگاه تنهـــا ســـر 
گرفتـــن، اخـــذ مـــدرک و  نمـــره ی قبولـــی 
کوزه آبش را خوردن نیســـت،  گذاشـــتن در 
دانشـــگاه محلـــی بـــرای شـــکوفایی ســـایر 
اســـتعدادهای شماست پس در پروژه های 
کنیـــد. در  کارگاه هـــا و ... شـــرکت  علمـــی، 
کشف ســـبک یادگیری نیز  کوله پشـــتی به 
کـــه بـــرای پی بـــردن بـــه انواع  می پـــردازد 
که شـــامل دیداری، شـــنیداری،  سبک ها 
می شـــود  عملـــی  و  خواندنـــی  نوشـــتنی، 
پرســـش نامه ای تحت عنـــوان »وارک« به 

آن ضمیمه شده است.
کتـــاب افراد پویـــا، انعکاس  از طرفـــی این 
کامل  گرا را به طور  کاربرد  گـــرا و  گرا، تئوری 
کـــرده و بـــا توجه بـــه خصوصیت  معرفـــی 
هریـــک، عالیـــق و شـــغل مناســـب بـــا آن 

تعریف شده است.
راهکار کوله پشتی جهت یادگیری صحیح: 
گوش فـــرا دهید؛ میـــرزا بنویس  نشـــنوید، 

نباشید!

تنهـــا حضـــور داشـــتن در کالس و شـــنیدن 
گـــوش دادن،  کافـــی نیســـت یادگیری بـــا 
حضـــور فعـــال و یادداشـــت برداری مفهوم 
گـــوش دادن به  گـــر هنگام  پیـــدا می کند، ا
اســـتاد حواستان پرت شـــد خود را سرزنش 
نکنید، مشـــکل از شما نیست! این مربوط 
به عملکردی در مغزاست که در کوله پشتی 
به طور کامل توضیح داده شده است؛ خیلی 
گوش نکنید! توجه زیاد  به حرف استادها 
حواس شمارا پرت می کند؛ هنگام تدریس 
بـــه آنالیـــز ظاهـــر و لهجـــه و صدای اســـتاد 

نپردازید. شیطنت ممنوع!
نیازی به نوشـــتن ســـرفه ها و سکوت های 
اســـتاد نیســـت، میـــرزا بنویـــس نباشـــید! 
کیـــدی و مهم را به صورت  فقط مطالب تأ
خالصه و با عالئم اختصاری منحصربه فرد 

خود بنویسید.
کتاب بـــه موضوعات  کالم آخـــر: در ایـــن 
اســـترس های  بـــا  مقابلـــه  مثـــل  زیـــادی 
دانشجویی، دوری از خانواده، تهیه رزومه 
گفتن آن ها در این متن  کـــه  و... پرداخته 
نمی گنجد و ســـعی کردیم مطالب جالب تر 
کنیـــم. مؤلفـــان  را به طـــور خالصـــه بیـــان 
کامل  کتاب تمام تالش خـــود را برای  این 
شدن شخصیت ارزشمند دانشجو و بهبود 
کوله پشـــتی  کرده انـــد و در واقع  شـــرایط او 
همراهی برای همیاران و دبیرستانی های 

گذشته و دانشجویان حال است.

             نویسنده
                مهدی میرزاخانی

            رشته ی تغذیه

             نویسنده
                زهرا کاظمی 

رشته ی بهداشت محیط

کانالی که هر روز باید چک کرد

کتابی که قبل از بیست سالگی باید خواند
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