
فصلنامه اجتماعی فرهنگی/شماره هفتم بهار ١٣۹۹  
قیمت: وقف در گردش- شماره مجوز 454_8_۹6   

www.einakdoodi2017.ir

در مکتب خانه ی کرونا
درد بی درمان گرانی
با یکدیگر مهربان باشیم
استاد گرامی دانشجوی ناگرامی!





فهرست
4 ..................................................... سخن مدیر مسئول 

 اجتماعی 
6 ....................................................... سکوتی پر از حرف
دود شش !................................................................. 7
9 ................................................. در مکتب خانه ی کرونا
درد بی درمان گرانی.................................................... 10
زبان چرب، سر سرخ می برد باال!..................................... 11
12 .......................................... پلی از من بودن تا ما شدن
14 ............................................................... کاله شرعی 

فرهنگی
18 ...................................................... زندگی را لمس کن
19 ............................................... با یکدیگر مهربان باشیم
خودتان را دوست داشته باشید..................................... 20
22 ........................................................... همه چی دون
جهانی روی طاقچه..................................................... 23
از ماست که بر ماست................................................. 25
26 ............................................... به داد نسل بعد برسیم

دانشجویی
یاسی یا سلف...؟!...................................................... 30
31 ......................................... نردبانی به سوی نا کجا آباد
استاد گرامی، دانشجوی ناگرامی!.................................. 32
مهمان ناخوانده........................................................ 33
36 .............................................................. راه رفــــته
39 ..................................................... توییتر دانشجویی 

شناسنامه
فصلنامه اجتماعی فرهنگی عینک دودی

شماره هفتم_ بهار ١٣۹۹

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صاحب امتیاز:

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیرمسئول:

فاطمه سیستانی
سردبیر:

سیما میزبانی
هیئت دبیران:

ــرد،  ــت ف ــه صداق ــلیمی، فاطم ــه س ــور، فرزان ــال پ ــب جم زین
ــدار ــه نام ــی، مرضی ــظ گمرک حاف

اعضای هیئت تحریریه :
حافــظ گمرکــی، زهــرا رمضانــی، زهــرا عطایــی، زینــب جمــال 
ــر  ــادات می ــمیه س ــتمی، س ــحر رس ــی، س ــاجده کریم ــور، س پ
ــه  ــدم، فاطم ــل مق ــی خلی ــی، عیس ــیما میزبان ــرد، س ــی ف صیف
ــه  ــه، فاطم ــید قلع ــه س ــراح، فاطم ــی ج ــه تق ــدی، فاطم عاب
سیســتانی، فاطمــه کردزنگنــه، فاطمــه صداقــت فــرد، مرضیــه 

ــواه. ــوی خ ــه مرتض ــری، معصوم ــم منتظ ــدار، مری نام

طراحان لگو: علی نعمت الهی، پوریا حیدریان
صفحه آرایی: مهدی لطیفی

با تشکر از:
ســرکار خانــم ســلطانی )مســئول دبیرخانــه نشــریات( و 
همــه ی دوســتانی کــه صمیمانــه مــا را در چــاپ ایــن نشــریه 

ــد. ــاری نمودن ی
ــای  ــق راه ه ــود را از طری ــنهاد های خ ــادات و پیش ــرات، انتق نظ

ارتباطــی زیــر بــا مــا در میــان بگذاریــد:
Einakdoodi:کانال تلگرام

ایمیل:
 einak_doodi:اینستاگرام

سامانه پیامکی: ٢٠٠٠۹۹٠٥٠٤٦٢٧٥
وبسایت:

بسیج دانشکده های بهداشت و تغذیه
www.einakdoodi2017.ir

Einakdoodi2017@Gmail.com



4

سخن مدیر مسئول
چشم ها را باید شست 

ــد  ــی گذرن ــرعت م ــا س ــی و ب ــی در پ ــا پ ــه ه ــا و ثانی ــه ه ــا، دقیق ــاعت ه س
ــر مــی رود و کاری  ــان باالت ــا انســان هــا فقــط ســن تقویمــی م ــی از م و خیل
ــدن و  ــت گذران ــرای وق ــم ب ــده ای ــق ش ــط خل ــا فق ــم. گوی ــی بری ــش نم از پی
ــی  ــه ای دیگر...ســال هــا در پ ــد هفت ــه امی ــردن ب ــه را طــی ک ــا جمع شــنبه ت
هــم تحویــل مــی شــوند و بعضــی از مــا بــه بهانــه ی نــو شــدن، تنهــا ظاهــر 
و لباســمان را تغییــر مــی دهیــم، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه عــوض شــدن 
ســال و نــو شــدن طبیعــت هیــچ ســودی بــه حــال مــا نــدارد تــا زمانــی کــه 
تغییــری در حــال و تفکــر و کارهایمــان ایجــاد نکنیــم. دقیقــه هــای ســال جدیــد 
همــان دقایــق ســال قبلــی و ســالهای قبلــی هســتند، ثانیــه هــا و لحظــه هــا 
هــم همــان قبلــی هــا هســتند، ایــن مــا هســتیم کــه مــی توانیــم تغییــر بکنیــم 

یــا نکنیــم...
ــی  ــه در زندگ ــایند همیش ــاک و ناخوش ــای دردن ــت ه ــکالت و موقعی آری، مش
جریــان دارنــد، امــا نــوع رفتــار مــا در برابــر آن هاســت کــه بــر زندگــی و حــال 

مــان تاثیــر مــی گــذارد.
ــردی اســت. ــم و کارب ــی بســیار مه ــه زندگ ــا ب ــگاه م ــوع ن ــر و ن ــن تفک بنابرای
ــم، چــه بســیار موقعیــت هــای ناخوشــایندی در زندگــی  ــگاه کنی ــر خــوب ن اگ
پیــش مــی آیــد کــه مــی توانــد بــه فرصــت هایــی عالــی و نــو تبدیــل شــود 
و چــه بســیار موقعیــت هــای خوشــایندی کــه برعکــس ظاهــر آن، مــی توانــد 
بســیار خطرنــاک و نامناســب باشــد. اگــر مــی بینیــم باوجــود باالرفتــن ســن و 
تحصیــالت، هیــچ تحــول بزرگــی در زندگــی مــا رخ نمــی دهــد، بایــد اندکــی از 
عوامــل بیرونــی را رهــا کنیــم و بــه درون خــود چشــم بدوزیــم. شــاید مشــکل 

درون خــود مــا باشــد...
درایــن شــماره از نشــریه عینــک دودی، قصــد داریــم مشــکالت و مســائل را از 

دریچــه و دیــدگاه دیگــری بیــان کنیــم. لطفــا بــا مــا همــراه باشــید...

     مدیرمسئول: فاطمه سیستانی
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  اجتماعی

چهارچوب وظایف رهبر در کشور 

سکوتی پر از حرف

                                               
    فاطمه عابدی - رشته ی اتاق عمل

انتظار برخی از مردم جامعه این است که هرگاه مشکلی یا خطایی 
در دستگاهی حادث می شود رهبری می بایست مداخله کرده، به 
برعهده  را  امور  عنداللزوم، مدیریت  و حتی  بپردازند  امور  اصالح 

بگیرند.
اگر رهبری و مدیریت یک جامعه به این شکل ممکن بود پس چه 
نیازی به تعریف مجلس برای تصویب قوانین، قوه مجریه برای 
اجرای قوانین، قوه قضاییه و دستگاه های دادگستری و اطالعاتی، 
باشد؟ همان  و دیوان محاسبات می  بازرسی کل کشور  سازمان 
افرادی که فی الحاضر رهبری را به سکوت محکوم میکنند، در این 
مردم ساالری جمهوری  نظام  و  خوانده  دیکتاتور  را  رهبر  شرایط 

اسالمی را زیر سوال می برند.
بیاییم برای یک بار هم که شده قانون اساسی کشورمان را مطالعه 

کنیم و زین پس بی اساس حرفی نزنیم.
طبق اصل 110 قانون اساسی، اختیارات ولی فقیه مشخص است و 

چند مورد آن بدین صورت می باشد:
از  ایران  پس   نظام  جمهوری  اسالمی   تعیین  سیاست های کلی    -۱

نظام . مصلحت   تشخیص   مجمع  با  مشورت  
۲- نظارت  بر حسن  اجرای  سیاست های  کلی  نظام .

۳- حل  معضالت  نظام،  که  از طرق  عادی  قابل  حل  نیست  و البته 
قیدی دارد و آن از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد 

یعنی تالش بر آن است مشکالت با خرد جمعی برطرف گردد.

با حفظ چهارچوب ها  ایشان  باشد،  به ورود رهبری  نیاز  هر جا 
اشاره و ورود پیدا می کنند. گاهی در جلسات خصوصی با تندی 
متذکر می شوند، گاهی در تنویر افکار عمومی می کوشند تا مردم 
به  یا  کرده  اصالح  را  کار  درست،  موضع گیری  با  و  شوند  روشن 
اکمال رسانند، گاهی حتی مستقیم به نیازها و مشکالت داخلی 
از اقتصاد گرفته تا جمعیت و اصول الزم برای بهداشت  جامعه، 
اشارات در  این  و  اشاره می کنند  و...  زندگی  تا سبک  و سالمت، 
سطح سخنرانی یا نصیحت و تذکر نیست و گاهی تا حد تدوین 
سند چشم انداز می باشد ولی اینکه چقدر مورد توجه مسئولین و 
کارشناسان در زمینه های مختلف قرار می گیرد، جای بحث دارد.

همان طور که گفته شد رهبری، نیاز کشور و نظام را می بیند و به 
همراه تبیین، تشریح و تعلیم به مردم منتقل می نماید. به عنوان 
مثال در انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس ویژگی 
های یک فرد اصلح را برای مردم روشن می کند و حال اگر مردم 
انتخاب درستی نداشته باشند رهبری باید بیاید و  به هر دلیلی 
دوش  به  را  مردم  اصلح  غیر  کم  دست  یا  غلط  انتخاب  عواقب 

کشیده و جبران کند؟!
حتی بعد از انتخابات با توجه به اهداف و شرایط حاکم بر کشور و 
منطقه و جهان خط مشی کلی به دولت و مجلس می دهند. مکرر 
می فرمایند این مذاکرات نتیجه ای ندارد ولی یک عده توجه ای 
نمی کنند و دوست دارند مدام پای میز مذاکره بنشینند، خب حاال 

رهبر چه کند؟ همه را عزل کند؟!
حتی اگر کشور، رئیس جمهور جاسوس هم داشته باشد مثل زمان 
با  تنها  وی  عزل  اساسی  قانون   110 اصل  همان  طبق  صدر،  بنی 
دستور رهبری انجام نمی گیرد بلکه پس از حکم  دیوان  عالی  کشور 
به  تخلف  رئیس جمهور  از وظایف  قانونی ، یا رای  مجلس  شورای  

اسالمی  به  عدم  کفایت  وی  می باشد.
همیشه در طول تاریخ شیوه رهبران شیعه چنین بوده که افزایش 
درک و فهم مردم را مهم ترین، مسئله می دانستند به حدی که 
قبول  به  مجبور  حسن  امام  دادند،  مذاکره  به  تن  امیرالمومنین 
صلح نامه شدند، امام رضا والیت عهدی مامون را پذیرفتند و امام 
حسین که از جان خود و اهل بیت خود برای فهم مردم گذشتند.
االن هم راه و روش همین است و مردم باید تربیت شوند تا ظهور 
محقق گردد و البته که در این راه یقینا رهبری هر کاری که بتوانند 
مشکالت  این  با  نظام  این  نبود،  چنین  اگر  و  دهند  می  انجام 
داخلی و دشمنان خارجی یک روز هم دوام نمی آورد، چه رسد به 
این که به رغم همه ضعف هایش، رشد کرده و به قدرت، صالبت 
و استحکام امروزی رسیده است و قطعا برای پیشرفت بیشتر نیاز 
و متخصصان  دارد  زمینه های مختلف  در  به متخصصان خوب 
خوب را ما دانشجویان باید بسازیم تا در حل مشکالت کشور به 

امام جامعه کمک کنیم.



تم
 هف

اره
شم

 -9
ر 9

بها
 - 

دی
 دو

ک
عین

ی 
نگ

ره
ی ف

ماع
جت

ه ا
نام

صل
ف

7

  اجتماعی

از احــواالت زمســتانی کــه برمــا گذشــت 
ــان  ــه وفغ ــس از نال ــد پ ــید بای اگربپرس
بســیار، خدمتتــان عــارض شــوم کــه در 
ــه  ــم ک ــتن بودی ــم گسس ــی از ه دوقدم
ــمانی  ــزوالت آس ــاری ن ــه ی ــه ب بحمدالل
از ایــن مهلکــه نیــز گریختیــم. ماشــاالله 
ــوش  ــد دور وگ هــزار ماشــاالله چشــم ب
شــیطان کــر، ایــن نــژاد آریایــی، مقــاوم 
اســت به انــواع واقســام بالیــای طبیعی 
ــاری،  ــا اجب ــی گاه ــی وحت ــر طبیع وغی
ــد.  ــی آورن ــد و م ــی آی ــرش م ــه برس ک
ــد از حــق گذشــت؛ تــالش  ــد نبای هرچن
ــان  ــه خودم ــیب زدن ب ــان در آس خودم
ــت  ــالی اس ــد س ــت. چن ــتودنی اس س
کــه زمســتانمان رنــگ عــوض کــرده؛ بــه 
جــای ســفیدی بــرف و طــراوت پــس از 
ــده و  ــتری ش ــان خاکس ــاران، روزهایم ب
مــزه ی ســرب، تــه گلویمــان جــا خــوش 
ــنگین  ــزات س ــت فل ــت. غلظ ــرده اس ک
و اکســید هــای کربــن و نیتــروژن و 
ــو و آش  ــت لب ــان از غلظ ــرد خونم گوگ
هــای زمســتانی مــرد دوره گــرد، بیشــتر 
شــده اســت. ایــن روزهــا آلودگــی هــوا 
ــه  ــر ب ــا، کم ــی دم ــت وارونگ ــه هم ب
قتلمــان بســته اســت . نــه ناگهانــی وبی 

ــان ســرفه  درد بلکــه آرام و تدریجــی می
هایمــان و ماســک هــای بــی اثــر  ســیاه 
شــده از رنــگ دوده. میــان بــی رحمــی 
خودمــان، نســبت بــه خودمــان، نســبت 
بــه عزیزانمــان و نســبت بــه تمــام 
ــی مــان زندگــی مــی  کســانی کــه حوال
کننــد. زیــر همیــن آســمان کبــود وغبــار 
گرفتــه کــه نمــی دانــم اصــال دلــش بــه 
ــام  ــه...  تم ــا ن ــوزد ی ــی س ــان م حالم
ــر  ــود منتظ ــه ب ــه ک ــا  هرچ ــن روز ه ای
ــک  ــد ی ــه امی ــم؛ ب ــاران بودی ــدن ب باری

ــای   ــرفه ه ــدون س ــر، ب ــق دیگ دم عمی
ــکر  ــه ش ــم ک ــان ه ــی آن. خودم در پ
ــر کــردن شــرایط کاری  ــر از بدت خــدا غی
ــد . طــرح زوج  ــی آی ــر نم از دســتمان ب
و فــرد و محدودیــت هــای ترافیکــی 

ــتفاده  ــت. اس ــی معناس ــان ب ــه برایم ک
ــمان  ــه کالس ــه ب ــرو ک ــوس و مت از اتوب
ــین  ــک سرنش ــودروی ت ــورد خ ــی خ نم
هــم کــه از اوجــب واجبــات زندگــی 
مــان شــده؛ نکنــد خدایــی نکــرده کســی 
ــان  ــه از نداریم ــد ک ــودش فکرکن ــا خ ب
همــه ســوار یــک خــودرو در شــهر پرســه 

ــردم. ــا م ــن از م ــم . ای میزنی
مســئوالن عزیزمان هــم که اقداماتشــان 
در حــد "مــردم دعــا کنیــد بــاران ببــارد 
ــه در  ــی ک ــت. روزهای ــوزد" اس ــاد ب وب
وضعیــت هشــدار قــرار مــی گیریــم 
وظیفــه خطیــر اعــالم " گــروه هــای 
ــالمندان  ــودکان و س ــه ک ــاص از جمل خ
و مــادران بــاردار حتــی االمــکان از خانــه 
خــارج نشــوند" را بــه عهــده دارنــد. اگــر 
ــرود و در  ــش ب ــوال پی ــن من ــه همی ب
ــم؛ لطــف  ــرار بگیری ــی ق وضعیــت بحران
فرمــوده و تــن آزرده میکننــد ومــی 
ــری  ــه خب ــرون از خان ــد " کال بی فرماین
نیســت کــه ! چــه اصــراری داریــد؟ یــک 
چــای دم کنیــد کنــار خانــواده بنشــینید 
ــال  ــد. اص ــذت ببری ــد ول ــریال ببینی و س
صــدا و ســیما ایــن همــه زحمــت مــی 
ــی  ــو قدردان ــک ج ــه؟ ی ــرای ک ــد ب کش

دود شش !
                                                   
   سحر رستمی - رشته ی بهداشت محیط

ــه  ــاورد آن روزی را ک ــدا نی ــا... خ ام
هایتــان  درخانــه  همــه  بگوینــد 
ــا و  ــجو ه ــر از دانش ــه غی ــد ب بمانی
احتیاطــا یــک کپســول اکســیژن 
ــی  ــد. آلودگ ــتتان باش ــار دس ــم کن ه
ــک  ــید ی ــه رس ــرز ک ــن م ــه ای ــوا ب ه

ــید ــه بنویس ــت نام وصی
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  اجتماعی

ــد نیســت بخــدا" هــم ب
امــا... خــدا نیــاورد آن روزی را کــه 
ــد  ــان بمانی ــه هایت ــد همــه درخان بگوین
بــه غیــر از دانشــجو هــا و احتیاطــا یــک 
ــتتان  ــار دس ــم کن ــیژن ه ــول اکس کپس
باشــد. آلودگــی هــوا بــه ایــن مــرز کــه 
ــید و  ــه بنویس ــت نام ــک وصی ــید ی رس
بگذاریــد پشــت قــاب عکــس، چــت هــا 
و گوشــی هایتــان را پــاک ســازی کرده و 
پــس از اطمینــان از انجــام امــور واجبــه، 

ــار باقــی را ببندیــد. ــه دی ــار ســفر، ب ب
حــال  در  دنیــا  سراســر  دانشــمندان 
ــرت آور  ــاختار حی ــر روی س ــش ب پژوه
ــتند.  ــی هس ــجویان ایران ــی دانش تنفس
ــن  ــاروارد« ای ــاتید »ه ــل از اس ــه نق ب
ــه محــض صــدور  ــر ب ــی نظی ســاختار ب
ــجو  ــدن دانش ــجویی در ب ــماره دانش ش
از  پــس  وبالفاصلــه  گرفتــه  شــکل 
فــارغ  صــدور  و  حســاب  تصفیــه 
التحصیلــی از بیــن خواهــد رفــت و 
ــاز خواهــد گشــت.  بــه حالــت عــادی ب
چونــان کــه در شــهر هــای اغلــب، 
در  مــدارس  گاهــا  ایــران  ی  آلــوده 
تمامــی مقاطــع و برخــی ادارات تعطیــل 
ــت  ــل محدودی ــا حداق ــوند و ی ــی ش م
ســاعت فعالیــت بــر آن هــا اعمــال مــی 

شــود ولــی دانشــجویان خوشــبخت 
ــدان  ــق روال هــر روز خوشــحال وخن طب
کیــف در دســت بــه دانشــگاه مــی رونــد 
ــد از  ــای جدی ــه ه ــف الی ــس از کش وپ
ــا چشــمانی ســرخ و ســری  ــوم روز ب عل
پــردرد و صدایــی درگلــو خفــه شــده)که 
البتــه مشــکل خودشــان اســت( همــان 
قدرخوشــحال کــه مــی رفتنــد بــاز مــی 
ــه  ــاختار ری ــت از س ــد اس ــد. امی گردن
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــجویی ایران ی دانش
ــرده  ــر پ ــه زودت ــی هرچ ــور درمان در ام
ــران و  ــارات ای ــود وبرافتخ ــته ش برداش
ایرانــی در ســطح جهــان افــزوده شــود. 
بگذریــم؛ ایــن آلودگــی هــوا آنقــدر 
ــرای  هاهــم کــه فکــرش را مــی کنیــد ب
ــر  ــت. اگ ــوده اس ــایند نب ــه ناخوش هم
ــاره  ــن ب ــوزان را در ای ــش ام ــر دان نظ
ــده  ــش آم ــد ک ــک لبخن ــا ی ــید ب بپرس
ــد  ــده میگوین ــب ش ــای قل ــم ه و چش
ــی  ــان تعطیل ــد. می ــترش کن ــدا بیش خ
ــورت  ــه ص ــم ب ــد روزی ه ــان چن هایش
ــا  ــداری ب ــد. دی ــه رفتن ــی مدرس تفریح
ــی ورق  ــد وکتاب ــازه کردن ــان ت دوستانش
زدنــد وبــاز برگشــتند ســمت همــان 
تخــت گــرم ونرمشــان. چــه پــدر و مــادر 
هــای شــاغلی کــه از ســر ایــن تعطیلــی 

ــد  ــکته رفتن ــرز س ــا م ــر روزه ت ــای ه ه
تقویــم  شــدن  فشــرده  وبرگشــتند. 
ــای میلیــاردی  ــی وخســارت ه آموزش
ــه  ــه ب ــی ک ــتم آموزش ــه سیس وارده ب
ــارد  ــا  ١٥٠٠میلی ــوز ت ــارس نی ــزارش ف گ
ــت آمــوزش در  میرســد و کاهــش کیفی
ــرر، از درد  ــی هــای مک ــن تعطیل ــی ای پ
ــکالت  ــت مش ــده پش ــان ش ــای پنه ه
ــت.  ــی هواس ــی از آلودگ ــالمتی ناش س
ــما  ــن وش ــر م ــان گی ــا گریب ــه حتم ک

ــد. ــد ش ــم خواه ــان ه ــکان م ونزدی
ــه  ــه ب ــم ک ــوش خی ــرطان خ ــن س  ای
ــال  ــاده هرس ــان افت ــهر هایم ــان ش ج
بعــد از اتمــام زمســتان بــه دســت 
ــز  ــا پایی ــده و ت ــپرده ش ــی س فراموش
انبــوه  زیــر  بعــد  ســال  وزمســتان 
مشــکالت روزانــه کشــورمان پنهــان مــی 
ــد  ــای بلن ــه ه ــه برنام ــه ب ــا ک ــود. م ش
مــدت و دیــر بــازده وایــن لــوس بــازی 
ــدوارم  ــی امی ــم . ول ــادی نداری هــا اعتق
تــا چنــد ســال دیگــر همــه تــوی صــف 
ــرده  ــه جــا خــوش نک ــد ری انتظــار پیون
باشــیم. مــا بــا خودمــان کــه نــه!! ولــی 
کاش آســمان بــا مــا مهربــان تــر باشــد.
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  اجتماعی

شد... می  عادی  چیزداشت  همه  کم  کم 
و  خوب  های  اتفاق  ی  همه  به  داشتیم 
بد اطرافمان عادت می کردیم و حتی به 
بعضی هایشان بی اعتنا. ما که در شلوغی 
و ازدحام دنیای اطرافمان گم شده بودیم، 
داشتیم به دور شدن از هم و غرق شدن 
در کارهای روزمره مان عادت می کردیم... 
خانه  از  صبح  اینکه  به  کردیم  می  عادت 
بیرون برویم و شب خسته از کار وزندگی 
به  ساختیم  خودمان  برای  که  مشغله  پر 
خانه برگردیم و فردا دوباره روز ازنو و روزی 
تا  کردیم  می  عادت  چیز  همه  به  نو...  از 
اینکه سروکله ی ویروسی که می گفتند در 
در  ناشناخته  و  است  جدید  خودش  نوع 
دنیایمان پیدا شد که ما را مجبور به تغییر 
آموختن  به  مجبور  و  ها  عادت  از  خیلی 
حوادث  از  جدای  کرد.  چیزها  از  خیلی 
بسیارتلخی که برایمان رقم زد و متأسفانه 
هم  از  شماری  رفتن  دست  از  به  منجر 
وطنان ما و حتی مردمان جهان شد وقلب 
هایمان از این عارضه به درد آمد اما می 
شود از منظر دیگری نیز به آن نگاه کرد.

می توان دید ، ویروسی که حتی با چشم 
سر دیده نمی شود ،چنان اشرف مخلوقات 
پر ادعا را به درد سر انداخت که بیش از 
نیم جهان از ترس جان خود خانه نشین 
خداوند  اگر  که  دید  شود  می  و  شدند 
بخواهد می تواند یک شبه وبا کوچکترین 
ذره ،جهان را زیر و زبر کند و انسان را به 
یاد این فرموده ی پروردگارش می اندازد 
که " یا ًاُیها ااِلنسان ما َغَرَک ِبَرِبَک الَکریم ".
کرونا یادمان آورد قدرت خدایمان را ، به 
یادمان آورد ضعیف و پر ادعا بودنمان را... 
دوست  را  یکدیگر  چقدر  که  آورد  یادمان 
داشتیم و نمی دانستیم ، اکنون که نباید 
گرفت  درآغوش  را  یکدیگر  و  داد  دست 
و  کشیدن  آغوش  در  برای  دلمان  چقدر 
فشردن دست عزیزانمان تنگ شده است.
کرونا یادمان داد که بیشتر شکرکنیم حتی 
همان  شاید  که  کوچک  خاطرچیزهای  به 
داد  یادمان  آرزو شوند.  برایمان  روزی  ها 
و  جان خود  به  بیخودی  های  زدن  غر  از 
آورد  ،یادمان  برداریم  دست  اطرافیانمان 

 ، ایم  کرده  شلوغ  زیادی  را  برمان  دورو 
خیابان  در  ساده  زدن  قدم  حتی  گاهی 
هم  کودکان  سروصدای  و  بازی  دیدن  و 
یادمان   ، کند  خوب  را  حالمان  تواند  می 
ساده  اتفاقات  از  بردن  لذت  زندگی  داد 
ماندن.  بزرگ  اتفاقات  انتظار  در  نه  است 
هم  به  ها  انسان  چقدر  که  آورد  یادمان 
درد  چه  و  هایشان  قلب  چه  اند؛  متصل 
و بیماری هایشان ، یک نفرکه بیمار شود 
داد  یادمان  خطرند.  در  هم  اطرافیانش 
باشیم  داشته  را  عزیزانمان  هوای  بیشتر 
همه  یاد  به  دعاهایمان  در  داد  ،یادمان 
تنها  برای همه دعا کنیم چرا که  باشیم و 
رهایی خودمان فایده ای ندارد همه باید 
از بند رها شوند تا دنیا دوباره زیبا شود.
کرونا عالوه بر درس هایی که به ما آموخت 
چیزهای زیادی را نیز به ما نشان داد که 
شاید قبل از این ندیده بودیم. به ما نشان 
خود  بحران  زمان  در  ها  انسان  که  داد 
انسان  و  دهند  نشان می  را  واقعی شان 
اوقات  این  در  خوبی  به  ها  نما  انسان  و 
که  کسانی  اند  انسان  شدند.  داده  نشان 
از جان خود گذشتند و دل به دریا زدند و 
رفتند تا همدم درد همنوعان خود باشند، 
در  که  امکاناتی  هر  با  که  هایی  انسان 
دست داشتند پا به میدان گذاشتند ، یکی 
درحال  درمان  و  بهداشت  مقدم  خط  در 
دست  و  ماسک  دیگری  آن  و  بود  مبارزه 
و  کرد  بین مردم پخش می  رایگان  کش 
یکی شبانه با رفقایش شهر را ضدغفونی 
انسانی  ی  جلوه  هزار  هزاران  و  کرد  می 
دیگر که در این زمان نمایان شد و چقدر 

انسانیت... است  باشکوه  و  زیبا 
اما آن طرف سکه انسان نماهایی هستند 
که حتی جان مردم برایشان اندک ارزشی 
ندارد و آن را وسیله ی کسب مال و منافع 
می  خود  های  جیب  کردن  پر  و  دنیوی 

کنند، جیب های طمعی که هیچ گاه قرار 
نیست پر شود . با احتکار و گران فروشی 
اقالم بهداشتی که از هر زمان دیگری برای 
مردم ضروری تر و حیاتی تر بود ، با جان 
دو  تا  روند  می  معامله  میز  سر  بر  مردم 
قرانی بیشتر سود کنند .اینان تنها شمایل 
انسانیت بی  از خوی  انسانی دارند منتها 

اند. بهره 
از  تر  عزیز  که  فهماند  ما  به  ویروس  این 
آنقدر جان  و  نیست  دنیا  در  کاالیی  جان 
ها  که حاضریم هفته  است  مهم  برایمان 
خانه  در  آن  حفظ  برای  ها  ماه  وحتی 
بمانیم و در این موقع است که می فهمیم 
دارد  واالیی  این  به  ای  مرتبه  شهید  چرا 
چرا که آنان این عزیزترین دارایی خود را 
کف دست گرفتند و رفتند تا جان دیگران 

بماند... محفوظ 
ی  عالقه  مسئولین  برخی  برخالف  کرونا 
فاصله  داشت.  عدالت  برقراری  به  زیادی 
یا  و  از پول  پر  ، حساب های  ی طبقاتی 
جیب های خالی تفاوتی برایش نداشت، 
هر آنکس که بهداشت را رعایت نمی کرد 
مهندس  یا  دکتر  برایش  کرد.  می  مبتال 
بودن ، بیکار یا شاغل، زن یا مرد بودن و... 
برایش  بودن  انسان  تنها  تفاوتی نداشت 
کس  هر  از  بهتر  گویا  و  بس  و  بود  مهم 
داشت  توجه  ما  انسانیت  به  تنها  دیگری 

دیگر. نه چیز 
این  در  کوچک  ویروس  این  بینید  می 
مدت درس هایی به ما داد که هیچ گاه 
در این مدت کم و در محضر هیچ استادی 
نمی آموختیم. کاش در آینده تنها از تلخی 
های کرونا  یاد نکنیم بلکه درس هایی که 
در مکتب آن آموختیم را هم از یاد نبریم...

) با آرزوی سالمتی برای یکایک شما(

در مکتب خانه ی کرونا
                                                   

   زینب جمال پور- رشته ی بهداشت عمومی
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  اجتماعی

درد بی درمان گرانی
                                                   

   مرضیه نامدار- رشته ی بهداشت حرفه ای

ــودم  ــا خ ــدم ب ــره ش ــوع خی ــه موض ــه ب ــت ک ــاعت هاس س
کلنجــار میــروم تــا مطلبــم را شــروع کنــم امــا انــگار موضــوع، 
کالفــی شــده رهــا شــده وآرام آرام پیــش رفتــه ، پیــچ خــورده و 

ــر شــده اســت. پیچیــده ت
گرانی را می گویم، اینطور نیست ؟

اصــال انــگار جزئــی از زندگــی مــردم شــده وهــر روز چیــز تــازه 
ــل،  ــای قب ــه درد ه ــازه ای ب ــود و درد ت ــی ش ــب م ای تصوی

ــزون مــی شــود . اف
درد کــه بــه جــان انســان بیفتــد تــازه اول ماجراســت. جســم 
ــن را  ــد، ذه ــی کن ــه م ــم حوصل ــد، آدم را ک ــی کن ــر م را درگی
آشــفته مــی کنــد، ذهــن کــه آشــفته شــد دیگــر جایــی بــرای 
ــه اســتخوان  ــد و شــاید گاهــی کارد را ب ــردن نمــی مان ــر ک فک

مــی رســاند.
ــان  ــی درم ــم درد ب ــت بگوی ــر اس ــا بهت ــی، و ی آری درد گران

ــی!!  گران
ــی!! درد!! و  ــد گران ــب باش ــان عجی ــی هایت ــرای بعض ــاید ب ش

ــده دار.. ــی خن ــرای بعض ــاید ب ش
امــا صحبــت مــن بــا شــما هــا نیســت، شــما هایــی کــه تــا بــه 
امــروز  طعــم نداشــتن و گرانــی را نچشــیده ایــد شــما هایــی 
کــه تــورم قیمــت هــا ســقف خانــه هایتــان را عــوض نکــرده و 
لقمــه ســفره هایتــان را کــم نکــرده و...ودر کل، زندگــی هایتــان 

را زیــر و رو نکــرده اســت.
مــن از زبــان پــدری مــی گویــم کــه خانــواده اش را بــا همــان 
حقــوق کــم، ســخت اداره مــی کــرد امــا اداره مــی کــرد، ولــی 

ایــن روزهــا دیگــر همــان ســخت هــم نمــی توانــد...
ــه  ــهر ب ــن ش ــه در پایی ــم ک ــی گوی ــتأجری م ــان مس ــن از زب م
ســختی خانــه ای اجــاره مــی کــرد، امــا اجــاره مــی کــرد ولــی 
ایــن روز هــا دیگــر همــان کوچــه و پــس کوچــه هــای پاییــن  

ــد... ــی توان شــهر را هــم نم
ــرای  ــته ب ــته آهس ــه آهس ــم ک ــی گوی ــی م ــان جوان ــن از زب م
خریــد ماشــینی پــول، پــس انــداز مــی کــرد و امیــدی داشــت 

ــد.... ــدارد ونمــی توان ــی ایــن روزهــا دیگــر امیــدی ن ول
ــه  ــه خان ــن ب ــرای رفت ــه ب ــم ک ــری مــی گوی ــان دخت مــن از زب
بخــت بــه جهیزیــه ســاده قانــع بــود ولــی ایــن روزهــا همــان 

ــد... ــه را هــم نمــی توان جهیزی
ــه کاری  ــاالی جامع ــات ب ــه طبق ــال ب ــی اص ــروس گران آری وی
نــدارد، آســیبی نمــی رســاند آنهــا کــه ایزولــه انــد و چــه مــی 

ــت ؟ ــی چیس ــد درد گران دانن

حــرف مــن، درد قشــر ضعیــف جامعــه اســت. همــان هــا کــه 
ــی  ــی م ــت ول ــی گذش ــخت م ــان س ــی برایش ــروز زندگ ــا دی ت
گذشــت امــا ایــن روزهــا بــا ایــن قیمــت هــا بعید مــی دانــم...
شــاید شــنیدن ایــن حــرف هــای مــن برایتــان عجیــب و بــاور 
ــن آدم  ــا ای ــم ت ــی مــی کن ــی را معرف ــا جای ــی باشــد؛ ام نکردن
هــا و درد هاشــان را بــا چشــم خــود ببینیــد. آدرس پیچیــده ای 

نیســت همیــن حوالــی، حوالــی همیــن خیابــان هــای شــهر .
ایــن بــار کــه  دلتــان هــوای لبــاس نــو کــرد، کفشــتان دلتــان 
را زد. یــا نــه اصــال بــوی میــوه ی نوبرانــه از خــود بــی خودتــان 
کــرد و بــی توجــه بــه قیمــت هــای بــاالی اجنــاس، کارت مــی 
ــت از درد  ــال اس ــد مح ــان کنی ــه اطرافت ــی ب ــیدید؛ نگاه کش
ــه  ــم ک ــول میده ــا ق ــن ام ــان. و م ــان، نشناسیدش چشمانش

ــر میدهــد از ســر نهــان" "رنــگ رخســاره خب
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  اجتماعی

بــدون شــک همــه مــا شــعر "زاغ و روبــاه" را از زمــان دبســتان 
بــه یــاد داریــم. شــاید چیــزی کــه آن زمــان نمــی دانســتیم این 
بــود کــه چقــدر روایــت ایــن شــعر را در زندگیمــان، آدم هــای 

اطرافمــان و جامعــه مــان خواهیــم دیــد.
نــادان تریــن مــردم کســی اســت کــه فریــب ســخن ستایشــگر 
چاپلوســی را بخــورد کــه زشــت تریــن را در نظــرش زیبــا جلــوه 

مــی دهــد و خیرخــواه را منفــور او مــی ســازد. )امــام علــی( 
چاپلوســی زمانــی اطــالق می شــود کــه فــرد بــا تعریــف 
ــری،  ــا از دیگ ــه ج ــا ب ــا ن ــدازه ی ــش از ان ــردن بی ــد ک و تمجی

ــرد.   ــاز گی ــا از او امتی ــی آورد ت ــم م ــرایطی را فراه ش
عبدالرحمــان بــن اســحاق جوهــری در صحــاح می گویــد: 
ــه آن  ــًا ب ــه قلب ــد ک ــزی را می گوی ــی چی ــق«؛ یعن ــٌل ُمِل »رج

ــدارد. ــاد ن اعتق
اگــر بــه عمــق قضیــه نــگاه کنیــم چاپلوســی ریشــه در ضعــف 

اخالقــی، تربیــت نادرســت و حتــی راحــت طلبــی مــا دارد.
فــردی کــه بــه جــای افزایــش آگاهــی و توانمنــدی هایــش، بــا 

زبــان چربــش بــه موفقیــت مــی رســد.
البتــه موفقیــت کــه چــه عــرض کنــم؛ موفقیــت هــای پوشــالی، 
چــرا کــه چیــزی کــه راحــت بدســت آیــد، راحــت هــم از دســت 
مــی رود. در واقــع یــک زبــان چــرب تــر، یــک فــرد چاپلــوس 

تــر، کاســه کــوزه هایــش را مــی شــکند.
در روایتی جالب از عبید زاکانی آمده است:

ــان  ــوراک بادمج ــنگی خ ــت گرس ــود را در حال ــلطان محم س
ــت: »  ــرد و گف ــوردن ک ــه خ ــروع ب ــد. ش ــش آوردن ــی پی بوران
الحــق کــه بادمجــان، غذایــی نیکوســت « ندیمــی کــه آن جــا 

بــود مّدتــی دراز در وصــف بادمجــان و خواصــش ســخن گفــت 
ــت  ــه ســیر شــد و گف ــا این ک ــان می خــورد ت و ســلطان همچن
: » بادمجــان غذایــی تلــخ و مضــر اســت .« آن ندیــم بــاز لــب 
بــه ســخن گشــود و ایــن بــار دیــر  زمانــی از مضــرات بادمجــان 
ــو  ــردک ، ت ــت: » ای م ــد و گف ــب ش ــلطان متعّج ــت. س گف

ــی ؟ « ــخن گفت ــا س ــواص بادمجان ه ــه در خ ــودی ک نب
ندیــم گفــت : » ای ســلطان، مــن ندیــم تــوام نــه ندیــم 
ــه  ــد، ن ــوش آی ــو را خ ــه ت ــم ک ــزی گوی ــد چی ــان. بای بادمج

را . « بادمجــان 
ــه روی  ــه وضــوح نشــان مــی دهــد ک ــه شــده ب حکایــت گفت
ــه جــز  ــه ب ــرد! چــرا ک ــوان حســاب ک ــوس نمــی ت حــرف چاپل
ســود خــودش بــه چیــز دیگــری فکــر نمــی کنــد و برای رســیدن 

بــه آن، از هرچیــز و هرکســی مایــه مــی گــذارد!
تملــق، رفتــاری اســت کــه در سراســر جهــان و در همــه ی ادوار 
وجــود دارد و متاســفانه در فرهنــگ و سیاســت مــا نیــز جــا بــاز 

کــرده اســت.
ــق و  ــن تمل ــا همی ــه ب ــرادی ک ــم اف ــده ای ــاد دی ــان زی اطرافم
چاپلوســی بــه جایــگاه هــای بــاال رســیده انــد، جایگاهــی کــه 
ــند  ــر مس ــد ب ــی، لگ ــه چاپلوس ــد و اینگون ــت آن را ندارن لیاق
شایســته ســاالری مــی زنــد. در حقیقــت، چاپلــوس بــه مقــام 
مــی رســد؛ فــرد مقابــل هــم از تعریــف و تمجیــد هــای متملــق 
ســر مســت مــی شــود. در ایــن جریــان دودش تنهــا بــه چشــم 
کســانی خواهــد رفــت کــه بــا وجــود تــالش و اســتعدادی کــه 

ــار گذاشــته شــدند و نانشــان آجــر شــد. داشــتند کن
درســت اســت کــه مــا آدم هــا ذاتــا از تعریــف و تمجیــد لــذت 
مــی بریــم امــا بایــد ایــن حــس را کنتــرل کنیــم، آگاه باشــیم 
ــه  ــه ب ــم؛ وگرن ــان را نخوری ــوس اطرافم ــراد چاپل ــب اف و فری
جایــی خواهیــم رســید کــه افــراد بــدون ذره ای تــالش و حرفــه، 
جایــگاه هــای مهــم کشــور را در دســت مــی گیرنــد و مشــکل 
آن جایــی شــروع مــی شــود کــه بحرانــی پیــش آیــد؛ آن زمــان 
ــان  ــالی بودنش ــد و پوش ــل آن را ندارن ــی ح ــه توانای ــت ک اس

مشــخص مــی شــود.
امام خمینی رحمت الله علیه، در این باره مینویسد :

تمّلــق، مبــدأش شــرک و جهــل بــوده و غایتــش نفــس اســت و 
ثمــره  اش خّفــت و خــوارى مــی باشــد.

زبان چرب، سر سرخ می برد باال!
                                                  
   سیما میزبانی -  رشته بهداشت عمومی
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  اجتماعی

  بــا توجــه بــه آمــار روز افــزون طــالق و اینکــه خانــواده از ابتــدای تاریــخ، تاکنــون 
ــای مقــدس و  ــه ایــن بن ــوده اســت؛ پرداختــن ب ــاد اجتماعــی ب ــوان اصلی تریــن نه ــه عن ب
هدایــت آن بــه جایــگاه واقعــی  اش، همــواره باعــث اصــالح خانــواده بــزرگ انســانی بــوده 
ــودی  ــه ناب ــه ورط ــقوط ب ــی و س ــات حقیق ــدن بشــر از حی ــب دور ش ــت از آن، موج و غفل

شــده اســت.

ــی آن  ــواده و تعال ــاد خان ــی، در اســتحکام بنی ــه ی شــریک زندگ انتخــاب درســت و آگاهان
نقــش بســزایی دارد. بــرای داشــتن انتخــاب بهتــر، بایســتی یــک ســری از نــکات مهــم را 
قبــل از ازدواج در نظــر گرفــت. کــه از مهمتریــن آن هــا مــی تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره 

کــرد: 

۱( خودشناسی

فــرد  کــه  ایــن  یعنــی  خودشناســی 
خــودش را خــوب بشناســد؛ در واقــع 
و  ارزش هایــش  آرمان هایــش،  بــا 
ــه از  ــد ک ــد و بدان ــنا باش ــش آش اهداف
ــرار  ــه ای ق ــه مرحل ــی در چ ــر هیجان نظ

دارد.
ــد؟  ــش را می شناس ــا نیازهای ــال: آی  مث
آیــا فــردی زودرنــج و پرخاشــگر اســت؟ 
و آیــا میتوانــد احساســاتش را مدیریــت 

کنــد؟

 ۲( تفــاوت هــای شــخصیتی را بشناســد

به عنــوان مثــال شــخصی کــه کامــال 
ــرا  ــری درون گ ــر همس ــت اگ برون گراس
داشــته باشــد، قطعــا در زندگــی  اش بــه 

مشــکل برمی خــورد .

۳( آشنایی با مهارت های ارتباطی

ایــن مهارت هــا شــامل: همدلــی کــردن، 
ــالف  ــرش اخت ــرش واقعیت هــا، پذی پذی
نظــر و تفــاوت در ارزش هــا، باورهــا 
و عقایــد، مهــارت بیــان احساســات، 
تفاهــم  بــه  مســاله،  حــل  مهــارت 
توانایــی  کــردن،  مذاکــره  و  رســیدن 
مصالحــه کــردن و کوتــاه آمــدن و در 
ــه و  ــداری از رابط ــالش و نگه ــت ت نهای

ــت.  ــق اس ــه  عش دان
البتــه ایــن هــا بــه تنهایــی کافــی 
نیســتند؛ یعنــی اینکــه نمــی تــوان گفــت 
اگــر شــخصی صرفــا بــه حــد اعالیــی از 
خودشناســی رســیده باشــد یــا اینکــه بــا 
فــردی کــه شــخصیت مشــابه خــود دارد 
ــد  ــی خواه ــی موفق ــد، زندگ ازدواج کن

ــت. داش
 

4( جذابیت  

 ٧٠ در  افــراد  موفــق  ازدواج  یــک  در 
خصوصیــات  بایــد  مــوارد  درصــد 
مشــترک داشــته باشــند.  اینکــه دو نفــر 
از یکدیگرخوششــان بیایــد بــرای شــروع 
یــک رابطــه مهــم مــی باشــد؛ بــه گفتــه 
دکتــر هالکویــی زیبایــی عــادی مــی 
شــود ولــی زشــتی هیچــگاه عــادی نمــی 
شــود. عــالوه بــر ایــن، تفــاوت در چهــره 
ــدام در آینــده ممکــن اســت باعــث  و ان
ــه  ــود چراک ــه ش ــکل در رابط ــاد مش ایج
ــل در  ــرد مقاب ــد ف ــی کنی ــر م ــدام فک م
حــال مقایســه شــما اســت یــا بــه خاطــر 
ــر،  شــمارا تــرک خواهــد  چهــره ای زیبات

ــرد.  ک

                                                        پلی از من بودن تا ما شدن
   فاطمه سیدقلعه - رشته ی بهداشت عمومی
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  اجتماعی

5( شباهت خانواده ها  

ــی  ــه عاطف ــک رابط ــه وارد ی ــر ک دو نف
مختلــف  خانــواده  دو  از  می شــوند 
می آینــد. یعنــی دارای ریشــه ی متفــاوت 
انــد. ایــن تفــاوت، امــری عــادی و 
طبیعــی اســت ولــی نبایــد در چهارچــوب 
هــای اعتقــادی و اساســی باشــد چراکــه 
ــاز  ــی، ســر ب ــن تفــاوت هــا در جای همی
اختــالف  ایجــاد  موجــب  و  می کنــد 
ــل  ــدی قاب ــا ح ــات، ت ــود. اختالف می ش
ــل و  ــب تکمی ــه موج ــت ک ــرش اس پذی
تکامــل هــر یــک از زوجیــن بشــود و بــه 
نحــوی نباشــد کــه هــر یــک از زوجیــن، 
برتــری هــای خانوادگــی خــود را بــر ســر 
ــواده  ــت خان ــد و از موقعی ــری بکوب دیگ
ــی اش  ــریک زندگ ــر ش ــرای تحقی اش ب

ــد.  ــتفاده کن ــوا اس ــث و دع ــن بح حی

6( باور ها و اعتقادات مشابه

ــب و  ــه در مذه ــادات چ ــا واعتق باوره
ــد.  ــابه باش ــد مش ــگ، بای ــه در فرهن چ
ــا مذهــب  درســت اســت کــه آدم هــا ب
ــد  ــی توانن ــف م ــای مختل ــگ ه و فرهن
شــما  کــه  روزی  ولــی  کننــد  ازدواج 

و  از مذهــب  کــه خــارج  بــا کســی 
فرهنگتــان باشــد ازدواج کنیــد؛ خودتــان 
ــه  ــیار انداخت ــر بس ــت و خط ــه زحم را ب
ــگ  ــد. مخصوصــا در مذاهــب و فرهن ای
ــا هــم در تضــاد و تناقــض  هایــی کــه ب

ــتند.  هس
 

ــرار  ــاط برق ــر ارتب ــا یکدیگ ــد ب ۷( بتوانی
ــد کنی

کامــل  داشــتن  ارتبــاط  بــا  رابطــه 
ــم  ــد باه ــه بتوانن ــی اینک ــود؛ یعن میش
بــه حــل مســائل بپردازنــد و مشــکالت را 

ــد.  ــر بگذارن ــت س ــر پش بهت

ــد ــان باش ــا یکس ــدی ه ــت بن  8( اولوی

ــه  ــر از نظــر طبق ــی اینکــه هــر دونف یعن
ــند.  ــان باش ــا یکس ــت ه ــدی اولوی بن
ــم اولویــت اولــش در زندگــی  مثــال: خان
همســرش اســت ولی آقا اولویــت اولش 
کارکــردن باشــد؛ اختــالف در اولویــت 
 هــا مــی توانــد مســئله ســاز شــود.

آگاه  یکدیگــر  گذشــته،  کلیــات  از   )۹
باشــید

ــت  ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی ــی ک مطلب
ــم و  ــی کــه از گذشــته باخبری کــه در حال
بــه نوعــی گذشــته مــی توانــد آیینــه ی 
آینــده باشــد امــا در زمینــه هایــی درگیــر 
جزئیــات نشــوید و ضمنــا بدانیــد بیشــتر 
ــد کاری را  ــر نکنن ــر تغی ــا اگ ــردم دنی م
ــد  ــد، مــی توانن کــه در گذشــته کــرده ان

ــد.  مجــددا تکــرار کنن
بــه طــور کلــی بــرای یــک ازدواج موفــق 
و  عشــق  احساســات،  روی  از  نبایــد 
تعصبــات کورکورانــه تصمیــم گرفــت. 
برخــالف گذشــتگان کــه میگفتنــد ازدواج 
ــال  ــت اص ــته اس ــه در بس ــک هندوان ی
ایــن چنیــن نیســت امــروزه میتــوان بــا 
ــل از ازدواج،  ــه مشــاوره ی قب مراجعــه ب
کالس هــا و همچنیــن انجــام تســت 
هــای مختلــف از تفــاوت هــای دوطــرف 
ــاوت  ــن تف ــر ای ــرد و اگ ــدا ک آگاهــی پی
هــا زیــاد باشــد؛ حتــی بــا وجــود عشــق، 
ــن ازدواج صــرف نظــر  ــر اســت از ای بهت

ــرد. ک
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  اجتماعی

ُمتِعــه یــا نــکاح ُمنَقِطــع یــا ازدواج 
ازدواج  یــا  بــه صیغــه  کــه  موقــت، 
انقطاعــی نیــز معــروف اســت، نوعــی از 
ــه در  ازدواج در مذهــب شــیعه اســت ک
ــن و  ــدت معی ــرای م ــد ازدواج، ب آن عق
محــدودی بــا مهریــه ای معلــوم بیــن زن 
ــان آن،  ــا پای و مــرد بســته می شــود و ب
رابطــٔه زوجیــت خودبه خــود منقضــی 
ــان مســلمانان در مــورد  می شــود. در می
جــواز ایــن ازدواج، اختــالف نظــر اســت. 
ــان آن را  ــه و زیدی ــنت، اباضی ــل س اه
حــرام و شــیعیان امامــی آن را مشــروع 
ــف  ــی در تعری ــد. برخ ــح می دانن و صحی
ــد  ــد و معتقدن ــه را ازدواج نمی دانن متع
نــوع  دو  ازدواج،  اســالم  شــریعت  در 
یعنــی  متعــه  نشده اســت.  تعریــف 
ازدواج،  از  هــدف  درحالی کــه  تمتــع، 

ــت. ــواده اس ــکیل خان تش
همچنیــن ادعــا شــده در برخــی احــکام 
و روایــات شــیعه ایــن امــر دارای اجــر و 

ــد. ــواب می باش ث
متعــه در قوانیــن ایــران بــه پیــروی 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــه ب ــه امامی از فق
ــا در کشــورهای اســالمِی  شده اســت، ام
دیگــر و کشــورهای غربــی چنیــن نهــادی 
ازدواج  از  نــوع  ایــن  نــدارد.  وجــود 
خــاص مذهــب شــیعه اســت و فقهــای 
ــر اســاس آیــه 24 ســوره  امامیــه آن را ب
آن  در  کــه  نســاء صحیــح می داننــد 

آمده اســت: »مهــر و کابیــن آن زنــان 
را کــه از آنــان بهره منــد شــده اید بــه 
ــای  ــا فقه ــد« ام ــب بپردازی ــوان واج عن
معتقدنــد  و  نمی پذیرنــد  را  آن  عامــه 
ــتمتاع در ازدواج  ــورد اس ــه در م ــن آی ای

ــت. ــم اس دائ

شرایط عقد موقت:

۱- تعیین مدت
تفاوت هایــی  و  شــباهت ها  متعــه 
بــا ازدواج دارد. مهم تریــن ویژگــی آن 
ــام  ــا اتم ــه ب ــت ک ــی اس ــن مدت تعیی
ــه  ــالق ب ــه ط ــاز ب ــدون نی آن ازدواج ب
ــل و  ــدت حداق ــن م ــد. ای ــان می رس پای
ــد  ــا برخــی معتقدن ــدارد ام ــری ن حداکث
ــت از  ــه مــدت ازدواج موق ــی ک در صورت
طــول عمــر معمــول انســان فراتــر باشــد 

ازدواج بــه دائــم تبدیــل می شــود.
ــدت، در  ــر م ــد اگ ــا معتقدن ــی فقه برخ
زمــان عقــد تعییــن نشــود؛ قــرارداد 
تبدیــل  دائــم  ازدواج  بــه  خودبخــود 
شده اســت. امــا بــر اســاس نظــری 
ــه  ــه ب ــا توج ــورت ب ــن ص ــر در ای دیگ
قاعــدٔه »مــا وقــع لــم یقصــد و مــا 
ــدون  ــت ب ــد موق ــع«  عق ــم یق ــد ل قص
ــی  ــت و زوجیت ــل اس ــدت باط ــر م ذک
ــن  ــر در بی ــن نظ ــت. ای ــرار نشده اس برق
ــی  ــت. فقهای ــر اس ــان مقبول ت حقوق دان

ــی هــم  ــی وعالمــه حل چــون شــهید ثان
ایــن نظــر را داشــته اند.

۲- تعیین مهریه
ازدواج  مثــل  نیــز  موقــت  ازدواج  در 
دائــم بایســتی مهریــه ای تعییــن گــردد 
ــن  ــق طرفی ــه تواف ــته ب ــدار آن بس و مق
ــه  ــم ک ــالف ازدواج دائ ــا برخ ــت، ام اس
ــد از  ــه بع ــوان ب ــه را می ت ــن مهری تعیی
ــر آن  ــی ب ــا توافق ــرد ی ــول ک ازدواج موک
ــن  ــدم تعیی ــت ع ــرد؛ در ازدواج موق نک
ــل  ــب باط ــد، موج ــان عق ــه در زم مهری

شــدن قــرارداد می شــود.

۳- ارث در صیغه موقت
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــی ای ــون مدن در قان
مــاده 940 کــه گفتــه »زوجیــن کــه 
ــوع از  ــوده و ممن ــم ب ــا دائ ــت آنه زوجی
ــد.«  ــر ارث میبرن ــند، از یکدیگ ارث نباش
ازدواج  در  کــه  مشــخص مــی شــود 
موقــت ارث وجــود نــدارد امــا اینکــه آیــا 
ــرط  ــوارث را ش ــد ت ــن عق ــوان ضم میت
کــرد؛ مشــخص نیســت. برخــی حقــوق 
ــه  ــه ب ــا توج ــرطی را ب ــن ش ــان چنی دان
اصــل صحــت، صحیــح ولــی برخــی 
ســکوت قانــون را بــه معنــی نبــود ایــن 
امــکان میداننــد و تغییــر در مقــررات ارث 
را بــا توجــه بــه اینکــه بــه منافــع افــراد 
دیگــر و مصلحــت اجتماعــی مربــوط 

کاله شرعی
          صیـغه موقت

                                                   
   عیسی خلیل مقدم - رشته ی پرستاری
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  اجتماعی

ــی  ــن نم ــرارداد ممک ــق ق ــت از طری اس
ــد. دانن

٤- مذهب در صیغه
ــا  ــلمان و بن ــر مس ــا غی ــد ب زن نمی توان
ــی  ــر شــیعیان دوازده  امام ــی غی ــه قول ب
ــی  ــا زن ناصب ــرد هــم ب ــد و م ازدواج کن
ــا  ــد ام ــد ازدواج کن ــرک نمی توان و مش
بــا اهــل کتــاب از جملــه زرتشــتیان 

کنــد. ازدواج  می توانــد 

٥- تعداد) تعدد زوج در ازدواج موقت(
ازدواج موقــت زن بــا بیــش از یــک مــرد 
ــر  ــا ب ــت. ام ــز نیس ــان جای ــک زم در ی
ــرد در ازدواج  ــهور، م ــر مش ــاس نظ اس
موقــت محدودیــت عــددی نــدارد و 
ــد  ــه بخواهــد می توان ــزان ک ــه هــر می ب
ــالف  ــد، برخ ــار کن ــت اختی ــر موق همس
ازدواج دائــم کــه بــه چهــار همســر هــم  
زمــان بــه شــرط رعایــت اعتــدال و 
ــده  ــدود ش ــا، مح ــن آن ه ــاوات بی مس

ــت.  اس

٦- عده در صیغه موقت
مــدت عــده ازدواج موقــت، دو بــار پــاک 
شــدن از قاعدگــی پــس از پایــان متعــه 
ــا وجــود  ــه ب ــرای اشــخاصی ک اســت. ب
یائســه نبــودن قاعــده نمــی شــوند، ایــن 

مــدت 45 روز اســت.
انتقــادات و دالیــل مخالفــت مــردم 
)دالیــل  موقــت  بــا صیغــه  جامعــه 

اجتماعــی(
انتقــادات بــر صیغــه، بــر پایــه مــواردی 

ــی و  ــای اجتماع ــاد تبعیض ه ــون ایج چ
حقوقــی علیــه زنــان، مغایــرت با اســالم، 
»کاله شــرعی« بــودن بــرای روســپی گری، 
ــدز،  ــد ای ــی مانن رواج بیماری های آمیزش
نقــض حقــوق کــودک حاصــل از صیغــه 

و ازهــم  پاشــیدن خانــواده هــا اســت.

ــر فرهنگــی، در جامعــه ایــران  1- از نظ
بســیاری »صیغــه موقــت« را نوعــی 
روســپی گری  بــرای  شــرعی«  »کاله 
ایــران  در  روســپی گری  می داننــد. 
ــا  ــوده و مجــازات شــالق دارد ام ــرم ب ُج
ــب  ــه از جان ــن صیغ ــک مت ــدن ی خوان

می کنــد. شــرعی  را  آن  عاقــد، 
صیغــه  کــه  معتقدنــد  منتقــدان   -2
ــی  ــای اجتماع ــاد تبعیض ه ــب ایج موج
ــرا  ــود. زی ــان می ش ــه زن ــی علی و حقوق
ــر  ــرد ب ــع م ــه« مناف ــن »صیغ در قوانی
می افزایــد:  و  دارد  برتــری  زن  منافــع 
ــرد  ــی م ــذت جنس ــط ل ــا فق »در این ج
زن.  نــه  شده اســت  گرفتــه  نظــر  در 
همچنیــن ازدواج موقــت، موجــب نقض 
ــرا در ازدواج  ــود زی ــان می ش ــوق زن حق
موقــت، زنــان از مــردان ارث نمی برنــد و 

مــرد ملــزم بــه پرداخــت نفقــه نیســت.
ــردان  ــب م ــد اغل ــان معتقدن 3- مخالف
ــد  ــدام می کنن ــه اق ــرای صیغ ــل ب متأه
فروپاشــی  موجــب  امــر  ایــن  کــه 

می شــود. هــا  خانــواده 
بــا توجــه بــه نوشــته ی شــهید مطهــری 
در کتــاب نظام حقــوق زن در اســالم، می 
ــی  ــا زمان ــرد متاهــل تنه ــوان گفــت؛ ف ت
ــته  ــی نداش ــرش دسترس ــه همس ــه ب ک
باشــد مــی توانــد ازدواج موقــت انجــام 
ــرانی و  ــرای هوس ــی ب ــر کس ــد. اگ ده
شــهوت رانــی، اقــدام بــه ازدواج موقــت 
کنــد محکــوم اســت؛ زيــرا او اســير 
شــهوت و هــواي نفــس خــود شــده 
ــت و  ــي اس ــار خطرناك ــن رفت ــت. اي اس
ــزه  ــرا غري ــرد، زي ــد ك ــار خواه او را گرفت

ــت.  ــر اس ــيري ناپذي ــي س جنس
امــام علــي ـ عليــه الّســالم ـ میفرماینــد: 
ــد و ازدواج  ــي كن ــهوت ران ــس ش »هرك
ــوايي او را  ــد، رس ــام ده ــددي را انج متع

ــد.«  ــد ش ــح خواه ــه و مفتض ــرا گرفت ف
4- یکــی دیگــر از مشــکالت، مربــوط بــه 
ــت  ــه ثب ــی ک ــه از آنجای ــت ک ــن اس ای
صیغــه الزامــی نیســت زنانــی کــه بــاردار 
کننــد  ثابــت  نمی تواننــد  می شــوند، 
بچــه از شــوهر موقــت اســت. چنان چــه 
طبــق اعــالم نماینــده قــوه قضائیــه، 
تعــداد زیــادی پرونــده در دادگاه هــا 
وجــود دارد کــه بعــد از بــارداری زن، مــرد 
ــه را  ــا بچ ــت ی ــان کرده اس ــود را پنه خ

انــکار می کنــد.
5- برخــی مخالفــان معتقدنــد »فرهنــگ 

ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــل تنه ــرد متاه ف
همســرش دسترســی نداشــته باشــد 
مــی توانــد ازدواج موقــت انجــام 
ــرانی  ــرای هوس ــی ب ــر کس ــد. اگ ده
ــه ازدواج  ــدام ب ــی، اق ــهوت ران و ش

ــت ــوم اس ــد محک ــت کن موق
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  اجتماعی

دائــم  ازدواج  فرهنــگ  مــا  جامعــه 
اســت«. بــه جــای ترویــج ازدواج موقــت 
ــکالت ازدواج  ــد مش ــان، بای ــرای جوان ب
ــه  ــرد. رواج صیغ ــل ک ــان را ح ــم آن دائ
موقــت موجــب لطمــه بــه ازدواج دائــم 
و شــرعی کــردن مشــکل »روابــط دختــر 
ــود. ــالمی« می ش ــه اس ــر در جامع و پس
اهــل  اســالم)مخالفت  در  مخالفــان 

ســنت(
مخالفــان در بحث هــای درون  دینــی، 
و ســنت  دســتورها  بــه  اســتناد  بــا 
می داننــد.  حــرام  را  متعــه  پیامبــر، 
ــنت در  ــل س ــتناد اه ــن اس ــده  تری عم
مــورد حرمــت ازدواج موقــت، بــر تحریــم 
آن بــه واســطه ســنت و احادیــث پیامبــر 
اســت. آنــان دلیــل مخالفــت خــود 
ــخ«  ــت را، »َنس ــه ازدواج موق ــبت ب نس
ــه ازدواج  ــد ک ــد و معتقدن ــر می کنن ذک
ــات  ــدادی از آی ــتناد تع ــه اس ــت ب موق
قــرآن و همچنیــن حدیثــی صریــح از 
ــه اینکــه  ــر منســوخ اســت. از جمل پیامب
زن در ازدواج موقــت زوجــه نیســت برای 
آنکــه از شــرایط زوجیــت ایــن اســت کــه 
ــالق داد و در  ــوان او را ط ــرد و بت ارث بب
ــود و دارای  ــاری ش ــار ج ــان و ظه آن لع
عــّده باشــد و حــق نفقــه داشــته باشــد 
و حــال آنکــه هیــچ  یــک از ایــن شــرایط 
تمــام  از  و  نیســت  ازدواج  موقــت  در 

ــت.  ــروم اس ــت مح ــوؤن زوجی ش

موافقان صیغه موقت
نیــز  موقــت  ازدواج  موافقــان 
ــرح  ــاع از آن مط ــتدالل هایی را در دف اس

: نــد ه ا د کر
آزاد  روابــط  گســترش  از  متعــه   -1
ــر  ــط آزاد مغای ــد. رواب ــری می کن جلوگی
تعهــدات  و  اســت  مذاهــب  برخــی 
ــد.  ــرای طرفیــن ایجــاد نمی کن قانونــی ب
ایــن مزیــت بــه ویــژه در مــورد فرزنــدان 
حاصــل از ازدواج موقــت مطــرح اســت 
ازدواج  فرزنــدان  حقــوق  تمــام  کــه 
عــادی را دارنــد در حالی کــه فرزنــدان 
ــده  ــوب ش ــرام زاده محس ــط آزاد ح رواب
و از حمایت هــای قانونــی و اجتماعــی 

. نــد ه ا بی بهر

بــه  می تــوان  موقــت  ازدواج  از   -2
بــرای  آزمایشــی  دورٔه  یــک  عنــوان 
ــی  ــکان زندگ ــورد ام ــری در م تصمیم گی

مشــترک اســتفاده کــرد.

3- ازدواج موقــت بــرای کســانی کــه 
امــکان تشــکیل خانــواده یــا قصــد 
ــژه  ــه وی ــل ب ــر دلی ــه ه ــد آوری، ب فرزن
بــرای  راهــی  ندارنــد  مالــی،  دالیــل 
ــی  ــا جنس ــی ی ــای عاطف ــای نیازه ارض
ــل،  ــد راس ــه برتران ــن زمین ــت. در ای اس
ــه  ــابهی از ازدواج ب ــواع مش ــف ان تعری

نــام ازدواج موقتــی یــا زناشــویی رفاقتــی 
را بــرای جوانــان و دانشــجویان پیشــنهاد 

ــود. ــرده ب ک

4- زنانــی کــه شــوهران خــود را از دســت 
داده انــد و بــه علــت شــرم و حیــا از 
یــا داشــتن  خانــواده همســر خــود 
فرزنــدان بــزرگ نمی تواننــد ازدواج دائــم 
ــده  ــدن ع ــس از گذران ــند پ ــته باش داش
ــای  ــت نیازه ــا ازدواج موق ــد ب می توانن

ــد. ــع کنن ــود را رف ــی خ جنس

5- ازدواج موقــت در دورٔه نامــزدی بــرای 
ــائل  ــه مس ــه ب ــی ک ــراد و خانوادهای اف
کــه  حلیســت  راه  پایبندنــد  شــرعی 
ــان دو  ــراودات می ــرت و م ــکان معاش ام

طــرف را برقــرار می کنــد.

6- بــه دلیــل آنکــه ایــن عقــد دارای 
قواعــد و چهــار چــوب و زمان مشــخصی 
اســت مانــع از فحشــاء و روســپی گــری 
ــل وجــود  ــه دلی در جامعــه می شــود و ب
تاحــدودی  می توانــد  قواعــد  همیــن 
ــی  ــای مقاربت ــال بیماری ه ــال انتق احتم
را کــه در نتیجــه ارتباطــات بی قاعــده 

ــد. ــش ده ــد را کاه می باش



فرهنگی

زندگی را لمس کن	 

با یکدیگر مهربان باشیم	 

خودتان را دوست داشته باشید	 

همه چی دون	 

جهانی روی طاقچه	 

از ماست که بر ماست	 

به داد نسل بعد برسیم	 
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 فرهنگی

چند ساعتی است دارم همینطور شعرهای سهراب را زیر و رو می 
کنم؛ خودمانیم ها، عجب شخصیت عجیبی هم دارند، این جناب 

سپهری!
به هزار و یک شکل همین کلمه 5 حرفی را معنا کرده اند.

ما که نفهمیدیم، باالخره"زندگی، ذره کاهیست که کوهش کردیم؟"
و یا "برف سپیدی است که بر روح تو بنشسته به شب ؟"

شایدم"منظره است، باران است..."
یا که شاید"رویاست که به خوابش بینی..."

شما را نمی دانم اما من که پاک گیج شده ام.
اصالً فعالً بیا تعابیر سهراب را بی خیال شویم، می دانی رفیق، من 

و تو موجودات عجیبی هستیم، به همه ما می گویند انسان...
توی  ی   بیچاره  فیِل  از  بیفتد،  پایش  که  هستیم  ها  همان  ما 
تاریکی، یا ستون می سازیم یا تخت و ناودان، و یا کف دست...

] ]اشاره به حکایتی در مثنوی 
نمی دانم چرا ما همیشه عادت داریم یا کم ببینیم و یا زیاد ....انگار 

ما یا چشم نداریم و یا درست دیدن را یاد نگرفته ایم.
هر کدام از ما وقتی سر تیتر این نوشته را می بینیم "زندگی را لمس 
کن" به فاصله جیک ثانیه تصویری متفاوت با دیگری در مورد آن، 
در ذهن مان نقش می بندد، و اگر قرار بر اظهارنظری باشد، بدون 
زور  به  در  بیاندیشیم، سعی  نظر ها  اختالف  این  عامل  به  اینکه 
نصب کردن قاب نگاه خودمان بر دیوار مغز طرف مقابل داریم...

یک  واقعا  زندگی  اگر  ایم  پرسیده  خود  از  تاکنون  ما  راستی  به 
به  ما  دیدگاه های  تفاوت  این  منشٲ  است، پس  واحد  حقیقت 

می گردد؟ بر  کجا 
چرا من زندگی را مثلث برمودای اتاق خواب، آشپزخانه و توالت 
می بینم و تو کمی چاشنی خانه و ماشین و مد و عمل دماغ هم 

به آن اضافه می کنی؟
چرا من گردش عمر اکنونم را ته ته زندگی می دانم، و تو شب و 
روزت را می دوی تا در آینده، یک زندگی درست و درمان به پا 
کنی و  یا ساعت هایت را در حسرت زندگی گذشته ات، که خوِد 

خود زندگی بود، سپری می کنی.

یک شعر دیگری جناب سهراب دارند که می فرمایند:
"زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست..."

این فاصله به چه معناست؟ ما  اما نمی دانم چرا، نمی فرمایند 
پر کنیم که چه بشود؟ باید چطور آن را پر کنیم؟ اصالً 

معیار هرکدام از ما برای پاسخ مان به این سوال ها چیست و از 
کجا منشا می گیرد؟

شاید تٲملی روی این تکه از صحبت های شهید مرتضی آوینی، 
برای رسیدن به پاسخ این سواالت خالی از لطف نباشد: »انسان 
آرمان طلب و مطلق گراست و همواره زندگی خود را به گونه ای 
تنظیم می کند که به آرمان های مشخصی ختم شود. قضاوت و 
ارزیابی او در امور نیز به معیار و میزان و نظام ارزشی خاصی بر 

می گردد که از آرمان خویش کسب کرده است.
آرمان، دورنمایی است که انسان در فراسوی حیات خویش تصور 
و تجسم می کند. و آنگاه راه زندگیش را به گونه ای انتخاب می کند 
که به آن آرمان متصور برسد. اما در این که این آرمانها چگونه 

انتخاب می شوند نیز سخن بسیار است.
منتهی  مجموع  در  خویشتن،  و  جهان  از  انسان  شناخت  اجماالً 
به بینشی کلی می شود که آرمان ها از آن نتیجه می شوند. این 
بینش کلی پشتوانه ی همه اعمال و رفتار، و سخنان انسان قرار 
می گیرد. ارزش گذاری انسان بر روی پدیده های اطراف خویش 
نیز از همین بینش کلی و آرمان های برآمده از آن نتیجه می شود 
. اهداف انسان با توجه به خواسته ها و نیازهایش انتخاب می 
شوند و گذشته از آن که این خواسته ها ممکن است حقیقی یا 
کاذب باشند هدف اصلی یا آرمان او آن نقطه ای است که انسان 

جواب تمامی خواسته هایش را در آن جستجو می کند.«
پس این که ما چه تعریفی از خودمان داریم، چه دیدی به هستی 
جهان  این  در  خودمان  برای  نقشی  چه  و  داریم  خودمان  به  و 
هستی متصور هستیم؛ ریشه ی برداشت های متفاوت ما از تیتر 

کذایی تا چیزهای بزرگ تاریخ است. 
این جهان بینی ماست که هرچقدر حقیقی تر  باشد ما را  بیشتر به 

حقیقت زندگی، هدف زندگی و روش زندگی آگاه می کند.
پس جا دارد قبل از این که از وقتی به دنیا می آییم، بدون این که 

بدانیم چه کسی هستیم؟!
از کجا آمده ایم؟!
این جا کجاست؟!

و ما این جا چه کاره ایم؟! 
شروع کنیم به تقلید از دیگران و پشت سرشان دویدن؛ اندکی بر 
مغز مبارکمان فشار بیاوریم و تفکری داشته باشیم. باشد که این 

نعمت الهی را آک، تحویل ندهیم.
جنگل  این  از  را  دیگران  و  خودمان  توانستیم  گونه  بدین  شاید 
ان  شویم،  رهنمون  آدمیت  سرزمین  به  ایم  ساخته  که  مدرنی 

شاءالله...
منبع: کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب

                                                               
   معصومه مرتضوی خواه - رشته بهداشت حرفه ای

زندگی را لمس کن
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     گفته اند چند کلمه ای برایتان در باب 
خوبی و بدی آدم ها بنویسم. راستش را 
بین  فرق  زیاد  خودم  هنوز  من  بخواهید 
از  ام. چون خیلی  را نفهمیده  خوب و بد 
داده  انجامشان  ها  آدم  که  بدی  کارهای 
اند و کلی هم به خاطر آن سرزنش شده 
برچسب  راحت،  ما  که  کارها  اند...خیلی 
بد بودن بهشان می زنیم و با آن آدم ها 
کنیم،  می  قضاوت  راحت  خیلی  خیلی  را 
را...اگر  بد  خیلی  خیلی  کارهای  از  خیلی 
درست و حسابی بهشان فکر کنیم، یا اگر 
خودمان را جای آن آدم ها که انجامشان 
داده اند بگذاریم؛ می فهمیم که شاید اگر 
ما هم جای آن ها بودیم همان کار را می 

کردیم...
و  ام  کرده  فکر  چیزها  این  ی  همه  به 
کلمات  این  که  شمایی  ی  همه  دانم  می 
به  بار  دو  را می خوانید هم حداقل یکی 
آن، فکر کرده اید و باورهایتان حسابی به 
هم ریخته و احتماال مثل من بعد از کلی 
فکرهای بی ثمر و له شدن اعصاب، تصمیم 
گرفته اید کال بیخیال این قضایا شوید و 
خوب و بد، اعتقادات و تفکرات چندین و 
چند ساله تان را دو دستی محکم بچسبید 
آدم  بقیه ی  را جای  دیگر هم خودتان  و 

نگذارید! ها 
ما  اکثر  مشکل  بخواهید  را  راستش  اما 
تسلیم  زود  همین  است.  همین  ها  آدم 
شدنمان از فکر کردن، همین حرکت خسته 
کننده ی دائمی در یک مسیر مستقیم... 
همین تالش بی ثمر برای حفظ اعتقادات 
نخور  درد  به  و شاید کمی هم  همیشگی 

قدیمیمان!
آدمی باید همیشه در تغییر و تحول باشد. 
معنی  به  این  اما  است.  اصل  یک  این 
جامعه  نیست.  هنجار  و  معیار  نداشتن 
برای پایدار ماندن نیاز به هنجار دارد، نیاز 
به خوب و بد دارد، نیاز به قانون دارد...

و  تغییر  کنیم؟  چه  حساب  این  با  پس 
 سازش را بپذیریم؟ یا قانون و خوب و بد را؟
انسان  ما  بلوغ  که  است  این  حقیقت 
ها زمانی فرا خواهد رسید که درک کنیم 
سازش  و  بودن  قانونمند  بین  منافاتی 
وجود ندارد. و کلید این مساله در قضاوت 
است.  اشتباهاتشان  با  ها  آدم  نکردن 
همگی ما به عنوان انسان، فرق بین رفتار 
خوب و رفتار بد را می فهمیم. و در عین 

هیچ  که  کنیم  می  درک  هم  را  این  حال 
یک از ما امکان ندارد همیشه خوب رفتار 
به  همیشه  باشد،  مهربان  کند...همیشه 
هیچ  وقت  هیچ  و  بماند  پایبند  قانون 
وقت  خیلی  باید  نکند...پس  اشتباهی 
ما  از  یک  هیچ  که  کنیم  فکر  این  به  ها 
کامل نیستیم. که ما هم اگر تحت شرایط 
به  که  این  پتانسیل  بگیریم  قرار  سخت 
نسخه ی خیلی ترسناک تری از خودمان 
و  من  همین  که  داریم.  را  شویم  تبدیل 

شماِی خوب و مهربان و دوست داشتنی 
اگر  بزرگ می شدیم،  بدی  در شرایط  اگر 
نمی توانستیم تحصیل کنیم، اگر گرسنه و 
در خطر می بودیم، شاید هرگز به چیزی 

شدیم. نمی  تبدیل  هستیم  که 
دیوار  و  تخته  و  میز  ها  آدم  که  این  و 
و  اعتقادات  کنار  کش،  خط  که  نیستند 
رفتارهایشان بگذاریم و به راحتی درستی 
و غلط بودن خودشان و زندگیشان و همه 
کنیم.  تعیین  را  هستند  که  چیزی  آن  ی 
خود،  تفکرات  از  ای  مجموعه  ها  آدم 
خانواده، محیط و جامعه شان هستند و 
خیلی  بروز  در  شما  و  من  امثال  بسا  چه 
می  محکومشان  شدیدا  که  رفتارهایی  از 

مقصریم... کنیم، 

من و شما جامعه هستیم. من و شمایی 
وزیر  و  دکتر، مهندس، وکیل  آینده  در  که 
خوب  خودمان  که  مایی  بود.  خواهیم 
نیستیم و توقع خوب بودن از بقیه ی آدم 
کنندگان  تقلب  دانیم  نمی  که  داریم.  ها 
امروزمان اختالس گران فردا خواهند بود 
بی  مسئوالن  قانونمان،  از  فرارکنندگان  و 
از  اگر  امروز  بعد...که  فرداهای  مسئولیت 
پرسیم  نمی  دیدیم  مهری  بی  دوستمان 
و  زیردستان  اگر  فردا  و  چطور؟  و  چرا 
اطرافیان و مردممان از ما ناراحت بودند 
هم همین طور. که آدم ها را نمی شناسیم 
با  هم  سفیدها  سفیدتریِن  دانیم  نمی  و 
تریِن  سیاه  و  شود  می  سیاه  رنج  و  درد 
سفید؛  مهربانی  و  خوبی  با  هم  ها  سیاه 
نشده  بلد  را  ها  آدم  خاکسترِی  ذاِت  که 
ایم و می خواهیم در بلندترین قله ها بر 
بلندترین جایگاه ها تکیه بزنیم و فکر کنیم 
آدم ها مهره های شطرنج هستند و می 
توانیم با قدرت مطلقمان آن ها را از خانه 

تکان دهیم. به خانه ی دیگر  ای 
از مِن بیست و یک ساله ی  را  این  ولی 
ی  بنده  ها  آدم  که  بشنوید  تجربه  بی 
این  که  چیزی  همان  هستند.  مهربانی 
پیدا  کم  عجیب،  ما  ی  جامعه  در  روزها 
شده است. همان چیزی که خیلی هایمان 
به کل فراموشش کرده ایم. همان چیزی 
که خاکستری ترین آدم ها را هم مثل آینه 
صاف و یک دست می کند. آدم ها بنده 
ی مهربانیند. کاش یادمان بماند که با هم 

باشیم. مهربان 

با یکدیگر مهربان باشیم

  سمیه سادات میر صیفی فرد - رشته ی داروسازی

تغییــر  در  همیشــه  بایــد  آدمــی 
ــل  ــک اص ــن ی ــد. ای ــول باش و تح
اســت. امــا ایــن بــه معنــی نداشــتن 

معیــار و هنجــار نیســت.
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ــه  ــان را ب ــا خودم ــه م ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــات ب ــی اوق گاه
ــه  ــدر ک ــان آن ق ــه خودم ــم و ب ــت نداری ــران دوس ــدازه دیگ ان
ــران  ــتن دیگ ــت داش ــگار دوس ــم. ان ــی ورزی ــق نم ــد، عش بای
بــرای مــا راحــت تــر از دوســت داشــتن خــود مــان اســت. مــا 
بــدون ایــن کــه متوجــه باشــیم بــه دیگــران محبــت مــی کنیــم، 
ــان ارزش  ــم، برایش ــی دهی ــق م ــا عش ــه آن ه ــادگی ب ــه س ب
قائــل مــی شــویم و حتــی از نیازهــا وخواســته هــای خودمــان 
بــه خاطــر دیگــران مــی گذریــم؛ بعضــی مواقــع احســاس مــی 
شــود کــه دوســت داشــتن دیگــران، ســاده تــر از آن اســت کــه 
خودمــان را دوســت داشــته باشــیم. امــا بایــد بدانیــم کــه بــرای 
ــد دوســت داشــتن خــود  ــدا بای ــران ابت دوســت داشــتن دیگ
ــخص  ــن ش ــا مهم تری ــه ب ــت ک ــم اس ــیار مه ــم و بس را بیاموزی
ــی داشــته باشــیم. ایــن  ــاط عال زندگــی  )یعنــی خودمــان( ارتب
کــه چگونــه خــود را می نگریــم و بــا خــود برخــورد می کنیــم، در 
نهایــت ارتباطــات مــا بــا دیگــران  را شــکل می دهــد. زمانــی که 
مــا خودمــان را دوســت بداریــم، احساســات مثبــت دیگــری در 
مــا تقویــت مــی شــود و زمانــی کــه مــا احساســات خوشــایندی 
را تجربــه مــی کنیــم، انســان بهتــر، زیباتــر و مفیدتــری خواهیــم 
بــود. دوســت داشــتن خــود وضعیتــی اســت کــه فــرد در آن از 
طریــق فعالیــت هایــی کــه موجــب رشــد جســمی، اجتماعــی، 
ــه  ــمندی ب ــاس ارزش ــوند، احس ــی ش ــوی اش م ــی و معن ذهن
خــود دارد. دوســت داشــتن خــود ماننــد همــه انــواع دوســت 
داشــتن، پویــا و در نوســان اســت و ایــن عالقــه توســط افــکار، 
رفتــار و کنــش مــا تغییــر مــی کنــد. زمانــی کــه مــا رفتارهایــی 
ــر  ــه خودمــان بیــش ت ــه مــا را ب ــم کــه عشــق و عالق مــی کنی
مــی کننــد، مــا بهتــر مــی توانیــم ضعــف هــا و قــوت هایمــان را 

بپذیریــم و نیــاز کــم تــری بــه توجیــه کمبودهایمــان پیــدا مــی 
کنیــم، در نتیجــه بــه طــور مناســب تــری متمرکــز بــر اهــداف و 

ارزش هــای زندگــی مــان مــی شــویم.
ــرای دوســت داشــتن خــود، اشــاره  ــد راهــکار ب ــه چن ــر ب در زب

مــی کنیــم.

  ١. با خودتان با احترام رفتار کنید
اغلــب مــا تمایــل داریــم سرســخت تریــن و دقیــق تریــن منتقد 
خــود باشــیم. گاهــی اوقــات فرامــوش می کنیــم کــه بایــد کمــی 
عقــب نشــینی کنیــم و  بــه خــود اســتراحت بدهیــم. رهــا کردن 
گذشــته مــی توانــد دشــوار باشــد، امــا بــرای االن و احتــرام بــه 
خودتــان، بایــد اجــازه دهیــد تــا اشــتباهاتتان فرامــوش شــوند، 
هــرکاری کــه مــی توانیــد بکنیــد تــا خودتــان را ببخشــید .همــه 
ــی  ــی از زندگ ــن بخش ــم؛ ای ــرده ای ــتباهی ک ــای اش ــا کاره م
ــد،  ــی گذارن ــرام م ــان احت ــه خودش ــه ب ــانی ک ــا کس ــت  ام اس
مــی داننــد چگونــه مــی تواننــد ایــن اشــتباهات را بــه گذشــته 
ــه عقــب برگردیــد، فقــط  بســپرند. شــما هرگــز نمــی توانیــد ب
مــی توانیــد آن چــه اتفــاق افتــاده اســت را بفهمیــد و مثبــت 

بــه جلــو و آینــده حرکــت کنیــد.

  ٢. تجربیات خود را جزیی از زندگی خود بدانید 
ــت.  ــر اس ــاب ناپذی ــی اجتن ــع در زندگ ــکالت و موان ــروز مش ب
ــال  ــا اص ــید؛ ام ــته باش ــی نداش ــاس خوب ــت احس ــن اس ممک
اشــکالی نــدارد؛ باالخــره همــه تجــارب کــه مطلــوب و دلچســب 
نیســتند، بــه هــر حــال برخــی اوقــات مــا بایــد ســرما، گرمــا، 
ــی  ــم بخش ــن ه ــم. ای ــه کنی ــم تجرب ــا و درد را ه ــان ه طوف

                                                                           
خودتان را دوست داشته باشید  مریم مظاهری- رشته کارشناسی ارشد سالمت و رفاه اجتماعی
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ــات،  ــه تجربی ــد ک ــد بدانی ــت. بای ــی اس ــا در زندگ ــه م از تجرب
ــد و  ــام داده ای ــه انج ــتند ک ــما هس ــای ش ــی از رفتاره بخش
ایــن تجربیــات، شــما را تشــکیل می دهنــد و زندگــی از همیــن 

تجربیــات ســاخته می شــود.

  ٣. عالقه خود را پیدا کنید
بــرای هــر چــه بیشــتر دوســت داشــتن خــود ســعی کنیــد عالقه 
ــر پیــدا کنیــد. شــما نبایــد  و تمایــل تــان را هــر چــه ســریع ت
ــرای  ــد. ب ــاب نمایی ــد اجتن ــتیاق داری ــه آن اش ــه ب ــه ک از آنچ
ــالش  ــد ت ــی توانی ــا م ــان ت ــدی هایت ــه من ــه عالق ــتیابی ب دس

ــد. کنی

  ٤. روزتان را با انرژی مثبت شروع کنید
ســعی کنیــد هــر روزتــان را بــا انــرژی مثبــت آغــاز کنیــد. انــرژی 
مثبــت بــه طــور منظــم مــی توانــد بــه مــا اعتمــاد بــه نفــس 
ــت  ــی شــوید مثب ــدار م ــه از خــواب بی ــح ک ببخشــد. هــر صب
بیندیشــید تــا بــه آن چــه کــه مــی خواهیــد برســید. ایــن روش 

در زندگــی بســیار بــه شــما کمــک مــی کنــد.

  ٥. ورزش کنید
ورزش کــردن شــیوه ای عالــی بــرای ایجــاد احســاس خــوب و 
داشــتن یــک زندگــی ســالم اســت. ایــن کار را مــی توانیــد هــر 
زمانــی کــه دوســت داریــد بــه صــورت گروهــی و یــا بــه تنهایــی 

انجــام دهیــد.

  ٦. افکار خود را روی کاغذ بنویسید
نوشــتن افــکار روی کاغــذ، باعــث مــی شــود ذهــن تــان تخلیــه 
شــده و تعــادل پیــدا کنیــد. بدیــن شــکل شــما قــادر بــه تجزیــه 
ــه مســائل  ــری ب ــا درک بهت ــکار خــود هســتید و ب ــل اف و تحلی

پیرامــون تــان نــگاه مــی کنیــد.

٧. استعداد های خود را بشناسید
ــا  ــه در درون م ــم ک ــدادادی داری ــتعدادهای خ ــا اس ــه م هم
نهفتــه شــده اســت و بــرای دســتیابی بــه هــدف منحصــر بــه 
ــا  ــا ب ــم ت ــه را درک کنی ــم اســتعدادهای نهفت ــد بتوانی ــرد، بای ف
آگاهــی یافتــن از آن تصمیــم هــای مهمــی را در زندگــی خــود 
ــان  ــی م ــه از خــود کنون ــن اســت ک ــی ای ــم. هــدف اصل بگیری
ــان  ــت درونم ــر موهب ــا اگ ــم، ام ــرفت کنی ــم و پیش ــر بروی فرات
ــه درســتی و کامــل درک نکنیــم، نمــی توانیــم بهــره الزم را  را ب
از شــکوفایی اســتعدادهایمان ببریــم. در اصــل اســتعداد هــای 
ذاتــی، کــه کامــال منحصــر بــه فــرد هســتند، گمشــده زندگــی 
مــا هســتند و بایــد آن هــا را بشناســیم تــا بتوانیــم بــه اهــداف 

خــود برســیم.
ــه نفــس باالیــی  ــد اعتمــاد ب ــی، اگــر مــی خواهی ــه طــور کل ب
ــود را  ــید خ ــاوری برس ــود ب ــه خ ــه مرحل ــید و ب ــته باش داش
دســت کــم نگیریــد و ارزش قائــل شــدن، بــرای خــود را تمریــن 

ــد.  ــه کنی و تجرب
ــود ارزش و  ــرای خ ــد، ب ــت بدهی ــود اهمی ــه خ ــه ب ــی ک مادام
ــه شــما  ــان را از هــر چیــزی کــه ب ــرام قائــل شــوید، خودت احت
ــرادی  ــار اف ــد و در کن ــد؛ دور کنی ــا می کن ــدی الق ــاس ب احس
ــد  ــد؛ مــی توانی ــر می کنن ــه زندگــی شــما را معنی دارت باشــید ک
بــه شــکوفایی برســید و فــرد ارزشــمندی، بــرای خــود و دیگــران 

باشــید.

ــس و  ــزت نف ــش ع ــرای افزای ــه ب ــکار روزان ــع: -"٥٠ راه مناب
ــالح ــدا ف ــود"؛ وی ــتن خ ــت داش دوس

-"بهترین نکات برای تقویت استعداد"؛ ماهان تیموری
www.tafakorenovin.com -
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»نمی دانم«؛ تاکنون چند بار از این کلمه استفاده کرده 
اید؟ یا چند بار آن را از دیگران شنیده اید ؟ اگر نظر مرا 
بخواهید، باید بگویم تعداد دفعاتی که این کلمه را از 
اطرافیانم شنیده ام، حتی به تعداد انگشتان دو دست 
هم نمی رسد. تقریبًا اکثر افراد و حتی شاید خود ما 
این گونه تصور می کنیم که جواب همه سواالت را می 
دانیم و یا اگر نمی دانیم هم حتمًا باید جوابی بدهیم. 
درآوردی  من  یا  اشتباه  ربط،  بی  ما  جواب  اگر  حتی 

باشد.
 نمونه این بحث را هنگام پرسیدن آدرس از هم شهری 
هایمان به خوبی حس می کنیم. مثل همین چند روز 
پیش که در خیابان آدرسی را از بنده خدایی پرسیدم؛ 
نمی دانست اما بروز نداد و خیلی ماهرانه، اسم چند تا 
از خیابان هایی را که بلد بود پشت سرهم ردیف کرد. 
با این که به درد من نمی خورد و اگر طبق مسیر این 
بزرگوار پیش می رفتم قطعا سر از شهر دیگری در می 
آوردم؛ از ایشان تشکر کردم و با خودم گفتم کاش فقط 
یک کلمه گفته بودی نمی دانم. یا مثالً خدا نکند دچار 
بیماری شوی و شرح حالت  را برای کسی بازگو کنی آن 
وقت است که تمامی نکات پزشکی وغیرپزشکی اعم از 
درست و نادرست را در رابطه با بیماری و راه درمانش 
دریافت خواهی کرد. این که ریشه بیماری از کجاست؟ 
در  گردد؟  برمی  کشور  کدام  و  کدام سال  به  قدمتش 
حال حاضر چند نفر در جهان به آن مبتال هستند؟ حال 
که به آن گرفتار شده ای باید چه دارویی بخوری؟ چه 
تر  آن چه جالب  انجام دهی؟ وغیره وغیره.  کارهایی 
در  اگر  که  است  این  است  تر  برانگیز  تعجب  البته  و 
همان لحظه، از همان شخص هر سوال دیگری ، در هر 
زمینه ای از جمله آشپزی، مکانیک سیاالت ، اقتصاد، 
سیاست، روانشناسی ، هوا و فضا یا نیروی هسته ای 
با  و  و چقدر مصمم  کند  رو  که  دارد  پاسخی  بپرسی، 
اعتماد به نفس هم جواب خواهد داد. اصال هم برایش 
مهم نیست که فرمایشاتش درست هستند یا نادرست 
! انگار اگر جواب ندهد امتیاز این مرحله را از دست می 
دهد. جسارت نباشد اما فکر می کنم  درجاتی از این 
قضیه در مورد استادان دوست داشتنی دانشگاهمان 
دوران  در  هرگز  شخصه  به  چون  کند.  می  صدق  نیز 
تحصیلم  به یاد ندارم؛ سوالی از استادی پرسیده شود 

و در جواب، کلمه نمی دانم در فضا طنین انداز گردد. 
شاید  دارد؛  وجود  نیز  ای  فرضیه  زمینه   این  در  البته 

استادان واقعا جواب همه سواالت را می دانند!
 اجازه دهید داستانی را که چند روز پیش در این باره 
تاریخ،  استاد  یک  روزی   کنم.  بازگو  برایتان  خواندم 
که  گرفت  امتحانی  دانشجویان  از  و  رفت  سرکالس 
تنها یک سوال داشت.  سوال این بود" مادر یعقوب 
لیث صفاری از چه نظر در تاریخ معروف است ؟" همه 
دانشجویان در فکر فرو رفتند. با این که مشورت آزاد بود 
وهیچ کدام از آن ها چیزی در این باره نمی دانستند؛ 
این  برجسته  صفات  از  کردند.  نوشتن  به  شروع  اما 
هایش  آشپزی  شمشیرزنیش،  هایش،  دالوری  مادر، 
برای سربازان، از برپا کردن خیمه ها در جنگ، عبادت 
هایش و...  فرصت امتحان تمام شد، استاد برگه ها 
یک  هیچ  کرد.  اعالم  را  نمرات  بعد  هفته  و  گرفت  را 
خاطرهمین  به  کنند.  کسب  ای  نمره  بودند  نتوانسته 
اعتراض کردند و استاد گفت باید جواب درست را می 
نوشتید. دانشجویان تعجب کردند و جواب صحیح را 
جویا شدند؛ استاد گفت درهیچ  کتاب تاریخی، نامی 
از مادر یعقوب لیث صفاری برده نشده است و جواب 
درست "نمی دانم" بود. همه شما چند صفحه نوشته 
نمی  بنویسد  نداشت  شهامت  هیچکس  اما  بودید 
داند؛ بروید با کلمه زیبای نمیدانم آشنا شوید که فردا 

روزی، گرفتار نادانی خود می شوید.
 نمی دانم این قضیه  درباره استادهای ما و امتحان 
جواب  در  اگر  و  نه!  یا  کند  می  صدق  هم  هایشان 
از  آیا  اینگونه عمل کنیم  نیستیم؛  بلد  سوال هایی که 
یا مردود خواهیم شد!  شهامت مان تجلیل می کنند 

بود. ای  آموزنده  و  جالب  داستان  ولی 
اما بیایید برای چند دقیقه هم که شده به این موضوع 
فکر کنیم. زیباتر نیست که اگر سوالی در حوزه ی دانش 
را به هر دلیلی نمی دانیم، به  ما نیست و جواب آن 
ندانستن خود اقرار کنیم؟! شاید با این کار بتوانیم مانع 
بروز یک سری از اتفاقات شویم. این گونه فکر می کنم 
که اعتراف به ندانستن، خیلی بهتر از نظر دادن درباره 
چیزی است که در آن زمینه تخصصی نداریم. چرا که 

گفتن نمیدانم نیمی از دانش است. )امام علی(

همه چی دون
                                              

   زهرا رمضانی - رشته بهداشت عمومی
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  فاطمه صداقت فرد - رشته بهداشت عمومی

ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــد ارتب ــان نیازمن انس
آفریننــده و هســتی بخــش خــود اســت. 
ایــن ارتبــاط اگــر چــه از طریــق مناجــات 
انجــام  قلبــی  و  درونــی  رازگویــی  و 
ــات  ــه كلم ــی ب ــا دسترس ــرد؛ ام ــی گی م
ــش و  ــذت بخ ــیار ل ــد، بس ــود خداون خ
ــال  ــه اقب ــان ك ــت. چن ــان آور اس اطمین

ــت: ــه اس ــوری گفت اله
ــخن  ــو س ــا ت ــدا ب ــی خ ــی خواه ــر م  اگ

ــوان. ــرآن بخ ــد، ق بگوی
ــات  ــالوت آی ــرآن، ت ــات ق ــر اســاس آی ب
الهــی موجــب اصــالح افــراد، انجــام 
ــی  ــان م ــه ی انس ــر و تزکی ــای خی کاره
گــردد وغفلــت از قرآنــی کــه زمینــه ســاز 
تقــوا اســت، بــه معنــی خــروج از ایمــان 

مــی باشــد.
ــر  ــراد موث ــه ی اف ــر هم ــرآن ب ــا ق  ام
از  الهــی  کالم  ایــن  چراکــه  نیســت 
ــت،  ــتهزاء، غفل ــخر و اس ــتکبار، تمس اس
ــوان مهــم  ــه عن ــاه ب ــی  و گن کفــر، کوردل
ــرآن  ــات ق ــذاری آی ــع تاثیرگ ــن موان تری
یــاد مــی کنــد. لــذا قــرآن بیــن کافــران 
و مومنــان حجــاب ایجــاد مــی کنــد؛ در 
ــرار  ــر، اق ــوع، تذک ــاد خش ــان ایج مومن
برابــر حــق، هدایــت و  و تســلیم در 
ــب  ــران موج ــوده  و در کاف ــرت نم مغف
ــی  ــب م ــم و غض ــق، خش ــراض از ح اع

ــود. ش
یــزدی،  حائــری  عبدالکریــم  شــیخ 
موســس حــوزه علمیــه قــم مــی فرمــود:
ــه  ــه و آل ــه علی ــی الل ــدا صل ــول خ رس
بــرای مــا دو چیــز را بــه ودیعه گذاشــت: 
ــا اهــل تســنن،  ــت؛ ام ــرآن و اهــل بی ق
ــا  ــت را ره ــل بی ــد و اه ــرآن را گرفتن ق

کردنــد مــا نیــز اهــل بیــت را گرفتیــم و 
ــم. ــا کردی ــرآن را ره ق

آری، قــرآن در میــان مــا مهجــور گشــته 
اســت. چنــان کــه در قــرآن کریــم نیــز از 
زبــان رســول اکــرم مــی خوانیــم:  یــا َربِّ 
َخــُذوا هــَذا اْلُقــْرآَن َمْهُجــوًرا. ِإنَّ َقْوِمــی اتَّ

کنــار  را  قــرآن  مــن  قــوم  پــروردگارا! 
جســتند. دوری  آن  از  و  گذاشــتند 

روزهــا، مــاه هــا و ســال هــا می گــذرد و 
عــده ای حتــی آیــه ای از قــرآن را قرائــت 
ــا  ــرای آنه ــرآن ب ــرد ق ــد و کارب ــی کنن نم

منحصــر اســت در زینــت بخشــی ســفره 
ــه  ــه خان ــافر، ورود ب ــه مس ــد، بدرق عق
جدیــد، بوســیدن و اســتخاره کــردن، 
ســوگند خــوردن و بــه ســر گرفتــن قــرآن 
ــا  ــم ی ــر بگوی ــاء، بهت در شــب هــای احی
روی طاقچــه خــاک میخــورد  یــا محــض 
تظاهــر و ادای رســوم قدیمــی اســتفاده 
ــراد،  ــر بعضــی اف میشــود. از ســوی دیگ
ــتند و از  ــرآن هس ــت ق ــه قرائ ــد ب مقی
ــی  ــد، ول ــرآن در ارتباطن ــا ق ــن نظــر ب ای
هیــچ گاه در صــدد درک مفاهیــم آیــات 
ــدف  ــه ه ــان ک ــد؛ این ــی آین ــرآن برنم ق
اســت  ثــواب  کســب  شــان  اصلــی 
ــان مــی  ــه زب ــرآن را ب ــاظ ق پیوســته الف
آورنــد بــدون آنکــه معنــای آنچــه را 

مــی خواننــد؛ بفهمنــد. عــده ای نیــز قــر 
ــی آن  ــد و در فهــم معان ان را مــی خوانن
ــات  ــه آی ــل ب ــی در عم ــند ول ــی کوش م
ــد و در  ــق ان ــی توفی ــت و ب ــرآن، سس ق
ــی از انســان هــا  ــا اندک ــان تنه ــن می ای
هســتند کــه مفاهیــم و معانــی قــرآن را 
ــد  ــالوت مــی کنن ــواره آن را ت درک و هم
و بــا عمــل بــه آیــه هــای آن سرنوشــت 
ــرت  ــا و آخ ــرای دنی ــاری را ب ــعادت ب س

ــد.  ــم مــی زنن خــود رق
ــه  ــه وآل ــه علی ــی الل ــرم صّل ــول اک از رس
ــاَل:  ــه : َق وســّلم روایــت شــده اســت ک
ــُکوَن:  ــُة َیْش ــِة َثاَلَث ــْوَم اْلِقَیَم ــیُء َی َیج
اْلُمْصَحــُف َواْلَمْســجُد َوالِعْتــَرُة. در روز 
قیامــت ســه گــروه شــکایت بــه پیشــگاه 
ــرآن و  ــد: ق ــی آورن ــال م ــد متع خداون

ــرت. ــجد و عت مس
قیامــت  در  مــواردی  چــه  از  قــرآن 

کنــد؟ مــی  شــکایت 
شــاید شــکایت قــرآن بــه ایــن مضمــون 
باشــد: خدایــا! بــا ایــن کــه دســتور 
ــیارى از  ــى بس ــده، ول ــرآن آم ــالوت ق ت
ــرا  ــتند از رو م ــى نتوانس ــلمانان حت مس

ــل، 20( ــوره مّزم ــد. )س بخوانن
خدایــا! بعضــى کــه مــرا مــى خواندنــد، 
حــِق ّ تالوتــم را ادا نمــى کردنــد، یعنــى 
بــدون طهــارت و وضــو و تدبّــر بــه 
ســراغم مــى آمدنــد و یــا در تالوتــم 

ــد. ــى کردن ــه م عجل
خدایــا! بعضــى آیــات مــرا مــى خواندنــد 
و مــى فهمیدنــد، ولــى عمــل نمــى 

ــد. کردن
ــد،  ــه عمــل مــى کردن ــا! بعضــى ک خدای

ــى رســاندند. ــران نم ــه دیگ ب

جهانی روی طاقچه

ــادى و  ــات عب ــه آی ــا ب ــى تنه  بعض
ــبت  ــد و نس ــى کردن ــل م ــردى عم ف
و  ایثــار  و  جهــاد  و  هجــرت  بــه 
ــود،  ــم ب ــن آیات ــه در مت ــت ک سیاس
بــى اعتنــا بودنــد و بــه بعضــى آیــات 
ــه  ــبت ب ــد و نس ــى آوردن ــان م ایم
ــد. ــاوت بودن ــى تف ــات ب ــى آی بعض
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خدایــا! بعضــى در عمــل بــه قــرآن 
حتــى از مخالفــان قــرآن هــم عقــب تــر 
ــه  ــى )علی ــرت عل ــه حض ــد. چنانک ماندن
َالســالم( در وصیــت خــود مــى فرمایــد: 
مبــادا دیگــران در عمــل بــه قــرآن و 
شــما  از  آن  رهنمودهــاى  از  اســتفاده 

ــند. ــو باش ــلمانان جل مس
ــادى  ــات عب ــه آی ــا ب ــا! بعضــى تنه خدای
و فــردى عمــل مــى کردنــد و نســبت بــه 
هجــرت و جهــاد و ایثــار و سیاســت کــه 
ــد  ــا بودن ــى اعتن ــود، ب ــم ب ــن آیات در مت
و بــه بعضــى آیــات ایمــان مــى آوردنــد 
و نســبت بــه بعضــى آیــات بــى تفــاوت 

بودنــد.
ــرا  ــه م ــاى آن ک ــه ج ــى ب ــا! بعض خدای
ــته  ــان دانس ــیله ن ــد، وس ــون بدانن قان
الّتجــاره خــود قــرار دادنــد،  و مــال 
از خوانــدن و چــاپ کردنــم ســرمایه 

ــد. ــا کردن ــدوزى ه ان
خدایــا! بعضــى کــه در فکــر و روح خــود 
انحرافــى داشــتند، آیــات متشــابه را 
ــا کــرد(  )کــه چنــد نــوع مــى تــوان معن
دســتاویز اهــداف خــود قــرار دادنــد. )آل 

ــران، 7( عم
ــه در  ــن ک ــاى ای ــه ج ــى ب ــا! بعض خدای
ــر  ــى و پیامب ــران واقع ــیرم از مفّس تفس
اللــه علیــه و آلــه( و  اکــرم ) صلــى 
ــتمداد  ــالم( اس ــم َالس ــت )علیه ــل بی اه
نماینــد، از ســلیقه هــاى شــخصى خــود 
ــد. ــى گرفتن ــک م ــات کم ــیر آی در تفس

خدایــا! بعضــى مــرا وارونــه معنــا کردنــد 
ــى  ــناختند، ول ــرا ش ــوب م ــى خ و بعض
ــان  ــه و کتم ــده گرفت ــرا نادی ــق م حقائ

ــره، 174( ــد.) بق نمودن
خدایــا! بــه جــاى ایــن کــه مــرا بــراى دل 
ــر  ــف، 2( ب ــد، )یوس ــده بخوانن ــاى زن ه

مــردگان خواندنــد.
خدایــا! بــه جــاى آن کــه مــرا جــزو 
اصیــل تریــن مــواّد درســى قــرار دهنــد، 
ــى و  ــاى درس ــه ه ــان برنام ــرا از می م

ــد. ــدا کردن ــرده ج ــل ک ــل تحصی نس
خدایــا! بعضــى تنهــا بــه هنــگام تفــأّل، 
اســتخاره و ســوگند بــه ســراغم مــى 

ــد. آمدن

عوامل مهجوریت قرآن
١. پیروی از هوای نفس

در برخــی از آیــات قــرآن کریــم، پیــروی 
از هــوای نفــس، در تعــارض بــا هدایــت 
در راه خــدا معرفــی مــی شــود، از جملــه 
ایــن آیــه کــه خداونــد خــود مــی 

ــد: فرمای
ــبیِل  ــْن َس ــَک َع ــوی َفُیِضلَّ ــِع الَه ِب َوال َتتَّ
الّلــه ِو از هــوای نفــس پیــروی نکــن کــه 

ــد. ــی کن ــراه م ــدا گم ــو را از راه خ ت
خداونــد  کــه  اســت  کتابــی  قــرآن، 
متعــال آن را بــرای هدایــت انســان بــه 
راه مســتقیم نــازل کــرده اســت. بدیهــی 
اســت کــه بهــره بــردن از ایــن هدایــت 
ــرای  ــرد ب ــالش خــود ف ــرو ت ــی، در گ اله
ایجــاد شــرایط الزم اســت. یکــی از ایــن 
شــرایط، پیــروی نکــردن از هواهــای 
ــه  ــی ک ــن، کس ــت. بنابرای ــانی اس نفس
پیــروی از خواســته هــای نفســانی را 
ــاط  ــرار مــی دهــد، ارتب مقصــود خــود ق
ــرد. ــد ک ــدا نخواه ــرآن پی ــا ق ــری ب مؤث

٢. جاذبه های مادی و دنیوی
جاذبــه هــای مــادی، عاملــی جــدی برای 
ــد  ــی آین ــه شــمار م ــرآن ب ــت ق مهجوری
کــه همــواره ســرگرم کننــده ومانعــی بــر 
ســر راه ســعادت و تعالــی اســت. بدیــن 
ــدا از  ــاد خ ــر و ی ــیرینی ذک ــب، ش ترتی
نظــر پنهــان مــی مانــد و آدمــی از امــور 
معنــوی روی گــردان مــی شــود. خداونــد 
متعــال در کالم وحــی خویــش، بارهــا بــا 
ــال  ــد: َن ــی فرمای ــان، م ــه انس ــدار ب هش
ــی  ــس زندگ ــا؛ پ نی ــوُة الدُّ ــم الحی نَّک َتُغرَّ

دنیــا شــما را فریــب ندهــد«.
 ٣. شیطان

خداونــد متعــال در قــرآن کریــم مــی 
ــَتِعْذ  ــْرآَن َفاْس ــَرْأَت اْلُق ــِإذا َق ــد: َف فرمای

ــِم. جی ــْیطاِن الرَّ ــَن الشَّ ــِه ِم ِبالّل
پــس هنگامــی کــه قــرآن مــی خوانــی، از 
شــیطان رانــده شــده بــه خداونــد پنــاه 

ببــر.
از ایــن آیــه درمــی یابیــم کــه شــیطان، 
همــواره درصــدد اســت انســان را از 
دارد.  بــاز  قــرآن  آیــه هــای  تــالوت 
خداونــد نیــز بــه بندگانــش هشــدار 
مــی دهــد کــه در ایــن هنــگام، بــه 
ــن  ــور ای ــه منظ ــد. البت ــاه ببری ــدا پن خ
ــه گفتــن  آیــه، ایــن نیســت کــه تنهــا ب
اســتعاذه بســنده کنیــم، بلکــه بایــد ایــن 
ذکــر را تبدیــل بــه فکــر و فکــر را تبدیــل 

ــه  ــم و ب ــی کنی ــت درون ــک حال ــه ی ب
هنــگام خوانــدن هــر آیــه، بــه خــدا پنــاه 
ببریــم از اینکــه وسوســه هــای شــیطان، 
حجابــی میــان مــا و کالم حیــات بخــش 

ــود. او ش
ــرآن در  ــگاه ق ــدن جای ــناخته مان ٤. ناش

ــی زندگ
ــی  ــرآن ب ــه ق ــردم را ب ــه م ــی ک از عوامل
رغبــت مــی ســازد، ایــن اســت کــه ارزش 
ــناخته  ــان ناش ــزد آن ــرآن ن ــگاه ق و جای
اســت و از آثــار شــگرف آن بــی خبرنــد. 
کتابــی  در حــد  تنهــا  را  قــرآن  آنهــا 
ــند و در  ــی شناس ــدس م ــمانی و مق آس
نتیجــه، از محتــوای متعالــی آن نــاآگاه و 

ــد. ــره ان ــی به ب
ــیرهای روان و  ــه و تفس ــود ترجم ٥. کمب

همــه فهــم
بیشــتر ترجمــه هــای قــرآن بــه گونــه ای 
اســت کــه مخاطــب بــه فهــم روشــنی از 
معانــی آیــات نمــی رســد و تنهــا دســته 
ــی  ــش م ــن او نق ــات در ذه ای از کلم
بنــدد، در حالــی کــه ارتباطــی میــان 
آنهــا نمــی توانــد برقــرار کنــد. در زمینــه 
ــاب هــای  ــز بیشــتر کت ــرآن نی تفســیر ق
تفســیر قــرآن، در ســطح باالیــی از فهــم 
قرآنــی نگاشــته شــده و تنهــا اهــل علــم 
ــد  ــره گیرن ــد از آن به ــی توانن ــر م و خب
و عمــوم افــراد از اســتفاده آنهــا بــی 
فراگیــر ســاختن  بنابرایــن،  نصیبنــد. 
ــه ترجمــه روشــن کالم  قــرآن، اهتمــام ب
ــه در  ــیرهایی ک ــه تفس ــز ارائ ــی و نی وح
ــوم  ــتحکام آن، عم ــتواری و اس ــن اس عی
ــوان نباشــند،  مــرم از فهــم و درک آن نات

ــت. ــر اس ــی بش الزم زندگ
ــات  ــی و حی ــه زندگ ــرآن در عرص ــر ق اگ
اجتماعــی و حكومتــی ظاهــر نشــود، 
ــوم  ــت و معل ــده اس ــور مان ــرآن مهج ق
داشــته  امــری  خداونــد  كــه  اســت 
و راهــی را نشــان داده و مــا بــه راه 
ــور  ــان مهج ــن هم ــم و ای ــر رفته ای دیگ
قــرار دادن عملــی قــرآن اســت و نتیجــه 
مهجــور مانــدن قــرآن ایــن اســت كــه آن 
ــات و  ــد در تبعیــت از آی ــه بای ــی ك بركات
احــكام الهــی نــازل شــود جــای خــود را 

ــد. ــری می ده ــار دیگ ــه آث ب
چــه  یــک  هــر  ببینــم  بایــد  حــال 
ایــن  كــه  دهیــم  انجــام  می توانیــم 
اســالم)ص(  پیامبــر  دل  از  را  انــدوه 
بزداییــم و از مهجوریــت قــرآن بکاهیــم.
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روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست            

واندر طلب طعمه پر و بال بياراست 

بر راستی بال نظر کرد و چنين گفت                

امروز همه روی زمین زير پر ماست 

بسيار منی کرد و ز تقدير نترسيد                    

بنگر که ازين چرخ جفا پيشه چه برخاست    

ناگـه ز کمينگاه يکی سخت کمانی                   

تيری ز قضاو قدر انداخت بر او راست

بر بال عقاب آمد آن تير جگر دوز                  

وز ابر مر او را بسوی خاک فرو کاست

بر خاک بيفتاد و بغلتيد چو ماهی                    

 وانگاه پر خويش گشاد از چپ و از راست

گفتا عجبست اينکه ز چوبست و ز آهن            

 اين تيزی و تندی و پريدنش کجا خاست ؟ 

چون نیک نگه کرد و پر خويش بر او ديد          

گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست !

از  این عقاب شاهکار ناصرخسرو بی شباهت به زندگی بسیاری 
ما نیست.. . 

البته اختالف اساسی ما با عقاب در حواس پرتی است، برای ما 
آدم ها ، حواس پرتی خیلی چیز خوبیست! همینکه آدم حواسش 
مشغول  دانگ  شش  و  باشد  پرت  دیگران  دانستن  مقصر  از 

باشد. خودش 
بیایید یک بار هم که شده به ماجراهای روزانه مان فکر کنیم؛ مثال 
یک روز آفتابی سر حال از خواب بیدار می شویم و بعد از کمی 
نرمش کردن به آشپزخانه می رویم و ماجرا از همین جا شروع 
می شود...چرا مادر صبحانه مرا آماده نکرده! باز هم همان نان و 
پنیر همیشگی.. این هم شد صبحانه! و جمالتی از این قبیل ...

از طرفی با ورودمان به جامعه از عالم و آدم طلبکار می شویم که 
" چرادر دیزی بازه! چرا دم خر درازه! "

قبول که این غر زدن ها، حالمان را در همان لحظه بهتر می کند، 
می  دیگران  طرف  از  بار  هزاران  را  جمالت  این  روزانه  وقتی  اما 
شنوی، ناخود آگاه ذهنت پر از تقصیر می شود! پر از روحیه ی 

طلبکاری!
درباره  لطفا  نیست! پس  ما  اختیار  در  مردم  و  تربیت مسئولین 
موضوعاتی که به بهتر شدن زندگی ات کمک نمی کنند فکر نکن! 
یک  هم  تو  ...پس  خودت هستی  حال  بودن  خوب  مسئول  تو 
ای؟  کرده  تالش  دلت  حال  بودن  خوب  برای  چقدر  مسئولی! 

شود...   کند  مان  جامعه  نبض  نگذار  جان،  مسئول 
برای یک بار هم شده خودت را مقصر بدان. 

به قول بهار :
" ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم

لیکن چه کنیم، آتش ما در شکم ماست ، از ماست که بر ماست " 

هیچ وقت فکر کرده ای اگر یک روز صبح، چایی تازه دم را تو برای 
مادرت در فنجان بریزی دنیا زیر و رو نمی شود؟ یا در روزهای پر 
ترافیک از حمل و نقل عمومی استفاده کنی؟ و یا مثال در مکالمات 
و  بیندازی  هایش  آدم  و  دنیا  گردن  را  تقصیر  کمتر  ات  روزانه 

مودبانه تر صحبت کنی...
هیچ گاه فکر کرده ای که اگر استاد دانشگاهت، لقمه را نجویده 
تحویلت داد، خودت دندان جویدن داشته باشی؟ یا در یک روز 

کسل کننده اتفاقی را رقم بزنی؟ 
دوست من، زندگی گاهی تاریک می شود و گاهی روشن! اصال 

شاید فلسفه شب و روز همین است...
با اتفاقات دنیا مثل تاریکی و روشنایی شبانه روز، رفتارکن. چطور 
از آن لذت میبری،  را مقصر نمی دانی!  تاریکی شب کسی  برای 
استراحت میکنی و اگر روشنایی نیاز داشته باشی خودت ایجادش 

می کنی!
از آن طرف هم گاهی همه چیز مثل روز روشن است، درست مثل 
این مصراع از شعر ملک الشعرای بهار، که توصیه کرده این بحث 

را ادامه ندهیم!   
ما بحث نرانیم در آن نکته که پیداست از ماست که بر ماست

از ماست که بر ماست
                                                                

   فاطمه تقی جراح - رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
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ــال  ــته در ح ــگ گذش ــدازه از فرهن ــه ان ــا چ ــما م ــر ش ــه نظ ب
ــا  ــب م ــگ غال ــال حاضــر فرهن ــم، در ح ــی بری ــره م ــر به حاض
چیســت، در آینــده فرهنــگ مــا بــه  چــه ســمت و ســویی مــی 
رود، چــه انــدازه مــی توانــد بــا فرهنــگ هــای پیشــرفته در یــک 
ــرای  ــرار اســت ب ــرار گیــرد و چــه فرهنــگ هایــی را ق ســطح ق

نســل بعــد بــه جــا بگذاریــم.
بگذارید در ابتدا به مفهوم فرهنگ بپردازیم؛

فرهنگ چیست؟
مجموعــه ای از دانــش، تکنولــوژی، ارزش هــای مــادی و 
معنــوی، اندیشــه هــا، هنــر، زبــان، باورهــا و اعتقــادات، تاریــخ، 
ــا،  ــن ه ــا و آیی ــادت ه ــار، ع ــالق و رفت ــی، اخ ــط اجتماع رواب

ــل. ــن قبی ــواردی از ای ــت و م ــن و سیاس قوانی
ــان  ــیاری در می ــی بس ــای غن ــگ ه ــه فرهن ــت ک ــت اس درس
ــد و  ــوازی، دی ــان ن ــر: مهم ــورد؛ نظی ــم میخ ــه چش ــان ب ایرانی
بازدیــد عیــد نــوروز، محاســبه ی نفــس و پیراســتگی. امــا اگــر 
آینــۀ ارزیابــی را در مقابــل چهــره امــروزی فرهنــگ شــهروندان 
ــن  آن هــا حســادت و چشــم  ــه در بی ــم ک ــم؛ مــی بینی بگذاری
و هم چشــمی قــدرت گرفتــه و رواج پیــدا کــرده اســت و 
نوعدوســتی، همیــاری، همــکاری و همبســتگی جنبــه تظاهــر و 
غیــر واقعــی بــه خــود پیــدا کــرده اســت. مهربانــی، نرمخویــی، 
صبــوری، اخــالق خــوب، رفتــار متیــن و تواضــع بــه فراموشــی 
ــدورت در  ــام و ک ــی، انتق ــه جوی ــت و کین ــده اس ــپرده ش س
ــی  ــر روابــط اجتماعــی اســت و ایــن یعن ــره شــدن ب حــال چی
تــالش هــای آموزشــی و فرهنگــی نــه تنهــا در راســتای تقویــت 
فرهنــگ نبــوده و نیســت بلکــه بــه ســان ضربــه هــای مهلکــی 
ــر از  ــود را بارزت ــی خ ــش منف ــر روز نق ــگ، ه ــره فرهن ــر پیک ب

ــه نمایــش مــی گــذارد. پیــش ب

برخــی از مدیــران و مســئوالن و شــهروندان خــود را بــا فرهنــگ 
تــر از افــراد ســایر مناطــق مــی داننــد ایــن یعنــی غــرور بیجــا و 
بــه ایــن معناســت کــه هنــوز فرهنــگ خــود را نشــناخته و تــا 

رســیدن بــه  فرهنــگ  بــاال  فاصلــه زیــادی وجــود دارد.
عــده زیــادی انتقــاد را نمــی پذیرنــد و  بــه دیگــران اجــازه نمــی 
دهنــد کــه عملکردشــان را  بــه چالــش بکشــند، ایــن یعنــی بــا 
فرهنــگ درســت کار کــردن از زمیــن تــا آســمان فاصلــه اســت.

ــان را  ــهروندان  زم ــاب، ش ــدن کت ــه و خوان ــای مطالع ــه ج ب
ــی  ــوده م ــن حــرف هــای بیه صــرف نشســتن دور هــم و گفت
ــام آموختــن و پویایــی  ــارت دیگــر فرهنــگ از ب ــه عب ــد ب نماین

ــت.  ــقوط  اس ــال س ــی در ح ــی فرهنگ ــف دره ی ب ــه ک ب
ارزش انســان هــا بــا پــول و دارایــی مــادی آنهــا ســنجیده مــی 
ــران   ــه دیگ ــتن ب ــرام گذاش ــرای احت ــزان ب ــار و می ــود و معی ش
ــه  ــی ک ــاب های ــداد کت ــری و تع ــی فک ــه دارای ــت ن ــروت اس ث

ــگ. ــودی فرهن ــی اضمحــالل و ناب ــن یعن ــده اســت، ای خوان
 کمترکســی بــرای یــک آمــوزش اســتاندارد و بــا کیفیــت تــالش 
مــی نمایــد و بیشــتر مدیــران تحــت تاثیــر فضــای منفــی غالب 
بــر آمــوزش قــرار گرفتــه انــد و بــا طمــع ثــروت انــدوزی دنبــال 
ــول  ــرای اســتخراج پ ــه اصطــالح علمــی ب ــز ب ــردن مراک ــاز ک ب
هســتند یعنــی فرهنگــی کــه پیــش گرفتــه انــد، ضــد فرهنــگ 

اصیــل ایرانــی اســت.  
ــکات  ــد و ن ــا نمــی دانن ــد ی مــردم، تاریــخ خــود را نمــی خوانن
ــه  ــد و ب ــی کنن ــرار م ــا تک ــود را باره ــی خ ــخ زندگ ــی تاری منف

ــد. ــی خبرن ــود ب ــگ خ ــی از فرهن عبارت
در بیــن شــهروندان، گرایــش بــه داللــی بجــای صنعتگــری بــرای 
دســت یابــی بــه ثــروت در جامعــه غالــب شــده اســت و تــالش 
ــی ُعرضگــی  ــری و ب ــی هن ــادل ب ــن مــردم مع و وجــدان در بی
ــروری و  ــن پ ــگ ت ــان فرهن ــب هم ــگ غال ــی فرهن ــت. یعن اس
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ــی  ــر م ــروت از راه میانب ــه ث ــیدن ب ــت و رس ــروری اس ــل پ تنب
باشــد.

ــدن  ــگ ش ــال  کمرن ــهروندان در ح ــان ش ــتی در می ــوع دوس ن
ــود را از  ــم خ ــه گلی ــت ک ــن اس ــال ای ــس دنب ــر ک ــت و ه اس
ــه  ــق ب ــه عش ــت ک ــا اس ــدان معن ــن ب ــد و ای ــرون بکش آب بی
انســانیت دیگــر مثــل گذشــته دارای معنــا و مفهــوم  نیســت و 

ــگ! ــت فرهن ــی اف ــن یعن ای
ايــن روزهــا افــراد بــا طبقــات مختلــف اقتصــادي، فاصلــه شــان 
ــراز  ــن فاصله هــا ديگ ــه اي ــاد شــده ك ــه حــدي زي ــر ب از يكديگ
ــرف  ــع ح ــي مواق ــراد بعض ــن اف ــت و اي ــادي نيس نظراقتص
يكديگــر را هــم نمــي فهمنــد. بــه نظــر مــن فاصلــه طبقاتــي در 

ايــران بــه وضعيــت خطرناكــي رســيده اســت.
یکــی از مشــکالت عمــده در امــر ازدواج جوانــان، نمایــش 
جهیزیــه در بیــن دوســت و فامیــل اســت کــه فرهنــگ نادرســت 
ــی  ــه را رواج م ــای زنان ــادت ه ــمی و حس ــم چش ــم و ه چش

ــی کشــاند. ــه بیراهــه م ــه را ب دهــد و جامع
ــه ارث  ــده ب ــرای نســل آین ــی را ب ــا چــه چیزهای ــه راســتی م ب

ــم؟ گذاشــته ای
زود رنجی شدید

ــه در  ــت ک ــواردی اس ــه م  از جمل
نســل جدیــد بــه چشــم میخــورد. 
زودرنجــی شــدید و حساســیت 
پاییــن  ســبب  رفتــاری  هــای 
ــی  ــس م ــه نف ــاد ب ــدن اعتم آم
شــود بــه طــوری کــه کســانی کــه 
ــد،  ــی برن ــج م ــکل رن ــن مش از ای
از حــرف هــا و نحــوه گفتــار شــما 
ســریعا ناراحــت مــی شــوند و 

نمــی تــوان بــا آنهــا بیشــتر از چنــد دقیقــه صحبــت کــرد. افــراد 
زود رنــج معمــوال دربــاره تمامــی حــرف هــا و رفتارهــای دیگران 
نگرشــی منفــی دارنــد و آنهــا را بــه خــود مــی گیرنــد بــه همیــن 
ــه  ــی را ب ــند و تنهای ــع نباش ــد در جم ــی دهن ــح م ــل ترجی دلی
جمــع ترجیــح مــی دهنــد غافــل از ایــن کــه تنهایــی و گوشــه 
گیــری، ســبب تشــدید حساســیت و احساســات منفــی شــان 

مــی شــود .
ــه  ــورد توج ــیار م ــی بس ــه در کودک ــانی ک ــاد: کس ــل ایج عل
ــد، در بزرگســالی حســاس و زودرنــج مــی  ــوده ان والدینشــان ب
ــی توجهــی  ــت و ب ــود محب ــز کمب ــع نی شــوند. در بعضــی مواق
ــود  ــی ش ــودکان م ــی ک ــیت و زودرنج ــبب حساس ــن س والدی
ــا،  ــالف ســنی آنه ــب و اخت ــواده، ترتی ــدان در خان ــداد فرزن .تع
نحــوه برخــورد و تربیــت والدیــن، محیــط اجتماعــی کــه کــودک 
ــیت  ــاد حساس ــر در ایج ــل دیگ ــد و عوام ــی کن ــد م در آن رش

ــر اســت. موث
ــع  ــف منب ــودکان، کش ــس ک ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــل: افزای راه ح
ــردن  ــیع ک ــود، وس ــا خ ــودن ب ــادق ب ــان و ص ــی، مهرب ناراحت
ــود او از  ــد، وج ــده ای ــان رنجی ــر از مادرت ــال اگ ــود )مث ــِد خ دی
کار یــا حرفــی کــه زده و شــما را رنجانــده بــاارزش تــر اســت.( 
ــردن از  ــرار نک ــی، ف ــای منف ــرژی ه ــر ان ــدن از ش ــالص ش خ
جمــع، تربیــت صحیــح فرزنــدان )شــیوه تربیتــی پــدر و مــادر در 
ایجــاد حساســیت در فرزنــدان تاثیــر گــذار اســت. والدیــن بایــد 

فرزنــدان خــود را طــوری تربیــت کننــد کــه آمادگــی رویارویــی 
بــا فــراز و نشــیب هــای زندگــی را داشــته باشــند و واقــع نگــر 

باشــند.(
از خود گذشتن

 یــک فضیلــت اخالقــی بســیار مهــم اســت کــه مصادیــق بســیار 
زیبایــی در خانــه و خانــواده دارد و بیشــتر دعوا هــای زن و 
ــی  ــن ویژگ ــگ شــدن همی ــا کمرن ــدان ی شــوهری ناشــی از فق

اســت. 
ــر  ــه  ت ــود بیگان ــه خ ــبت ب ــدر نس ــان هرچق ــاد: انس ــل ایج عل
ــد،  ــر می کن ــری پ ــای دیگ ــا را چیز ه ــن رفتار ه ــای ای ــود ج ش
ماننــد مادیــات و دل مشــغولیات بــه دنیــا و ظواهــر. در واقــع 
انســانی کــه مملــو از منیــت و خودخواهــی شــده باشــد 

نمی توانــد فــداکاری کنــد.
نیــاز  امــروز  از مهم تریــن چیز هایــی کــه  راه حــل: یکــی 
خانواده هاســت اصــول مذاکــره اســت. همــه خانواده هــا 
ــا  ــر ب ــاط مؤث ــره و ارتب ــول مذاک ــت اص ــا رعای ــد ب می توانن
ــت  ــی در جه ــای خوب ــه نتیجه ه ــدال ب ــای ج ــه ج ــر ب یکدیگ
ــا  ــه خواســته های فــردی خــود در زندگــی برســند. ب رســیدن ب
ایــن رویکــرد، ازخودگذشــتگی هــم می توانــد آغــازی بــرای بــه 

ــد. ــیدن باش ــود رس خ
مسئولیت پذیری

ــن  ــوان چنی ــری را می   ت ــئولیت پذی مس
پذیــرش،  قابلیــت  کــرد:  تعریــف 
ــن کاری  ــده گرفت ــه عه ــخگویی و ب پاس
کــه از کســی درخواســت می   شــود و 
ــا رد  ــرد ی ــق دارد آن را بپذی ــخص ح ش
ــل  ــودن معض ــئولیت   پذیر نب ــد. مس کن
ــوی  ــه نح ــد، ب ــاد می   کن ــی ایج فرهنگ
کــه افــراد بــه جــای تــالش در جهــت رفــع مشــکالت و بررســی 
علــل ناکامی   هــا، آن را توجیــه کــرده و به   دنبــال مقصــر دیگــری 
ــن  ــد. بدی ــان دهن ــق نش ــاک و الی ــود را پ ــا خ ــد ت می   گردن
ترتیــب زمینــه یادگیــری رفتارهــای ناصحیــح در جامعــه فراهــم 
ــی  ــی و درماندگ ــل عقب   ماندگ ــود عام ــن خ ــه ای ــود ک می   ش
کشــور در حوزه   هــای مختلــف خواهــد شــد. همچنیــن در 
ــاعات  ــتند و س ــاغل هس ــران ش ــروزی همس ــای ام خانواده   ه
ــه  ــدی ک ــه فرزن ــد در نتیج ــور دارن ــزل حض ــری را در من کمت
خواهــر و بــرادر نــدارد در بهتریــن حالــت، ســاعات تنهایــی خود 
ــر  ــه    ای و شــبکه   های مجــازی پ ــل، بازی   هــای رایان ــا موبای را ب
ــن  ــتگی جایگزی ــه آهس ــازی ب ــبکه   های مج ــرد و ش ــد ک خواه
ــدر  ــگاه پ ــی جای ــود، حت ــد می   ش ــه ندارن ــرادری ک ــر و ب خواه
ــاس  ــد احس ــرد و فرزن ــد ک ــر خواه ــودک پ ــرای ک ــادر را ب و م
مســئولیتی در برابــر اطرافیــان خــود نخواهــد داشــت. تفــاوت 
در میــزان و نحــوه اجتماعــی شــدن و مســئولیت   پذیری افــراد، 
ــل  ــا دو عام ــان آن   ه ــه از می ــت ک ــددی اس ــل متع ــع عوام تاب

ــزایی دارد.                                                                                                                                                                                ــر بس ــه تأثی ــواده و مدرس خان
راه حــل: در رونــد افزایــش مســئولیت   پذیری خــود و یــا تقویــت 
آن در دیگــران، بــا ثبــات بــودن و متعهــد بــودن دو شــرط مهــم 
ــداری  ــام کار و پای ــت در انج ــدر جدی ــر ق ــت. ه ــی اس و اساس
بیشــتر باشــد، احتمــال دســتیابی بــه اهــداف بیشــتر می   شــود. 
لــذا مســئولیتی کــه پذیرفتــه می   شــود هــر چنــد کوچــک، بایــد 

ــای  ــی بج ــه دالل ــش ب ــهروندان، گرای ــن ش در بی
صنعتگــری بــرای دســت یابــی بــه ثــروت در 
ــدان  ــالش و وج ــت و ت ــده اس ــب ش ــه غال جامع
در بیــن مــردم معــادل بــی هنــری و بــی ُعرضگــی 
اســت. یعنــی فرهنــگ غالــب همــان فرهنــگ تــن 
پــروری و تنبــل پــروری اســت و رســیدن بــه ثــروت 

ــد. ــی باش ــر م از راه میانب
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 فرهنگی
ــه  ــزی ب ــرای برنامه   ری ــه ب ــر آنک ــردد. دیگ ــام گ ــم انج ــور منظ به   ط
دیگــران کمــک شــود و ســپس فــرد را تشــویق نمــوده تــا فهرســتی 
از اهــداف بلند   مــدت خــود تهیــه کــرده و گام   هــای الزم برای رســیدن 
بــه ایــن اهــداف را یادداشــت نمایــد. هــر چنــد وقــت یــک بــار نیــز 
از  فــرد خواســته شــود کــه یادداشــت   هایش را بــه مســئول خــود 
نشــان دهــد و بگویــد کــه چقــدر بــه اهــداف خــود نزدیــک شــده 
ــی  ــه خاطــر گام   های ــرد را ب ــد ف ــی بای ــن، مرب ــر ای اســت. عــالوه ب
کــه در مســیر مســئولیت   پذیری برداشــته اســت تشــویق نمــوده و 

ــه نمایــد.                                                                                                    ــاره اصــالح اشــتباهاتش راهنمایی   هــای الزم را ارائ درب
نازپروردگی

ــت.  ــتر بچه هاس ــن بیش ــا در کمی ــن روز ه ــه ای ــت ک ــری اس  خط
ــند، در  ــروزی باش ــد ام ــه می خواهن ــی ک ــدر و مادر های ــتر پ بیش
ــرآورده  ــان را ب ــای فرزندش ــن آرزو ه ــی محال تری ــه حت ــد ک تالش ان
کنند)کــه خــود باعــث پرتوقــع شــدن کــودکان مــی شــود(، نگراننــد 
کــه کســی کمتــر از گل بــه فرزندشــان نگویــد، آب در دل فرزندشــان 
تــکان نخــورد و خالصــه خــم بــه ابرویــش نیاید! کافی اســت ســری 
بــه فضــای مجــازی بزنیــد. صفحــات اینســتاگرام پــر از عکس هــا و 
ــش  ــراق از پی ــا ذوق و اغ ــا ب ــدر و مادر ه ــه پ ــده ک ــی ش فیلم های
ــش  ــه نمای ــان ب ــدان ش ــاالت فرزن ــرکات و ح ــن ح ــا افتاده تری پ
ــدن،  ــال خوابی ــا در ح ــازی، مبین ــال ب ــا در ح ــته اند. آتوس گذاش
آرتیــن در حــال گریــه، ایلیــا در حــال راه رفتــن و... از همــه 
ــه  ــد ک ــه تصــور می کنن ــن گون ــی ای ــن والدین ــه چنی ــر این ک جالب ت
بــا ایــن اعمــال و رفتــار، شایســته برچســب والدیــن نمونــه هســتند 
ــا  ــته اند! ام ــام گذاش ــنگ تم ــوره س ــه ج ــان هم ــرای فرزندش ــه ب ک
نتیجــه ایــن ســبک تربیتــی چیســت؟ بچه هایــی نازپــرورده، لــوس 
و از لحــاظ روانــی ضعیــف خواهنــد شــد کــه در آینــده نمی تواننــد 
ــا  ــرون بکشــند ی ــم خــود را از آب بی ــی گلی در ناهمواری هــای زندگ

ــر از  ــط خــود را برت ــه غل ــه ب انســان هایی خودشــیفته می شــوند ک
ــد. ــرد می دانن ــه ف ــر ب ــاص و منحص ــرادی خ ــران و اف دیگ

ــا«  ــد نیازه ــش از ح ــردن بی ــرآورده ک ــا »ب ــت« ب ــل: »محب راه ح
فــرق دارد! کودکــی کــه هیــچ وقــت »نــه« نشــنود، بــه هــر چیــزی 
ــم  ــی ک ــته هایش ب ــام خواس ــد و تم ــا برس ــد حتم ــه می خواه ک
ــن  ــد، در ای ــی باش ــر غیرمنطق ــی اگ ــود حت ــرآورده ش ــت ب و کاس
دســته قــرار می گیــرد. کــودک بایــد بیامــوزد کــه بــرای رســیدن بــه 
ــه آن  ــه هم ــا ب ــت لزوم ــرار نیس ــد و ق ــالش کن ــته هایش ت خواس

ــد.  ــد برس ــه می خواه ــه ک چ
در چنیــن شــرایطی کــه والدیــن تــالش می کننــد کــه فرزندان شــان 
را در زرورق و بــه دور از ذره ای ناکامــی و چالــش بــزرگ کننــد، بایــد 
بــرای انســان هایی کــه در آینــده خواهیــم داشــت نگــران باشــیم، 

بــرای شــخصیت هایی خــام، ضعیــف، پرتوقــع و ....
در چنیــن اوضــاع و احــوال از فرهنــگ آیــا بــاز هــم مــی تــوان ادعــا 
ــد گفــت  ــه بای ــا اینک ــگ پیشــتاز هســتیم ی ــا در فرهن ــه م ــرد ک ک
ــه و گاهــی  ــه اســت خودکامان ــه دســت گرفت هــر کــس کبریتــی ب
ــرگ آن  ــن ب ــه آخری ــا ب ــگ را ت ــن فرهن ــای زری ــرگ ه ــه ب ناآگاهان
آتــش مــی زنــد؟ واقعــا چــه فرهنــگ هایــی را قــرار اســت بــه نســل 

آینــده مــان منتقــل کنیــم؟
منابع:

www.dana.ir
www.roshdmag.ir

www.javanonline.ir



دانشجویی

یاسی یا سلف...؟!	 

نردبانی به سوی نا کجا آباد	 

استاد گرامی، دانشجوی ناگرامی!	 

مهمان ناخوانده	 

راه رفــــته	 

توییتر دانشجویی	 

در یک قدمی انسانیت	 
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دانشجویی

                                                                                                      
   ساجده کریمی - رشته مهندسی بهداشت محیط

ــوم پزشــکی  بعیــد اســت دانشــجوی عل
اصفهــان، باشــی و از مهرمــاه نــود و 
هشــت بــا ســوال »یاســی یــا ســلف؟« 

ــی.  ــده باش ــرو نش روب
یــاس شــبه رســتورانی تــازه دایــر شــده 
در مجــاورت ســلف مرکــزی، کــه دختــران 
ــر!!!  ــار یکدیگ ــرزمینم در کن ــران س و پس
ــه میــل  ــا رعایــت موازیــن شــرعی( ب )ب
طعــام مشــغولند. در ســوی دیگــر ســلف 
ــکان  ــارس، م ــج ف ــلف خلی ــزی و س مرک
هایــی کــه تــا قبــل از مهرمــاه این ســال، 
صدرنشــین غذاخــوری هــای اصفهــان و 
حومــه بودنــد. امــا یــاس آمــد و موجــب 
شــد جوانــان ایــن دیــار رکــب زننــد بــه 

ســلف هــای مرکــزی و خلیــج...
ــن  ــه همی ــی... ب ــال منطق ــی کام خیانت
برکــت قســم نمــی شــود از طعــام لذیــذ 
یــاس گذشــت و بــه طعــام نالذیذ ســلف 
روی آورد. نمــی شــود از فینگرچیکــن 
ــبزی  ــورش س ــه خ ــت و ب ــاس گذش ی
ســلف قانــع شــد و نمیشــود جوجــه 
کبــاب یــاس را نادیــده گرفــت و هــوس 

ــرد... ــلف را ک ــوی س ــتانبولی پل اس
بــا همــه ایــن هــا شــاید شــلوغی یــاس 
ــرد؛  ــر نگی ــم تاثی ــش، ک ــت طعام از قیم
ــا را کــه بگــردی،  چــون همــه جــای دنی
کشــک و بادمجــان و ســوفله و ماکارانــی 
رایــگان نخواهــی یافــت! خــودت را هــم 
ــی  ــت در جای ــی توانس ــی نخواه بکش
قرمــه ســبزی پانصــد تومانــی و جوجــه 
کبــاب چهارهــزاری بخــوری! و هرگــز 
ــج  ــزای پن ــاس پیت ــز ی ــه ج ــی ب در جای

ــی داد! ــفارش نخواه ــزاری س ه

ــال و روز  ــا ح ــن روزه ــال، ای ــه هرح ب
روزهــا  نیســت...این  خــوب  ســلف 
ســلف بســیار خلــوت گشــته...آن چنــان 
خلــوت کــه وقتــی بــه آن جــا مــی روی، 
ــک!  ــا ی ــه در آنه ــا نگاهــی ک آشــپزش ب
ــرو پیــش  ــی؟ ب ــو اینجــا چــه مــی کن ت
ــاالد  ــه، س ــت! نهفت ــاس جان ــان ی هم
غذایــت  ســینی  کــف  را  اندونزیایــی 
ــاس  ــرکات ی ــه از ب ــد. البت ــی کن ــن م په
همیــن خلــوت شــدن صــف ســلف، 
ــل داران، بــس اســت. چــرا  ــرای تعجی ب
کــه صــف یــاس صفــی ســت کــه صــف 
ــش  ــوءتفاهمی بی ــل از آن س ــای قب ه

ــخ... ــدای تاری ــه بلن ــی ب نبود...صف
و قســم بــه برصــف زننــدگان؛ آن هنــگام 
ــی و  ــی بین ــف م ــنایی را در ص ــه آش ک
هــوس خــوش و بش بــا آن آشــنا میکنی 
و چنــدی بعــد بــه صــورت فیکــس شــده 
در صــف دیــده مــی شــوی. دیگــران هــم 
ــوش! و در  ــما! دراز گ ــان ش ــه دور از ج ب
ــده  ــن ش ــف لع ــن ص ــه در ای ــد ک عجبن
چــرا پیــش نمــی رویــم و بــه عقــب هــم 

رانــده مــی شــویم؟!
و ایــن اســت قانــون صــف یــاس: 
اگــر ســیری در صــف بمــان؛ آنقــدر 
بمــان تــا بــه هنــگام رســیدن بــه 
اگــر  و  باشــی  گرســنه شــده  طعــام 
بــزن. بــه وســط صــف  ای   گرســنه 
کــه  یاس...آنــگاه  شــلوغی  از  داد  و 
ــده  ــف گذران ــود را در ص ــی از روز خ نیم
ــه  ــل ک ــدای را عزوج ــت خ ــال من ای، ح
ــه  ــی ای اضاف ــا صندل ــی و ی ــزی خال می
باشــد و اگــر یافــت نشــد بایــد بــا نــگاه 

مظلــوم و چشــمان آکنــده از اشــکت زل 
ــام  ــام تم ــه طع ــتانی ک ــه دوس ــی ب بزن

ــد. ــدن ندارن ــد دل کن ــد و قص کردن
از عجبــات یــاس همیــن مــا را بــس کــه 
ــه  ــت ک ــژه آنانیس ــمت VIP اش وی قس
جایــی در قســمت غیــر VIP ندارنــد! 
البتــه اگــر بــالد کفــر آگاه شــوند از 
جایــگاه VIP ای کــه بــا دیوارکــی چوبــی 
از غیــر VIP اش جــدا گشــته، پناهندگــی 
از  بیشــتر  کمــی  ســرعتی  بــا  را  مــا 
ــاس،  ــرم ی ــان محت ــل کارکن ــرعت عم س

ــد. ــی کنن ــادر م ص
اســت  امیــد  را  مــا  نهایــت  در  و 
ــی  دانشــگاهمان دســت از رســتوران زای
ــو و  ــاس و نامی ن ــای ی ــه ج ــردارد؛ و ب ب
ــلف را  ــاس و س ــن ی ــوار بی ــم دی امثاله
فــرو ریــزد و تــک رســتورانی پدیــد آورد 
بــا کیفیــت بــاال، کمیــت بــاال و ســرعت 
ــه  ــه ن ــن گون ــی باال...ای ــرویس ده س
خــوردن طعــام در ســلف، بــه یاســی هــا 
ــام در  ــوردن طع ــه خ ــورد و ن ــی خ برم

ــا...! ــلفی ه ــه س ــاس، ب ی
حــال بگذریم...بــه مــن بگــو امــروز 

یــا ســلف...؟! یاســی 

یاسی یا سلف...؟!

VS
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دانشجویی

                                                                                                      
نردبانی به سوی نا کجا آباد   سیما میزبانی- رشته ی بهداشت عمومی

آسیب آموزش یکنواخت

نظام آموزش و پرورش در هر کشوری زیر بنای پیشرفت فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی آن است؛ ثمر بخشی این نظام منجر به رشد 
اجتماعی و تربیت انسان هایی سالم و توانمند می شود. در واقع 

آموزش و پرورش یک سرمایه  گذاری بلند مدت است.
نظام آموزش و پرورش، در کشور ما علی رغم تالش هایی که شده 

است همچنان از کیفیت کافی، برخوردار نیست. 
یکی از عمده مشکالت این نظام، آموزش یکنواخت است.  

آموزش یکنواخت، خطای بزرگی است که در حق آموزش دهنده 
تمام طول  را در  این خطا  رد  فراگیر رخ می دهد   و متاسفانه  و 

ایم.  تحصیل خود دیده 
همگی  آموز،  دانش  یا  دانشجو  ذوق  و  استعداد  از  نظر  صرف 
روی صندلی های کالس می نشینند و به آموزش استاد، با روش 
تکراری گوش می دهند؛ دانشجو خمیازه می کشد و در نگاه استاد 

هم خستگی موج می زند. 
خودتان قضاوت کنید، با وجود وقت و انرژی گذاشته شده آیا این 

نوع آموزش مفید است؟! 
و  است  ثمر  بی  زحمتش  که  استادی  شود:  می  اش  نتیجه 
دانشجویانی که لحظه شماری می کنند برای کنسل شدن یا اتمام 
مهارت  اما  دارد  مدرک  که  دانشجویی  نهایت  در  و  درس  کالس 
کافی ندارد!! و به جمعیت فارغ التحصیالن بیکار، اضافه می شود. 
عالیق  به  باید  درس  کالس  موفق  و  خوب  مدیریت  منظور  به 
فراموش  شود.  توجه  نیازهایشان  و  ها  استعداد  دانشجویان، 
باید  ماشین، پس  به  نه  دهیم  آموزش می  انسان  به  که  نکنیم 

بگیریم.   نظر  در  نیز  را  افراد  یادگیری  ظرفیت 
از  مشکل،  این  ی  ریشه  کنیم  نگاه  قضیه  این  به  تر  عمیق  اگر 
آموزش و پرورش است. اما استادی که برای تغیر روشش، زحمتی 
حقش  که  را  چیزی  چنین  که  دانشجویی  و  دهد  نمی  خود  به 

است، مطالبه نمی کند؛ همگی به یک اندازه در این روند موثرند.  
این در حالی است که در کشور های توسعه یافته، دانش آموزان 
شادترین لحظات زندگی خود را در مدرسه می گذرانند و نتیجه آن 
هم به وضوح مشخص است؛ پیشرفت بیشتر، نرخ بیکاری کمتر 

و تولیدات داخلی بیشتر. 

با توجه به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگر به لیست برترین 
سیستم های آموزشی دنیا نگاه کنیم؛ در میابیم که کره جنوبی در 

این زمینه، گوی سبقت را ربوده است.     
بازدهی باالی نظام های آموزشی در این کشور و کشور های دیگر، 
نظیر ژاپن و فنالند، گویای این حقیقت است که نظام آموشی ما 

نیازمند تغییرات می باشد.
آن  راستای  در  و  بدهد  مشارکت  هم  را  دانشجو  که  آموزشی 
استعداد دانشجو شناخته و شکوفا شود؛ نه اینکه زیر بارآموزش 

گردد. مدفون  یکنواخت،  های 
آموزشی که با کار عملی، با آزمون و خطا همراه باشد؛ و بسته به 

محتوای درس، شیوه ی تدریس مناسبی برایش انتخاب شود.
نمره،  کسب  برای  دانشجو  استرس  آن  در  که  آموزشی  نظام 

نشود. اش  یادگیری  و  درس  از  بردن  لذت  جایگزین 
از چهارچوب  نباشد و خارج  آموزشی که محورش، حفظ مطلب 
کسب نمره، به فهم مطلب اهمیت دهد. تا خروجی اش بشود 
دانشجویی که بتواند از 16 سال، تحصیل خود بهره ببرد و احساس 

نکند که بهترین سال های زندگی اش بیهوده تلف شده است.
شاید اگر تغییری در نظام آموزشی رخ بدهد انگیزه ی بیشتری 
برای یادگیری دانشجو و آموزش استاد، ایجاد شود و از همه مهم 

تر، جامعه ای پویاتر حاصل شود. پویاتر، در هر زمینه ای!!
 تغیر سخت است ولی به نتیجه اش می ارزد.
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آید،  بر می  از اسم آن  دانشگاه، همان طور که 
محل رشد و ترقی علمی است؛ در عین حال یک 
جامعه انسانی کوچک از اقشار گوناگون جامعه 
و  فرهنگ  قومیت،  سن،  تحصیالت،  سطح  با 
به  دید.  آن  در  توان  می  را  مختلف  های  زبان 
نوعی یک ایران کوچک را در دانشگاه می توان 

دید.
در یک کشور هر یک از شهروندان آن از حقوقی 
برخوردارند که حقوق شهروندی نامیده می شود. 
نیاز  پاسخگوی  باید  اصل  در  شهروندی  حقوق 
های حیاتی و انسانی هر شهروند باشد و بعد از 
آن به نیاز های رفاهی و زندگی شاد و آسان آن 
ها متناسب با وضعیت اقتصادی کشور بپردازد.
کارکنان و دانشجویان دانشگاه هم به عنوان یک 
جامعه ی انسانی در روابط متقابل خود از حقوقی 
برخوردارند و همچنین از آن ها انتظاراتی وجود 
منظم  باید  دانشگاه  کارمند  یا  کارگر  یک  دارد. 
شأن  باید  عوض  در  و  کند  کار  شرافتمندانه  و 
انسانی او با احترام و حقوق مکفی پاس داشته 
انتظار دریافتی باال  شود. در واقع همانگونه که 

دارد، باید مفید کار کند.
جامعه  در  خود  خودی  به  دانشگاه  استاد  یک 
و جایگاه  محترم شمرده می شود و شخصیت 
از  احترام  و  شأن  این  حفظ  داراست.  مناسبی 
همان  است.  دانشگاه  اصول  از  دانشجو  سوی 
کسی  اگر  آمده؛  دینی  های  آموزه  در  که  گونه 
کرده  خود  بنده ی  مرا  بیاموزد  من  به  ای  کلمه 
علم  چکیده  که  استادی  منزلت  قاعدتا  است. 
خود و دانش نهفته در کتب علمی مختلف را که 
طی سالیان دراز فرا گرفته را در اختیار دانشجو 

باالست. بسیار  میگذارد؛ 
و در نهایت حقوق و وظایف یک دانشجو. 

دانشجو مثل همه حاضران در فضای دانشگاه 
یک انسان است. با صرف وقت و هزینه ی زیاد 
توانسته به دانشگاه راه یابد. از خانواده ی خود، 

را در فضای محترمانه  فرزندش  ای که  خانواده 
وضع  با  متناسب  توانسته  و  کرده  تریبت 
معیشتی خود نیاز های او را پاسخ دهد؛ فاصله 
علم  فراگیری  که  اش  وظیفه  بتواند  تا  گرفته 

دهد. انجام  خوبی  به  را   است 
اما در واقعیت، فضا اینگونه ایده آل نیست. در 
همان روز ثبت نام با برخورد سرد و شاید توأم با 
خستگی کارمندان مواجه می شود. شاید ازدحام 
روز  این  در  کارمندان  خستگی  و  نام  ثبت  روز 
توجیه خوبی باشد، اما علت ادامه ی این برخورد 
که  دانشجویی  چیست؟  کارمندان  از  برخی  در 
به خاطر مشکالت شخصیش، خسته و درمانده 
برای پیگیری مسائل آموزشی و رفاهی و ... خود 
مراجعه کرده باید جواب مناسبی بگیرد. در غیر 
این صورت کارمند در وظیفه خود کوتاهی کرده 

است و حق دانشجو را پایمال. 
در برخورد با برخی اساتید مشکل از این هم حاد 
منزلت  به خاطر  که  اساتیدی  است. هستند  تر 
نا  خود در جامعه دچار تکبر و خود بزرگ بینی 
به جا می شوند؛ پاسخ دانشجو را نمی دهند یا 
متقابل  احترام  با  همراه  و  شایسته  پاسخشان 
ایرادی گرفته شود  آنها  از  اگر در جایی  نیست. 
یا اعتراضی به شیوه کار یا ... باشد، چنان ترش  
گرفته  خرده  منزل،  وحی  از  گویی  که  کنند  می 

ای!!
همانطور که در هر یک از صنایع یک ماده خام 
وجود دارد که استادکار با مهارت خود آن را می 
و  کند  می  تبدیل  نهایی  محصول  به  و  پردازد 
بدون وجود این ماده خام، هنر صنعتگر هم بی 
ای  چرخه  چنین  هم  دانشگاه  در  است،  فایده 
و  تدریس  هنر  با  که  دانشجویی  است.  صادق 
علم یک استاد پرداخته می شود به مانند ماده 
این  چرخه ی  نباشد،  اگر  که  است  صنعت  خام 
صنعت از چرخش باز می ایستد و اساسا حیات 
دانشگاه به حضور دانشجویان آن وابسته است.

استاد گرامی،
 دانشجوی ناگرامی!

                                                                                                      
   حافظ گمرکی - رشته ی بهداشت عمومی
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قلبــم داشــت از ســینه کنــده مــی شــد. 
ــا مــن  چطــور توانســته بــود آن گونــه ب
ــر از  ــرا ت ــش ف ــار کلمات ــد؟! ب ــرف بزن ح
ــه  ــدون توج ــود. ب ــم ب ــتانه ی تحمل آس
بــه لعیــا کــه از پشــت ســر صدایــم مــی 
کــرد، کولــه ام را برداشــتم و خوابــگاه 
ــام  ــته تم ــفته و خس ــردم. آش ــرک ک را ت
خیابــان هــای اطــراف را بــی هــدف 
ــم  ــش برای ــتم. حرف ــر گذاش ــت س پش
ــالً  ــر او اص ــود. مگ ــده ب ــام ش ــران تم گ
از زندگــی مــن چــه مــی دانســت؟ 
آتــش خشــم از درونــم زبانــه میکشــید و 
فشــار ناخــن هایــم بــر کــف دســتم جــا 
ــاس  ــاناز تم ــا س ــد ب ــود. بای ــه ب انداخت
ــه  ــتم ک ــی دانس ــوب م ــم. خ ــی گرفت م
حــرف هــای وی میتوانســت راهگشــای 
خوبــی باشــد و مــرا در حــل ایــن مســاله 
یــاری کنــد. در کافــه ای نزدیک دانشــگاه 
ــم آشــوب  ــا او قــرار گذاشــتم، تــوی دل ب
بــود، بایــد بــا کســی هــم صحبــت مــی 
شــدم، کســی کــه درکــم کنــد؛ بلکــه دل 
ــه  ــر چ ــرد. ه ــی آرام گی ــفته ام کم آش
باشــد ســاناز روان شناســی مــی خوانــد، 
حتمــًا بهتــر از مــن مــی توانســت گــره از 

ــد.  ــاز کن ــکالتم ب مش
طبــق معمــول زودتــر از مــن رســیده بــود 
ــش از  ــش بخش ــگاه آرام ــان ن ــا هم و ب

پنجــره بیــرون را مــی نگریســت.
از ســالم و احوالپرســی شــروع  بعــد 

کــردم بــه شــکوه و شــکایت.
- ســاناز تــو کــه مــی دونــی مــن بــا چــه 
ــدم؟  ــول ش ــته رو قب ــن رش ــی ای بدبخت
ــور  ــت کنک ــدر پش ــه ق ــی چ ــی دون م
بــودم. اون وقــت، دختــره برگشــته بهــم 
میگــه بــا پــول اومــدی! مگــه مــن چــه 

ــا  ــن ب ــای م ــا دارم؟ باب ــا اون ــی ب فرق
ــور  ــگاه رو ج ــول دانش ــی پ ــی بدبخت کل
ــه  ــه رتب ــی ک ــر من ــه خاط ــم ب ــرد. اون ک
ــب  ــا خ ــد. ام ــی خون ــه نم ــا روزان ام ب
پــدره دیگــه، دلــش مــی خواســت 
ــو رشــته ای  ــم و ت ــه دل نمون حســرت ب
ــرای  ــم. ب ــت دارم، درس بخون ــه دوس ک
منــی کــه شــاگرد اول بــودم و فقــط یــه 
کــم بدشانســی آوردم تحمــل ایــن حرفــا 

ــخته.  ــی س خیل
ــی  ــر چ ــث س ــالً بح ــزم، اص ــب عزی - خ

ــرف رو زد؟ ــه اون ح ــد ک ش
ــت  ــا هش ــن م ــزا! ببی ــی چی ــر خیل - س
نفریــم تــو یــه اتــاق. بــه نظــر من واســه 
یــه اتــاق فکســنی هشــت نفــر خیلیــه! 

ــام کلــی بدبختــی کشــید  ــد، باب هــر چن
تــا همیــن اتــاق رو هــم بهــم بــدن. تــو 
ــی  ــد، م ــی دادن ــاق نم ــه ات ــگاه ک دانش
ــم  ــاال ه ــاس، ح ــه ه ــال روزان ــد م گفتن
ــت  ــی من ــا کل ــگاه را ب ــن خواب ــه ای ک
ــه  ــن هم ــا ای ــردن و ب ــور ک ــی ج و پارت
ــم،  ــتیم بگیری ــگاه تونس ــه از دانش فاصل
... بــاور کــن  بــازم اینــه وضعمــون 
ــال  ــم دنب ــار رفت ــد ب ــدم. چن ــته ش خس

خونــه امــا اجــاره خونــه هــارو کــه نگــو! 
ــت. ــه گرف ــد خون ــی ش ــال نم اص

- عزیــز دلــم بیتــا جــان، لطفــًا آرام بــاش 
و بگــو جریــان چــی بــوده؟

- خانــوم چنــد شــب پیــش بــا نامــزدش 
تــاپ هــم،  تیــپ و  بــه  بودنــد  زده 
عصبانــی اومــد خوابــگاه. ســاعت حــول 
و حــوش ١٠ بــود. خــودش حوصلــه 
ــگاه هــم بهــش  نداشــت، مســئول خواب
گیــر داد کــه چــرا دیــر اومــده، کارت 
خوابگاهــش هــم گرفــت تــا بــا خانــواده 
اش درمیــون بــذاره. اینــم دیگه حســابی 
ــو  ــد ت ــی اوم ــود! وقت ــده ب ــری ش کف
ــا  ــت. ماه ــره نداش ــه چه ــگ ب ــاق رن ات
رفتیــم ببینیــم چشــه! خالصــه هــر چــی 
پرســیدیم هــی نمــی گفــت تــا باالخــره 
ــم  ــه. اون ــو گرفت ــچ طرفش ــم م فهمیدی
بــا یکــی از همکالســیاش!! چتاشــونو 
ســعی  خیلــی  بــود،  دیــده  اتفاقــی 
کردیــم آرومــش کنیــم، فایــده نکرد.امــا 
ــو  ــه، همکالسیاش ــد نبین ــمت روز ب چش
ــص و  ــزن و برق ــگاه. ب ــود خواب آورده ب
ــه  ــبی ک ــت ش ــاال درس ــدا! ح ــر و ص س
ــالً  ــتم. اص ــان داش ــرداش امتح ــن ف م
نمــی دونــم چــش شــده بــود. راســتش 
اگــه مــن جــای اون بــودم ازغصــه، 
افســردگی مــی گرفتــم. بعــد چنــد وقتــم 

ــالص. ــتم و خ ــی کش ــو م خودم
حــاال بگذریــم، اصــالً تــوی اون شــلوغی 
نمــی شــد درس خونــد. بقیــه بچــه هــا 
هــم کــه آخــر هفتــه بــود، رفتــه بــودن 
مونــده  اون  منــو  فقــط  شهراشــون. 
ــتم  ــی تونس ــم نم ــه ه ــم. کتابخون بودی
ــاز  ــه ب ــب ک ــت ش ــه اون وق ــرم، آخ ب
ــتم،  ــر درد داش ــم س ــح ه ــود. از صب نب

مهمان ناخوانده
بخشی از مشکالت دانشجویان خوابگاهی

                                             
  زهرا عطایی - رشته ی دندان پزشکی

ــود را  ــمان خ ــه چش ــن ک ــل از ای قب
ببندیــم و بــا فراموشــی همــه ی 
ــان  ــه بینم ــمندی ک ــای ارزش چیزه
ــات  ــاب کلم ــه پرت ــروع ب ــت، ش اس
زخــم زننــده، بــه دیگــران کنیــم؛ 
ــان  ــم انس ــه او ه ــد ک ــان بیای یادم
او  اگــر خودمــان جــای  و  اســت 
درد  برابــر  در  قــدر  چــه  بودیــم، 
ــاب  ــتاب، ت ــر ش ــای پ ــه ه  آن گلول

می آوردیم؟...  
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ــر  ــتم خی ــودم. گذاش ــده ب ــی نخون هیچ
ــه  ــه خون ــم ک ــب، درس بخون ــرم ش س
خرابــم کــرد. بــا هــزار مکافــات امتحــان 
رو دادم ولــی خــب خــوب نشــد. کالفــه 
ــه از اون  ــگاه ک ــتم خواب ــته برگش و خس
همــه کثیفــی شــوکه شــدم. نمــی دونــی 
ــر  ــب منفج ــود. انگاربم ــی ب ــه وضع چ
کــرده بــودن. از ایــن همــه وقاحــت بــه 
ــم در  ــی از دهن ــر چ ــدم و ه ــم اوم خش

ــردم. ــارش ک ــد نث اوم
- مــی تونــم حــدس بزنــم تــوی اوج 
عصبانیــت چــه چیزایــی میتونــی گفتــه 

ــی. باش
- بهــم حــق بــده، بدجــور تــو برجکــم زده 
ــل و  ــب قب ــال ش ــل و ق ــود. اون از قی ب

ــم از اســفناکی اتاقکمــون! این
حــاال فکرشــو بکــن منــی کــه ایــن همــه 
ــور  ــه ط ــواس دارم چ ــزی وس روی تمی
مــی تونســتم ایــن همــه کثیفــی رو 

ــم.  ــل کن تحم
ــو  ــی نزدم ــای خوب ــول دارم حرف آره قب
ــه رخ  ــزدش رو ب ــت نام ــتی خیان نبایس
ــم  ــد به ــم نبای ــا اون ــیدم. ام ــی کش م
ســرکوفت مــی زد کــه بیــن المللــی 

هســتم.
ســاناز لبخنــدی زد. تــو لبخنــد تلخــش، 
خیلــی حــرف بــود. بــا لحنــی مهربــان در 
ــت:  ــود، گف ــرم ب ــش گ ــه نگاه ــی ک حال
ببیــن بیتــا جــون، بــذار خواهرانــه بهــت 
ــدر  ــم چــه ق ــالً مــی دون ــم؛ مــن کام بگ
اذیــت شــدی! چــه قــدر تــالش کــردی، 
ــدر زحمــت کشــید... امــا  ــدرت چــه ق پ
ــه ایــن فکــر کــردی کــه هــر  ــا حــاال ب ت
کســی مــی آیــد دانشــگاه یــه طــرز تفکر 
و رفتــاری داره؟ همکالســیای تــو یــا هــم 
ــت  ــره زحم ــدوم باالخ ــر ک ــات ه اتاقی
ــی برســند. شــاید  ــه جای ــا ب کشــیدند ت

ــه ســوال ازت بپرســم؛ ــر باشــه ی بهت

ــتی،  ــاش گذاش ــودت رو ج ــاال خ ــا ح ت
کــه اگــه اون اتفــاق بــرای تــو مــی افتــاد 

چــی کار مــی کــردی؟
- خب راستش نه ..

- ببیــن عزیــزم مــا آدمــا عــادت کردیــم از 
هــم توقــع داشــته باشــیم. عــادت کردیم 
ــو بندازیــم گــردن هــم دیگــه.  همــه چی
ــی  ــگاه نم ــون ن ــه درون خودم ــالً ب اص
کنیــم. تمــام زندگــی مــون شــده انتظــار 
از دیگــران کــه بــا مــا خــوب رفتــار کننــد، 
ــن، دوســتمون  ــالن کار رو بکن ــون ف برام
داشــته باشــن، احتــرام بــذارن و ... .امــا 
ــن  ــدر ای ــون چــه ق ــه خودم ــن ک ــه ای ب
کارهــا رو انجــام مــی دیــم، فکــر کردیــم؟ 
ــا  ــا م ــه ب ــرار نیســت هم ــم ق ــا جون بیت
ــده باشــند. اصــالً  هــم نظــر و هــم عقی
قــرار نیســت شــبیه مــا فکــر کننــد. 
اگــه اینــو واقعــا تــو زندگــی درک کنیــم، 
ــون هضمــش راحــت  ــزا برام ــی چی خیل
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تــره! مثــال بهتــر نبــود، بــه جــای دســت 
ــه،  ــم دیگ ــف ه ــه ضع ــتن رو نقط گذاش
راز همــو درد همــو تــو دلتــون نگــه مــی 

ــتین؟  داش
ــخت  ــه س ــی ک ــی دون ــم م ــودت ه خ
گیــری هــای افراطــی خوابــگاه، کوچــک 
بودن اتــاق و دوری از خونــواده و دلتنگی 
و هــزار تــا چیــز دیگــه، بــه انــدازه کافــی 
شــرایط رو ســخت کــرده و مــی کنــه. مــا 

دیگــه بــا زخــم زبــون زدن بــه هــم دیگــه 
ــم. مایــی  و توقعاتمــون ســختترش نکنی
ــار  ــو کن ــن لحظات ــم بهتری ــی تونی ــه م ک
هــم بســازیم و خاطــرات قشــنگی رو تــو 
ذهــن هــم نقاشــی کنیــم، چــه بهتــر کــه 
ــار و افکارمــون  ــو رفت ــا تجدیــد نظــر ت ب

عرصــه رو بــه هــم تنــگ تــر نکنیــم. 
ــردم.  ــش میک ــاس آرام ــدر احس ــه ق چ
ــه  ــن چ ــدای م ــت. خ ــی گف ــت م راس

طــور آن قــدر خودخواهانــه رفتــار کــرده 
ــم  ــات دل ــی اوق ــم خیل ــن ه ــودم؟ م ب
ــاال  ــا ح ــت. ام ــی خواس ــدن م درک ش
دل دیگــری را شکســته بــودم. قــدم 
زدم. بایــد فکــر مــی کــردم. شــاید ایــن 
ســختی شــرایط بــود کــه مــا را از خیلــی 

ــاخت. ــی س ــل م ــا غاف چیزه

  ***                                               

قبل از این که چشمان خود را ببندیم و با فراموشی همه ی چیزهای ارزشمندی که بینمان است، 
شروع به پرتاب کلمات زخم زننده، به دیگران کنیم؛ یادمان بیاید که او هم انسان است و اگر 

خودمان جای او بودیم، چه قدر در برابر درد آن گلوله های پر شتاب، تاب می آوردیم؟...  
روزمرگی  به  خوابگاهی  دانشجوهای  از  بسیاری  برای  که  واقعیتیست  خواندید،  که  ای  نوشته 
تبدیل شده است. شاید شکوه های بیتا حرف دل عده ی زیادی از این افراد باشد که هرروزه نیز 
در تالشند تا صدای خود را به گوش مسئولین برسانند. هرچند که تعداد بسیاریشان نیمه ی راه 

خسته می شوند و مثل خیلی آدمهای دیگر روند “ عادت به درد” را در پیش می گیرند.
آن، عدم تطابق رشته های تحصیلی  از  ناشی  و اصطکاک های  اتاق ها  زیاد ظرفیت  تعداد  از 
ی  گیرانه  سخت  قوانین  آورد،  بارمی  به  به  را  متقابل  درک  در  عجز  که  اتاقی  هم  دانشجویان 
به حقوق  توهین  نوعی  برای دختران که خود  به خصوص  ورود و خروج  برای ساعت  خوابگاه 
انسانیست، تا مشکالتی که محدودیت امکانات خوابگاه برایشان به وجود می آورد، گریبان اکثر 

است. گرفته  را  دانشجویان  این 
در داستان فوق سعی بر این شد که راه حل این قبیل مشکالت را از بعد روانشناسی بررسی کنیم 
چرا که هرکس میتواند بدون مقصر دانستن شرایط و دیگر افراد، بهترین ها را برای خویش رقم 

بزند. با این حال نقش بسزای مسئولین را در حل این مشکالت عدیده، نمیتوان کتمان کرد.
از دیگر مسائلی که این روز ها بین دانشجو ها به وفور دیده می شود اما تا حدودی مورد بی 
توجهی قرار گرفته است، دید نه چندان مثبت نسبت به دانشجویان پردیس و بین الملل است. 
همه ی ما با هم تفاوت هایی داریم و در زندگی با چالش هایی روبرو می شویم که هرکدام به 
شیوه ی خود آنها را پشت سر می گذاریم. خوب است بدانیم برای هرکدام از انسان های روی 
این کره ی خاکی فرصت ها و موقعیت های بی شماری وجود دارد که می توان جهت رسیدن 
به اهداف از انها بهره برد. پس موفقیت هیچکس نمی تواند ما را از رسیدن به قله ی سعادت 

منحرف کند، چرا که معنای سعادت برای هرکس با توجه به هدفش در زندگی متفاوت است.
همه ی ما با به یدک کشیدن نام دانشجو، حق و حقوقی را از آن خود کرده ایم که برای گرفتنشان 

باید هم صدا شویم و کنار هم بودن را انتخاب کنیم.
بدیهیست تغییرات همیشه از خودمان شروع می شود و بدون شک با مسئولیت پذیری مدیرانی 
که خوب گوش می دهند و خوب هم درک می کنند، روند ایجاد این تغییرات تسریع خواهد شد.

ناگفته نماند که اگر هر یک از افراد نقش خود را در جامعه به درستی ایفا کند و با داشتن شجاعت 
در پذیرش اشتباهات در صدد تغییر برآید، دنیا هم به کام همه خوش تر می آید.
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سالم خدمت همراهان عینک دودی
در این شماره قصد داریم نظر تعدادی از دانشجویان را در مورد سواالت زیر بدانیم:

دانشگاه چقدر برای شما موثر بوده؟. 1
در دانشگاه چه مهارت هایی کسب کردید؟. 2
اگر به چند سال قبل برگردید، دوباره ورود به دانشگاه و رشته ی فعلی خود را انتخاب می کنید یا نه؟چرا؟. 3

الزم به ذکراست با توجه به محدودیت ها و شرایط پیش آمده مصاحبه به صورت غیر حضوری و مجازی انجام شد.

راه رفــــته
                                                       
  فاطمه صداقت فرد - رشته بهداشت عمومی

؟

نرگس بصیری

دانشجوی رشته ی تغذیه  دانشگاه باعث شد خیلی چشم هایم نسبت به مسائل مختلف بازتر بشود و 
مسائل بیشتری را درک کنم و فهمیدم  که باورها و اعتقادات فرد در داخل 
جامعه و نمونه کوچک تر یعنی دانشگاه به شدت دستخوش تغییر میشود.

شاید اگر به قبل برمیگشتم وارد رشته ای میشدم که به آن عالقه داشتم 
ولی از موقعیت االن هم راضی هستم. 

فاطمه پیمانی دانشجوی رشته ی پرستاری 	 
دانشجویی(  های  تشکل  بیشتر  البته  )و  دانشگاه  اجتماعی،  و  فرهنگی  های  آگاهی  نظر  از 
توانست به عنوان یک نقطه عطف در زندگی ام باشد و به من خیلی کمک کرد. اما از لحاظ 
علمی، به نظرم خیلی بیشتر از این دانشگاه میتوانست کمک کند، درحالی که به قدری دروس و 
کارآموزی ها فشرده هستند و همچنین واحدهای بی فایده ای داریم، که باعث میشود دانشجو 

صرفا به فکر پاس کردن دروس باشد و تعداد اندکی بار علمی برایشان مهم باشد.
اما با این حال بخاطر عالقه ام به رشته و دانشگاهم، اگه به عقب برگردم باز همین رو انتخاب 

میکنم.  

نرگس بصیری دانشجوی رشته ی تغذیه 	 
دانشگاه باعث شد خیلی چشم هایم نسبت به مسائل مختلف بازتر بشود و مسائل بیشتری را 
درک کنم و فهمیدم  که باورها و اعتقادات فرد در داخل جامعه و نمونه کوچک تر یعنی دانشگاه 
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به شدت دستخوش تغییر میشود.
شاید اگر به قبل برمیگشتم وارد رشته ای میشدم که به آن عالقه داشتم ولی از موقعیت االن هم 

راضی هستم. 

فاطمه خسرویان فارغ التحصیل رشته ی پرستاری	 
به نظر من دانشگاه و مرحله دانشجویی یکی از موثر ترین و پربارترین مراحل زندگی هست حداقل 
در  بودم و هم  دانشگاه  در  زمان هم  بودم و هم  علوم پزشکی اصفهان  دانشگاه  در  که  برای من 
خوابگاه یعنی 4 سال از مهم ترین سالهای زندگیم این طور گذشت... البته داشتن پیش زمینه قبلی 
آدم در زندگی خیلی مهم است و در انتخاب اولیه مسیر در دانشگاه خیلی تاثیرگذار هست اما بعد 
از آن مرحله،اگر انتخاب درست باشد و در مسیر درست و آدم های درستی قرار بگیری واقعا به 

زندگی آیندت جهت میدهد... 
در رابطه با دانشگاه که بنده خیلی راضی بودم و دوستان بنده میدانند هنوز ارتباطم با دانشگاه و 
دانشجوها هست و قلبا دل کندن از این مسیر برایم سخت هست؛ و در زمینه رشد فرهنگی هم 
دانشگاه خیلی میتواند موثر باشد اما تاثیر فوق العاده زمانی هست که خود دانشجو هم مطالعه 
داشته باشد یعنی فقط متکی به کار فرهنگی صرف نباشد، بتواند کار فرهنگی موثر و به روز باشه... 
 و اما در رابطه با رشته هر کسی با توجه به شناختی که از شخصیت خودش دارد باید انتخاب کند 
من از رشته ای که انتخاب کردم راضی ام چون خیلی جاها کمکم کرده که بتوانم به بقیه خدمت کنم 
البته خودم اسمش رو خدمت میزارم امیدوارم خدا ازمون قبول کند و کال خیلی چیزا رو خدا تو این 

مسیر بهم نشون داده که هم شرمنده شدم و هم شاید ی کمی شاکر...
خالصه اینکه دلم برای تک تک لحظه های دانشجویی و کارهای فرهنگی و خوابگاه و دانشگاه تنگ 

شده و اینکه دانشگاه جایی هست که اگر بخوای خیلی میتونه بهت بصیرت بده...
و نکته آخر اینکه در مرحله اول دانشگاه به ما کمک میکنه تا راهمون رو پیدا بکنیم به نظرم هر 
دانشجو هم با مطالعه و کارهای فرهنگی جدید و تازه میتونه دین خودش رو به دانشگاه ادا کنه که 

دانشگاه همواره برای دانشجوهای جدید حرف تازه داشته باشه و دچار رکود نشه. 

مریم سجاد دانشجوی رشته ی فیزیوتراپی	 
قطعا که موثر هست ولی خیلی بستگی به فرد دارد که بخواهد تغییر کند ، بخواهد چیز جدید 
یاد بگیرد و رشد کند یا نه. اگر کسی دغدغه مند باشد، قطعا می تواند در هر زمینه ای که بخواهد 

پیشرفت کند ، فقط باید اراده و همت زیاد داشته باشد.

عرفانه رضایی دانشجوی رشته ی مامایی	 
اگر برگردم همین دانشگاه و همین رشته را انتخاب میکنم

بنظرم دانشگاه های تیپ 1 فضای مناسبی را برای رشد و پیشرفت علمی و فرهنگی ایجاد می کند 
البته بستگی به دانشجو هم دارد اگر که خودش هم بخواهد و تالش کند.

برای من خیلی موثر بود زمینه ی فرهنگی را داشتم و دانشگاه آبیاری و پرورشش داد و با تشکل 
هایی آشنا شدم که مسیر زندگی ام را توانستم انتخاب کنم و گام های موثری بردارم. از نظر ورزشی 

موقعیت های خوبی داشت.
اساتید هم خوب بودند، از نظر کسب مهارت، نقصان هایی هست که نادیده هم نمیتوان گرفت.

مریم پیمانی دانشجوی رشته ی تغذیه 	 
دیدگاه های متفاوتی در دانشگاه وجود دارد، ورود از مدرسه به جامعه بزرگتر دانشگاه، باعث می 
شود که بتوانی یاد بگیری که چگونه نظرات مخالف را تحمل کنی و با موقعیت سازگار بشوی. از 

رشته تغذیه در این دانشگاه راضی هستم و اگر برمیگشتم انتخاب من مجددا همین بود.

دانشجوی رشته ی رادیولوژی	 
دانشگاه اثر کمی در زندگی من، من باب آگاهی و مهارت شغلی داشته چون اساتید خیلی افتضاح 
هستند.از نظرنمره دادن  و امتحان گرفتن منظورم نیست، اتفاقا معتقدم استاد خوب درس بده 
حاال هرچقدرم که میخواد سخت بگیره آدم خودش را میسنجد ولی استادی که افتضاح درس داده 
دیگه چیو سخت میگیره؟بنده از ترم هایی که گذروندم 3تا استاد خوب دیدم وبقیه ی اساتید اکثرا 
داغونند مثال یا در طول ترم فقط میاند خاطرات خارج رفتنشونو میگند وسر جمع 10دقیقه تدریس 
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دارند و در آخر خودمون باید درسارو از رو کتاب بخونیم یا حتی استادی هم داشتیم که از رو 
جزوش میگفته و بچه ها می نوشتند و هیچ توضیحی نمی داده یا بیان نداشته و درکل عمال بار 
علمی اساتید باال هست ولی بیان و نحوه ی تدریسشون داغونه من باب فرهنگی هم قبال کارهای 
فرهنگی درسطح شهرمون انجام میدادم و عمال با دانشگاه اومدن چیزی برام تغیر نکرده و سطح 

فرهنگ و آگاهی خودمم تغیری نداشته
رشتم رو هم خیلی دوست دارم و بازم برگردم همین رشته رو انتخاب میکنم  چون به مطالب 
رو  دانشگاهی  و  نمیکردم  انتخاب  جارو  این  دانشگاه  نظر  از  ولی  دارم  عالقه  رشته  این  علمی 
انتخاب میکردم که تو انتخاب اساتیدش دقت زیادی داره نه هرکسی از راه میرسه و مدرک داره 
رو استاد کرده باشه و حتی در نظر سنجی ها هم اعتراض بکنیم به اساتید ولی آموزش تاثیری 
ندهد،دراین زمینه دوستانم که در دانشگاه های تیپ 2بودند رو سراغ دارم که استاد های خوبی 
بد  2یا3استاد  شاید  میگفتند  ما  برعکس  و  تدریسشون  ی  نحوه  از  بودند  راضی  و  داشتند  رو 

داشتند و بقیه اساتید عالی هستند.
و یک مشکل دیگه هم که تو این تعطیالت کرونایی به شدت حس میشه داغون بودن آموزش 
مجازی. چرا باید دانشگاه های حتی تیپ 2اینقدر خوب مدیریت کنند و هم برای دانشجوهاشون 
پاور مطالب تدریسیشون رو میفرستند هم ویس ولی ما که دانشگاه تیپ 1هستیم اساتید محترم 
ای  آموزش مجازی  کاریه و چه  پاور گذاشتد و میگند بخونید خوب چه  فقط زحمت کشیدند 

هست؟ این پاور رو هم نذارند و بگند برید همون کتابا بخونید.
 

رضا ترکان دانشجوی رشته ی تغذیه	 
از لحاظ تجربه خیلی چیز ها یاد گرفتم که شاید هیچ وقت، بیرون دانشگاه نمی شد سمتش برم. 

ولی خب این تجربه ها به بهای از دست دادن آرامش ذهن بود
از لحاظ رشته هم راضی ام اما از استاد های دانشگاه راضی نیسم، کم پیش میاد یه استاد واقعا 

خوب، بیاد سرکالس.

پارسا حیدریان دانشجوی رشته ی کاردرمانی 	 
از رشته ای که انتخاب کردم خیلی راضیم چون به تکامل شخصیتی ام خیلی کمک کرد، ذهنمو 
گسترش داد و باعث شد کمک کردن به هم نوع رو با توجه به حدود سنی خدماتی  که ما ارائه 

میدیم  از کودک تا بزرگسال  رو یاد بگیرم  و اگر  برگردم باز کاردرمانی رو انتخاب میکنم.

محمد ادیبی دانشجوی رشته ی بهداشت عمومی	 
وقتی اومدم دانشگاه، یک سری مسائل جدید یاد گرفتم که خب بیرون از دانشگاه و توی محیط 
های دیگه کمتر آدم متوجه اش میشه. از رشته خیلی راضی نیسم بخاطر بی توجهی که بهش 

میشه و بنظرم تو جایگاه واقعی خودش نیست. اما از دوستان و فضای دانشگاه راضیم.
در مورد اساتید بنظرم اونطور که باید و شاید از توانشون برای تدریس استفاده نمی کنند و استاد 

خوب تعدادشون کمه! 
از لحاظ برنامه های علمی، فرهنگی و ورزشی، دانشگاه شرایط خوبی دارد؛ ولی تعداد برنامه های 

علمی کم است.

آروین رحیمی دانشجوی رشته ی مهندسی بهداشت محیط	 
دانشگاه به شدت در شناختن فرهنگ های مختلف و بزرگ شدن آدم، موثر هست. ازرشته و 
دانشگاه راضی هستم و اگر به عقب برگردم مجددا انتخابم همین است. از لحاظ ورزشی بجز 

فوتسال که برگزارنمی شود مشکل دیگری ندارد و عالی ست.
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توییتر دانشجویی: 

در یک قدمی انسانیت

زمانی احساس انسانیت کردم هک: 
بدون منت محبت کردم  و بدون چیه ااظتنری ربای جبرانش.

با خودم فکر می کردم خیلی وقته انسانیت مرده و همه فقط هب فکر خودشونن ات اینکه این بیماری کروان دوباره 

انسانیت رو بهمون نشون داد هک هنوز تو خیلی از آدما زنده است ، با دیدن از خود گذشتگی بعضی از این ادما 

واقعا احساس انسانیت کردم ...

ظهر اتبستان دست اهی کوچک چهارده ساهل ام کیسه اهی رپاز خرید یک پیر زن فرتوت را ات دم خاهن اش 

کارا شاید دیگر حس نکردم.. کای لبخندش شد....آن خن ربد و رد آن گرمای وانتشحک سراسر وجودم خن

شاید..

دیدم از ردد مردم نمیتونم راحت بگذرم.

بدرتین ظلمی هک رد حقم شده بود را هب بهترین حالت بخشیدم.

هب خاطر اینکه حال دل یک سری افراد خوش باهش از حق خودم گذشتم.

تونستم کسی را رتشیب از خودم دوست داشته باشم.
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فرم اشتراک نشریه ی فرهنگی اجتماعی عینک دودی

نام و نام خانوادگی:

رشته تحصیلی:

ترم:

شماره دانشجویی:

مقطع:

دانشگاه:

آدرس:

شماره تماس:

کد پستی:

راهنمای اشتراک: 
در صورت تمایل به اشتراک در فصلنامه فرهنگی اجتماعی عینک دودی، لطفًا فرم اشتراک را پر کرده و اسکن این فرم را 

به ایمیل نشریه ارسال کنید.



مخاطبین عزیز نشریه ی عینک دودی

لطفــا انتقــادات، نظــرات و پیشــنهادات خــود را در مــورد ۷ شــماره ی نشــریه 
ــای  ــماره ه ــدن ش ــر ش ــد و در بهت ــال کنی ــا ارس ــرای م ــک دودی، ب عین

ــد. ــاری کنی ــارا ی ــدی م بع

بهترین نظرات در شماره ۸ نشریه عینک دودی چاپ خواهد شد.

با ما همراه باشید...
راه های ارتباطی:

ایمیل
Gmail.com@Einakdoodi۲0۱۷

 
اینستاگرام

 einak_doodi
 

کانال تلگرام 
Einakdoodi

سامانه پیامکی  ٢٠٠٠۹۹٠٥٠٤٦٢٧٥



نشریه ی عینک دودی اولین نشریه ی 
علوم پزشکی های کشور، که به صورت 

اندروید منتشر شده است.

برای دریافت نسخه ی اندروید شماره 
ی ششم نشریه ی عینک دودی، اسکن 

کنید :

برای دانلود قانونی شماره ی ششم 
نشریه عینک دودی در اپلیکیشن 

کتابراه، اسکن کنید:


