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 نشریه ی فرهنگی
 اجتماعی خوبگاه
 شماره ی چهارم 
خرداد ماه ۱۴۰۰

محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

مهدی مهدیه | ۹۸ برق | نجف آباد

زمان تقریبی مطالعه: ۱ دقیقه

تقلب می کنم پس هستم
در دفاع از تقلب

پدر مادرها، معلم ها، اساتید، همه می گویند تقلب نکنید. خب تقلب نکنیم 
که چه بشود؟ وقتی می شود با تقلب درس ها را ردیفی پاس کرد چرا نباید 
تقلب کرد؟ مخالفان تقلب می گویند: »تقلب باعث می شود شما درس را یاد 
نگیرید«. خب فرض کنیم یاد نگرفتیم. آن وقت چه؟ »آن وقت شما بعضی 
توانایی ها را ندارید«. خب حاال چه توانایی هایی؟ توانایی هایی که اگر نباشد 

می میریم؟ پاسخ می دهند: »نه، اما ...
ما در یک تعارض دیوانه وار محصوریم. تقابل دو فکر. یکی نشسته است 
که مهندس تربیت کند تا مملکت پیشرفت کند. اما آیا جامعه فقط نیاز به 
مهندس دارد؟ یا اصالً به چه نوع مهندسی نیاز دارد؟ به قول یکی از اساتید در 
جامعه کسی موفق نیست که معدلش ۲۰ باشد؛ در جامعه کسی موفق است 

که Advanced Khaali Bandi پاس کرده باشد. 
این نظام آموزشی فاسد به دانش آموز و دانشجو می گوید همان طوری تحصیل 
کن که من می گویم. می گوید تو فکر نکن. نظر نده. اصالً برایت اهمیت قائل 
می شود؟ تو مجبوری به درس خواندن و مجبوری به خواندن آن چیزی که به 
تو می گویند بخوان. در نیویورک دانشگاهی تأسیس شده که دانشکده ندارد. 
رشته هم ندارد. صرفاً درس هایی در زمینه های مختلف ارائه می شود. اصالً تو 
می توانی هر درسی را هر ترمی که خواستی برداری. در چنین دانشگاهی تقلب 
اساساً معنی دارد؟ شاید کسانی هم پیدا شوند که در این دانشگاه تقلب کند؛ 
خب آن ها هم الاقل می فهمند که تنبالنی هستند که خوب بلدند خودشان را 

گول بزنند.
متقلب تنها کسانی نیستند که برای گرفتن نمره دست به دامن روش های 
ناصواب می شوند؛ کسانی که آموزش تقلبی را به دیگران تحمیل می کنند هم 

متقلب هستند.

سرمقاله

بازگشت به
فهرســــــــت
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 نشریه ی فرهنگی
 اجتماعی خوبگاه
 شماره ی چهارم 
خرداد ماه ۱۴۰۰

محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

سیدسعید جزائری | ۹۸ برق | اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

صدا، دوربین، تقلب!

اگر همین االن با هرکدام از ما تماس بگیرند و بگویند: »شما برنده یک جایزه 
چند صد میلیون تومانی شدید!« بی شک هیچ کدام در پوست خود نخواهیم 
گنجید. این مثال و مثال متعدد از این دست همگی نشان می دهند ذات آدمی 
به صورت پیش فرض به »اگر راحت جهان طلبی« عالقه نشان داده و با اعماق 
وجود خود این را می پذیرد؛ اما در بسیاری از تصمیمات نه تنها به »برو قوی 
شو« عمل نمی کند، بلکه کارهایی که می کند و تصمیماتی که می گیرد دقیقاً در 
تضاد با قوی شدن است و انسان را تنبل، شکست پذیر و ضعیف بار می آورد! 
به عقیده من، در حالت کلی تخلفاتی که از سوی برخی دانشجویان در زمینه 

ارزیابی صورت می گیرد مصداقی از همین حرف است.
آن چیزی که این متن در باره اش نوشته شده است، هرچند به نظر اسم 
با مسما و جالبی نباشد، »تقلب در آزمون مجازی« نام دارد که فرای بحث 

بررسی متفاوت تأثیر ارزیابی مجازی بر تخلفات 
احتمالی از سوی دانش آموزان و اساتید!

پرونده ی ویژه
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 نشریه ی فرهنگی
 اجتماعی خوبگاه
 شماره ی چهارم 
خرداد ماه ۱۴۰۰

اعتقادی و مذهبی، اثرات مخرب فردی و حتی اجتماعی ناگواری به همراه 
خواهد داشت. هرچند برای تقبیح این کار همان ادلّه مذهبی و اعتقادی نیز 

کافی است و اگر من به این ها عمیقاً 
باور داشته باشیم، باید قانع شویم 

که این کار ناپسند خواهد بود، 
اما اینجا می خواهیم به بررسی 
یک سری علت ها و معایب این 
دینی  چارچوب  از  خارج  کار 

بپردازیم.
چرایی گرایش به سمت 

تقلب؟
همان طور که در ابتدای این 

نوشته عرض شد، ساده ترین علت این است که افراد دوست دارند در مقابل 
تالش کمتر، فایده و نتیجه بیشتر دریافت کنند و این جدای از خصایص ذاتی 
انسان نیست، پیشرفت و تکامل ماشینی آدمی در عصرهای مختلف نشانگر 
این است که آدمی در صدد باالبردن بازده در عین کم کردن تالش است؛ اما 
انسان ویژگی هایی چون عزت نفس نیز دارد که بدی ها اجازه همکاری را به او 
نخواهد داد. شاید درمورد کسانی که از ازل تا ابد به دنبال موقعیتی بوده اند 
تا بتوانند به بیشتر از حق خود دست پیدا کنند، ولو با زیر پا گذاشتن اصول 
اخالقی، نتوانیم اظهارنظر کنیم، اما چیزی که اینجا اهمیت خواهد داشت 
تأثیر این وقایع بر کسانی است که قلباً متمایل به این کار نیستند. از آفات این 
شرایط نیز همین است که تحت تأثیر شرایط گوناگون، و رخداد پشت سرهم 
مشکالت، مجبور شوند که به این سمت رو بیاورند رجوع شود به ضرب المثل: 
»هرچی سنگه پیش پای لنگه!«. حال اگر کسی در مقابل مشکالتش خودش 
را مقصر نداند و از طرفی مقوله ای به نام تقلب بتواند این مشکالت را دور بزند، 
به آن روی می آورد. اینجاست که می توانیم به او بابت گول زدن خود تبریک 
بگوییم! و نکته دقیقاً همین جاست که برخی افراد گمان می کنند با تقلب کردن 
توانسته اند استاد و دانشگاه و نظام آموزشی کشور را فریب بدهند درحالی که 

اولین نفری که فریب خورده است، خود شخص متقلب است.
تقلب در آزمون دادن، چرا نه؟!

در جهت تقبیح و مردود دانستن این کار ناپسند)!( حرف های زیادی می توان 
زد. شاید هرکسی دلیل یا دالیل مختص خود را داشته باشد که با 

دقیقــا  نکتــه 
همینجاســت کــه برخــی 

ــردن  ــب ک ــا تقل ــد ب ــان میکنن ــراد گم اف
توانســته انــد اســتاد و دانشــگاه و نظــام 
آموزشــی کشــور را فریــب بدهنــد درحالــی 

خــورده  فریــب  کــه  نفــری  اولیــن  کــه 
شــخص  خــود  اســت، 

اســت. متقلــب 

پرونده ی ویژه
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 نشریه ی فرهنگی
 اجتماعی خوبگاه
 شماره ی چهارم 
خرداد ماه ۱۴۰۰

اتکا به آن، تصمیم می گیرد با اینکه شرایط این کار فراهم است آن را انجام 
ندهد. باور قلبی به مفاهیم اعتقادی که میان این کار و دزدی تفاوت چندانی 
قائل نمی شود، ترس از فاش شدن و بی آبرویی در میان سایر دانشجویان و 
در دانشگاه، توصیه های معلمین و مشاورین، به درستی ارزیابی شدن و ... 

می توانند مانع از تقلب شوند، اما چیزی که اینجا قصد
شرح دادنش را داریم، خصلتی است به نام اعتماد به نفس!

خودباوری، اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در آزمون دادن: زیباترین حسی 
که یک انسان می تواند داشته باشد، این است که او به موفقیتی برسد که حاصل 
دست رنجه و تالش خود اوست. اما با این حال، بازهم »نرسیدن به موفقیتی که 
ناشی از عدم تالش خود شخص باشد«، شگفت انگیزتر است از »موفقیتی که 
دروغین به دست آمده باشد«! شخصی که به خودش اجازه می دهد در آزمون 
دادن تقلب بکند، خود را از این حس خوب محروم ساخته است. بدیهی است 
که اگر من با تقلب نمره باالتری کسب کنم، در نگاه اول باید خوشحال تر نظر 
برسم ولی این حس گناهی که دائماً همراه او خواهد بود که: »این تو نیستی، 
این حاصل تالش تو نیست، تو موفقیتی کسب نکردی، تو خودت را فریب 
دادی، تو یک انسان متقلب هستی!« باعث سرخوردگی شخص در مرور زمان 
خواهد شد و می تواند تأثیرات زیادی در بلند مدت بر روی فرد داشته باشد. 
انسانی که امروز به جای امید بستن به تالش ها و توانایی های خود، بر روی 
تقلب و دسترنج دیگران حساب باز کرده است، هیچگاه حس مسئولیت پذیری 
را تجربه نخواهد کرد. فرازهایی که پس از تالش و فرودهایی که در نتیجه تالش 
نکردن )حاال به هر دلیلی( برای شخص پیش می آیند، باعث ساخته شدن و 

موفق شدن می شوند )یک شمشیر برای این که مستحکم تر شود، مدام 

پرونده ی ویژه
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 نشریه ی فرهنگی
 اجتماعی خوبگاه
 شماره ی چهارم 
خرداد ماه ۱۴۰۰

وارد کوره های داغ شده و پس از آن وارد آب یخ می شود و این باعث استحکام 
باالی آن شمشیر می شود!( فراموش نکنیم که هر پدیده ای در زندگی مان را 
می توانیم تبدیل به فرصتی کنیم که در آن روحمان را پرورش دهیم و از آن 
تجربه ای کسب کنیم که 
زندگی مان  ادامه  در 
به درد بخورد و اوضاع 
یعنی  جهان،  فعلی 
ایام  در  خانه نشینی 
کرونا )که البته بسیار 
غم انگیز  و  دردآور 
است!( هم از این قضیه 
مستثنی نیست. جدای 
یک  صحبت ها  این  از 
شخص و در مرحله باالتر، 
به  که  زمانی  تا  جامعه  یک 
حس خودباوری نرسد قطعاً نمی تواند 
پیشرفت کند. اگر هدف امروز ما از درس خواندن، صرفاً کسب بهترین نمره 
دانشگاه اما توخالی و دروغین است تا بتوانیم با آن اصطالحاً جلوی این و 
آن فخر فروشی کنیم که هیچ! اما اگر امروزه ما درس می خوانیم تا آینده ای 
بهتر برای خودمان، اطرافیانمان و حتی کشورمان رقم بزنیم، و یا حتی اصالً 
درس می خوانیم که از آن لذت ببریم، تقلب با هیچ کدامشان سازگار نیست. 
بیایید برای بهتر شدن، تحت هر شرایطی پذیرای آن باشیم که خودمان آن 

را خلق کرده ایم!
با یک نگاه کلی، می بینیم ورزشکاری که در مسابقات، دوپینگ می کند، 
هیچ وقت قهرمان نخواهد شد! ماشین خرابی که دائماً توسط یک خودرو 
دیگر کشیده می شود، هیچگاه تعمیر نخواهد شد! خانه خرابی که اعضایش 
تصمیم به مرمت آن نگیرند هیچ وقت آباد نخواهد شد! و آینده نابسامان 
و نامعلوم یک شخص، هیچگاه درخشان نخواهد بود، مگر آنکه امروز ما 
برای آن تالش کنیم و نتیجه کارهایمان را در آن اثر دهیم. نیکوال تسال جمله 

ارزنده ای دارد که واقعاً عبرت آمیز است. او می گوید:
»من هیچگاه شکست نخوردم. من فقط 10000 راهی را یافتم 

که مطمئن شدم آن ها به نتیجه نخواهند رسید!«

زیباتریــن حســی که 
یــک انســان میتواند داشــته 

باشــد، ایــن اســت کــه او بــه موفقیتــی برســد 
کــه حاصــل دســت رنجه و تــاش خــود اوســت. 
امــا بــا این حــال، بازهــم »نرســیدن بــه موفقیتــی 
کــه ناشــی از عــدم تــاش خــود شــخص باشــد«، 

کــه  »موفقیتــی  از  اســت  تــر  انگیــز  شــگفت 
آمــده  بدســت  دروغیــن 

ــد«! باش

پرونده ی ویژه

بازگشت به
فهرســــــــت
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 نشریه ی فرهنگی
 اجتماعی خوبگاه
 شماره ی چهارم 
خرداد ماه ۱۴۰۰

محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

محمدجواد استقامت | ۹۵ برق | قم

زمان تقریبی مطالعه: ۳ دقیقه

تقبل!!!
اولین و آخرین باری که میخواستم تقلب کنم رو دقیق خاطرم هست. سوم 
دبیرستان بودم و امتحان پایان ترم تاریخ داشتیم. این سوال های موردی رو 
یادتون هست؟ از اینا که باید چنتا مورد از یه چیزی رو نام می بردیم؛ دو سه 
تاش بود که هر کاری می کردم نمی رفت تو مغزم، البته که اون موقع با درسای 
این تیپی که حفظی بودن حال نمی کردم، )ولی االن که یه کم بزرگتر شدم 
می فهمم تاریخ و درسای این طوری چقدر اهمیت دارن تو رشد اجتماعی آدما، 
حیف که راحت از کنار تاریخمون رد می شیم، این طوری فقط تاریخمون رو 
تکرار می کنیم( همین حال نکردن آخرش کار دستم داد و تصمیم کبری رو 
گرفتم. یه تیکه کاغذ کوچیک برداشتم و اون چنتا سوالی که جا دست نداشت 

رو از رو کتاب کپی کردم.
اصال اعتماد بنفس نداشتم، چون تا اون موقع همچین کاری نکرده بودم! برگه 
رو گذاشتم کنار لبه آستین لباسم و آستینم رو دادم باال، چند باری هم دستم 
رو باال پایین کردم تا ببینم برگه میوفته بیرون یا نه! به نظر مطمئن میومد. رفتم 
توی سالن امتحان و نشستم روی صندلی... انگار نگاه همه مراقب های امتحان 

فرق  قبل  روزای  با 
نمیدونم  داشت، 
چرا ولی انگار تو اون 
امتحان خیلی طول 
برگه های  تا  کشید 
بیارن،  رو  امتحانی 
واقعا لحظات بدی 
بود... برگه ها اومد، 
امتحان شروع شد، 

یادداشت
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سواالرو یک دور خوندم، از اون چنتا سوالی که یادداشت برداشته 
بودم چیزی نیومده بود، یه نفسی کشیدم و مشغول نوشتن شدم.

سوال اول، دوم، سوم... سوال آخر؛ جمله اول، دوم، سوم... جمله آخر 
رو که شروع کردم دیدم معاون مدرسه داره با قدمهایی با طول تقریبا برابر 
و خونسرد نزدیک میشه. توی کل امتحان مراقب ها رو تحت نظر داشتم و 
حساسیت نشون می دادم اما این واقعا با بقیه فرق داشت. نزدیکتر که شد 
طول گام هاش داشت کمتر می شد. قبل از این که بهم برسه به خودم شک 
کردم که شاید سوتی داده باشم، سریع اومدم خودم رو جمع کنم، رفتم سراغ 
یادداشتی که نوشته بودم، انگشتم رو کردم الی اون تایی که به لبه آستینم 
داده بودم... چپ، راست، چپ تر، راست تر... نبود! دور و برم رو خیلی سریع 
وارسی کردم، در اثر تکونهایی که دستم روی صندلی خورده بود، برگه کذایی 
خزیده بود و از تای آستین بیرون افتاده بود؛ درست کنار صندلی، روی زمین...
جمله آخرِ سوال آخر هنوز تموم نشده بود. اما الکی یه نقطه پررنگ گذاشتم. 
برگه رو برگردوندم، اسمم رو نگاه کردم، یه وارسی کلی هم کردم که همه 
سواال رو نوشته باشم، به سبک همه امتحانایی که اون موقع ها می دادم. بعد 
از روی صندلی بلند شدم و راه افتادم به سمت درب خروجی سالن... اون 
مسافت همیشه حدود پنجاه قدم بود، اما اون بار انگار زمین کش اومده بود؛ 
راه می رفتم و پشت سر خودم معاون مدرسه رو تجسم می کردم و سناریوهای 
مختلفی رو تو ذهنم پرورش می دادم که االن چه واکنشی نشون خواهد داد. 
به گمانم مردی کرد، به جوونیم رحم کرد، از اعتبارم تو ذهنش خرج کرد و گفت 
اینو زیر سیبیلی رد کنیم. اگه میخواست خیلی راحت می تونست اذیتم کنه، 

جوری که آش نخورده دهنم رو بسوزونه، اما اون طوری نشد...
اون اتفاق افتاد و برای همیشه به من یاد داد که کوتاه ترین راه بهترین راه 
نیست. هر چند دونستن اون چنتا سوال موردی به اون صورتی که توی امتحانات 
مطرح میشن برای من چندان اهمیتی ندارن و تو زندگیم تاثیرگزار نیستن اما 
این دلیلی واسه تقلب کردن نبود، اگه اون موضوع واسه من اهمیت داره 
من باید خوندن و فهمیدنش رو تقبل می کردم. اون تالش نافرجامی که من 
تو تقلب کردن داشتم بیش از اثر دیگه ای که می خواد در آینده داشته باشه ، 
این بال رو سرم آورده که »من رو پیش خودم کم اعتبار کرده«. من یاد گرفتم 
اگه میخوام اعتماد بنفسم رو در ساحت های مختلف از دست ندم هیچ وقت 

اقدام به تقلب نکنم.

یادداشت

بازگشت به
فهرســــــــت
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خوبیتر

بازگشت به
فهرســــــــت



11

 نشریه ی فرهنگی
 اجتماعی خوبگاه
 شماره ی چهارم 
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محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

اول شخص مفرد

سعید حقیقی پور | ۹۹ ارشد برق |  بیرجند

زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه

جمعه ها غروب که می شود دلت سخت می گیرد. مهم نیست کجای این کره 
خاکی باشی. مهم نیست مسلمان باشی یا یهودی یا هندو. غروب جمعه ذاتاً 
دلگیر است. هفته ای را به انتظار جمعه سپری میکنی و جمعه هم »بی صاحب« 
غروب می کند و زمان می گذرد تا بازهم هفته ای دیگر و جمعه ای دیگر و غروبی 

دیگر ...
سخن از انتظار به میان آمد. باید نوشت از مردی که قرار بود در پس پرده 
غیبت چند مدتی را بماند تا مردم نیاز به وجودش را حس کنند و آنگاه به درگاه 
خداوند استغاثه کنند تا لطف و رحمت خداوندی شامل حال بندگان شود و آن 
آفتاب از پس ابر بیرون آید و زمین روی آسایش و آرامش را به خود ببیند اما ...

مهتاب
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سال هاست که او منتظر ماست. منتظری که هر صبح و شام برایش غروب 
جمعه است و دلگیر. منتظری که امید دارد شاید روزی ما با خود بیندیشیم که 
چرا غروب های جمعه این چنین دلتنگی به بار می آورد. شاید لختی درنگ کافی 
باشد تا بدانیم غروب جمعه غم غربت مردی است که مظلومیت هزار و اندی 
سال را به دوش می کشد. اگر روزی در شهری غریب باالجبار چند صباحی را 
سپری کنی به خوبی خواهی دانست که غربت چه بار گرانی را بر شانه های 
دلت سوار می کند. غربت همیشه سخت بوده و جان گداز تا بدان پایه که در 
دعا هم پروردگار را سوگند می دهیم که مباد غریبی در غربت گرفتار شود. 
خدایا مگر بارها بر آستانت زمزمه نکردیم »رُدَ کُلِّ غَریب« را؟ مگر بعد از هر 
فریضه دست به دعا برنداشتیم تا تمامی اسیران دربند رهایی یابند؟ پس چه 
شده که »غریب« به دیارش باز نگشته و همچنان اسیر در پس پرده غیبت 
است؟ پس چه شده که هنوز چشمان یعقوب پیراهن یوسفش را در آغوش 
نکشیده است؟ بارخدایا اگر دعاهایمان به تو نمی رسد و خطاهایمان تحبس 
الدعایمان کرده چطور می توان امید داشت به آمدن اویی که ما را از بند خود 

برهاند؟ همو که فرمود برای فرج دعا کنید که گشایش امر شما در آن است.

امروز که کار دنیا بیش از هر زمان دیگری گره خورده و مردم در سراسر عالم 
به انواع بالیا مبتال هستند امید می رفت که نیاز به حضرت منجی بیش ازپیش 
درک شود اما بشر کورکورانه دوای کهنه درد خود را در جایی می جوید که هیچگاه 
وجود نداشته است. عقل مادی می پندارد که پایان دردها نسخه ای غیر الهی 
دارد که می تواند آن را با توان ناقص و ضعیف خود به چنگ آورد غافل از اینکه 
سنت خداوند چنین رقم خورده که دنیا با آمدن او به سرمنزل مقصود برسد 
و تمام عالم شاهد برپایی حکومت مستضعفان بر پهنه گیتی باشند. به امید      

آن روز ...

مهتاب

بازگشت به
فهرســــــــت
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محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

محمدجواد استقامت | ۹۵ برق | قم

زمان تقریبی مطالعه: ۳ دقیقه

خندق بال

سپاس خدایی که دانشجو را آفرید و تخم مرغ را مایه آسایش او قرارداد! 
در این متن نه چندان کوتاه تالش شده تا اندکی از قصه ی پرغصه ی نظام 
تغذیه دانشجویان مستقر در خوابگاه بازگو شود، باشد که دست مایه عبرت 
شما شریفیان شهرستانی شود که در آینده نزدیک از اهالی همین خوابگاه ها 

خواهید بود. 
دانشجویان خوابگاهی از روش های مختلفی برای تأمین غذا و تمدید مهلت 
حیاتشان استفاده می کنند. یکی از متداول ترین روش ها استفاده از سامانه 
رفاه دانشجویی است. در این سامانه، دانشجویان می توانند برای هفته آتی 
خود به سلف دانشگاه سفارش غذا بدهند؛ معاونت دانشجویی که متولی 

در  دانشجویان  رفاه 
دانشگاه است از حداکثر 
منابع موجود در دانشگاه 
سفارش ها  تأمین  برای 
استفاده  آن ها  غذایی 
طبق  که  طوری  می کند. 
و  آماری  مشاهدات 
گزارش ها دریافتی عمدتاً 
چمن های  شدن  کوتاه 
دانشگاه مقارن با دریافت 
از  قرمه سبزی  سفارش 

دانشجویان می باشد.
غذایی  کیفیت  هرچند 

سیاهه ای در باب رژیم منحوس غذایی در 
خوابگاه های دانشجویی

آشپزی در خوابگاه - عکس از: علیرضا حسین خوانی

بالشتک
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خرداد ماه ۱۴۰۰

دانشجویان  که  باال هست  به اندازه ای  دانشگاه طبخ می شود  در سلف  که 
را از مرگ در اثر گرسنگی برهاند )!( اما عمدتاً آمار حالت تهوع و مشکالت 
گوارشی بعد از وعده های غذایی به خصوصی نظیر قرمه سبزی، کباب کوبیده 
و آش رشته به صورت چشم گیری افزایش می یابد. به همین دلیل برخی از 
دانشجویان به دنبال راه های دیگری برای تأمین نیازهای غذایی شان می روند؛ 
یکی از گزینه هایی که همیشه روی میز هست استفاده از فست فود و سایر 
آشپزخانه هایی است که در اطراف خوابگاه فعالیت دارند؛ به عقیده نویسنده، 

خرید غذا از این منابع، نوعی حرکت 
انتحاری - انتقادی نسبت به کیفیت 

غذای سلف دانشگاه محسوب 
دانشجویان  چراکه  می شود، 
حاضرند با صرف هزینه و زمان 
بیشتر غذایی را باکیفیت غذای 
کیفیت  بعضاً  حتی  و  سلف 
پایین تر تهیه کنند اما تن به 

غذای سلف دانشگاه ندهند!
دسته دیگری از دانشجویان 

خوابگاهی که جزء دهک های باال از نظر اقتصادی )چهاردرصدی ها( می باشند، 
برای تهیه غذا از سرویس های اینترنتی و سفارش آنالین استفاده می کنند. با 
توجه به این که عمدتاً بابت غذای خرید شده هزینه گزافی پرداخت می شود، 
خریدار خود را ملزم به لذت بردن از غذا می داند، چراکه در غیر این حالت از 

جانب هم اتاقی های خود مورد تمسخر قرار خواهد گرفت!
البته برخی از دانشجویان که در شهرهای اطراف پایتخت زندگی می کنند، غذای 
یخ زده و آماده را به خوابگاه 
مدت  چند  تا  و  می آورند 
به عنوان مکانیزم ماشه )!( 
می کنند.  استفاده  آن  از 
که  وعده ای  هر  واقع  در 
سوءمدیریت  دلیل  به 
برای میل  دانشجو غذایی 
کردن وجود نداشته باشد 
را  یخ زده  غذای  دانشجو 

طبــق 
انجام گرفتــه  بررســی های 

بیــن هــر دو دانشــجوی خوابگاهــی یــک 
ــه روش  ــرغ را ب ــت تخم م ــی پخ ــر توانایی نف
انحصــاری خــود دارد و تا به حــال روش های 

بســیار زیــادی بــرای طبــخ املــت و نیمــرو 
ــداع  ــجویان اب ــط دانش توس

اســت! شــده 

بختیاری خاطره انگیز روز دانشجو ۱۳۹۸ - عکس از: سیدسعید جزائری

بالشتک



15

 نشریه ی فرهنگی
 اجتماعی خوبگاه
 شماره ی چهارم 
خرداد ماه ۱۴۰۰

گرم کرده و نوش جان می کند. البته دانشجویان پسر بعضاً از این 
مرحله جان سالم به در نبرده و حتی از گرم کردن غذا به روش مناسب آشنا 

نیستند و باعث هدر رفت غذا می شوند!
عمدتاً آخرین گزینه ای که دانشجویان خوابگاهی برای پرکردن خندق بالدر 
شریفی  دانشجویان  چراکه  است.  آشپزی  عرصه  به  ورود  می گیرند،  نظر 
)به خصوص پسران( در دوران دانش آموزی عمدتاً در خانه فرمانروایی کرده و 
با اصول اولیه آشپزی نظیر نحوه روشن کردن اجاق، مصرف روغن برای پخت 

و حتی لزوم استفاده از ظروف فلزی )و نه پالستیکی( آشنا نیستند!
چنین دانشجویانی عمدتاً بعد از چند تالش ناموفق و کسب شکست های 
متوالی از تجربه های آشپزی به یکی از روش های قبلی پناه می برند، اما دسته 
دیگری از دانشجویان که سطح توقعشان با توانایی هایشان تناسب دارد به 
تخم مرغ پناه می برند! طبق بررسی های انجام گرفته بین هر دو دانشجوی 

نفر  یک  خوابگاهی 
تخم مرغ  پخت  توانایی 
انحصاری  روش  به  را 
حال  به  تا  و  دارد  خود 
روش های بسیار زیادی 
برای طبخ املت و نیمرو 
دانشجویان  توسط 
ابداع شده است؛ به نظر 
دانشجویان  می رسد 
ترکیب  با  دارند  توانایی 
تخم مرغ و هر آن چیز 
یخچال  در  که  دیگری 
یک  می شود  نگهداری 
غذای دانشجویی جدید 

تهیه کنند.
توانایی های دانشجویان خوابگاهی در تأمین  از  روش های فوق گوشه ای 
نیازهای غذایی شان بود، با این وجود احتماالً شما نیز به دلیل اصلی سوءتغذیه و 
انواع بیماری های گوارشی در فارغ التحصیالن دانشگاه شریف پی برده باشید.

بالشتک

بازگشت به
فهرســــــــت
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محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

محمدحسین طالبی | ۹۷ مواد | قزوین

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

ماجرای »ستاره«
داستان »رمانتیک دم عید یک خوابگاهی«

-     استاد: همین هست که هست. درسمان عقب است. برای اینکه سرفصل های 
درس را برسانیم کالس هفته ی بعد هم دایر می باشد. 

-  دانشجو کاف دال: استاد آخر بلیط تهیه کرده ایم!
- استاد: من نمی دانم هر کس آمد، حضورش را می زنم و هر کس حضور 

نداشت طبق قانون از 3 جلسه امکان غیبتش بهره ببرد!
صدای ناله و فغان یک عده شهرستانی )الزم به ذکر است که دانشجویان در 
فضای دانشگاه به دو دسته ی تهرانی و شهرستانی تقسیم می شوند حتی اگر 
استانشان هم سطح تهران باشد( به هوا بلند می شود. حرف اکثرشان یکیست: 

بلیط گرفتیم!
- استاد: خب بلیط تان را کنسل کنید. التبه اگر کوپُن غیبت های خود را نسوزانده 

اید می توانید از آن استفاده کنید.
-  دانشجوی درس خوان صاد میم: استاد از درس عقب می مانیم.

-  استاد: پس بروید کنسل کنید.
-    دانشجو نون خِ: اس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاد! اگر کنسل کنیم بلیط گیر نمی آوریم 
برای روزهای بعدی. باید خود عید را هم در تهران بمانیم. اگر ممکن است ما را 

در این دوراهیِ دو سر باخت قرار ندهید.
مجدد همهمه در کالس ایجاد می شود. تهرانی ها هم مخالف اند. چراکه برای 

خواب تا ساعت 10 صبح هفته ی بعد از اآلن حساب باز کرده اند. 
-  استاد: چه خبرتان است. چه خب ـــــــــــــرتان است. به کجا داریم می رویم. ما 
هم دانشجو بودیم. ما هم شهرستانی بودیم ولی از این اداها نداشتیم. استاد 

می گفت خود عید هم بیایید می آمدیم. 

داستان خوابگاه
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داستان  ادامه ی  خواندن  برای 
کوتاه »ماجرای ستاره« به ضمیمه ی  

نشریه ی خوبگاه مراجعه کنید.

و استاد شروع کرد به تکرار همان جمالت کلیشه ای: 
-  شما دانشجو هستید. دانشجو یعنی چه؟ یعنی جوینده ی دانش. فرقش با 

دانش آموز چیست؟ اینکه باید ...
حال ارتباطش با داشتن کالس در هفته ی آخر سال چیست که استاد مطرح کرده 
است، قضاوت با شما! در همین حین که استاد داشت ما را متنبه می ساخت یک 
دفعه پرسید کسانی که شهرستانی هستند قیام کنند. قیام کردیم )ایستادیم(. 
تعداد یه ذره بیش تر از پیش بینی استاد بود. استاد دید اینطوری نمی شود کالس 

تشکیل داد شروع کرد به پرسش تک به تک.
-  استاد: آقای دانشجو! شما اهل کجا هستید؟

-  همان نون خِ: قم
-  استاد: خب قم که همین بغل است. شما چه؟ 

-  همان کاف دال: اصفهان
-  استاد: آن هم که نزدیک است. زیر 5 ساعت اصال دور محسوب نمی شود. 

دانشجوی ردیف آخر. شما کجایی هستی؟
- من: من استاد؟

-  استاد: بله شما. اهل کجایی؟
- من: اهل حال، اهل دل! )به یاد حضرت حافظ که می فرمود بیفشان جرعه ای 

بر خاک و حال اهل دل بشنو(
-  استاد: متوجه نشدم. چی گفتی؟

- من: اوهمم اوهمم )سرفه برای ماست مالی مزاح فاقد کلرید سدیم کافیِ 
ثانیه ی قبل(. اهل دلیجانم.

استاد می بیند که به مرور هر چه افزون تر می پرسد از پاسخ های کوچک تر 
مساوی 5 ساعت دورتر می گردد. لذا تسلیم می شود. ناله کن های دقایق قبل 
سرود بر تبل شادانه بکوب و این پیروزی خجسته باد این پیروزی را سر می دهند. 

اما، امایی از جانب استاد گوش های افراد حاضر در کالس را تیز می کند:
- هفته اول بعد عید میانترم خواهیم داشت...

داستان خوابگاه

بازگشت به
فهرســــــــت

https://t.me/kanoon_roshan
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محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

یک کارگر مجانی استخدام کنید!

سید علی عزیزی | ۹۸ مکانیک | هشتگرد

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

آیا تا به حال یا خودتان فکر کرده اید که اگر یک کارگر شخصی برای خودتان 
داشته باشید چقدر کارهایتان پیش می افتد؟ لطفاً همین حاال فکر کنید! اگر یک 
شخصی در ازای دریافت پول اندکی روزانه اتاقتان را مرتب کند و خریدهای خانه 

که برعهده شماست را نیز انجام دهد و 
قسمتی از تمرین هایی که اساتید دانشگاه 
به شما داده اند را بنویسد و ارسال کند، 

چقدر زندگی تان لذت بخش تر می شود؟
حتی فکر کردن به این که دیگر استرس 
ددالین و تحویل تکالیف را نداشته باشید 
هم لذت بخش است. اما در حال حاضر 
نه چنین شخصی وجود دارد که بتواند 
تکالیف ما را بنویسد و نه با هزینه اندک این 
اتفاق ها می افتد. پس ما اگر واقعاً چنین 
چیزی را می خواهیم باید برای رسیدن به 
این هدف به دنبال راه حل دیگری بگردیم. 
ما نه می توانیم که یک روز سی ساعته 
داشته باشیم و نه می توانیم شخصی را 
راضی کنیم که کارهایمان را انجام بدهد.

خب، اجازه بدهید برای پاسخ، یادی از 
سال های خوش پشت کنکوری خودمان کنیم. فیزیک دوازدهم، فصل اول، 
مبحث حرکت شناسی: سرعت ضربدر زمان مساوی است با جابه جایی. زمانی 
که ما در اختیار داریم همیشه و همیشه بیست و چهار ساعت، ثابت است. بنا 
بر این، یا باید اهداف بزرگمان را بچینیم و کوتاهش کنیم تا دیگر الزم نباشد 

مسافت های طوالنی را طی کنیم و یا باید سرعتمان را افزایش دهیم! خب 

خوب نامه
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طبیعتاً هرکسی می داند برای انجام کار بیشتر باید بیشتر بدود و تالش 
کند، اما چگونگی افزایش این سرعت را اکثراً افراد یا نمی دانند و یا با تعاریف 
اشتباه، ما را از این امر مهم دور می کنند. تازه کار ما آغاز می شود. چگونه سرعت 
و بازدهی روزانه خود را افزایش دهیم. در اینجا قصد داریم تا چند راه ساده برای 

افزایش بازدهی و سرعت را مرور کنیم.
 اولین کار و البته ساده ترین کار برای این کار سؤال پرسیدن از خودتان است. 

از  کاری  هر  شروع  از  قبل  مثال  برای 
و  مهم تر  کار  آیا  بپرسید  خودتان 

اکنون  که  کاری  از  ضروری تری 
وجود  دارم  را  آن  انجام  قصد 
دارد یا نه. اگر جوابتان مثبت 
بهانه ای  و  نکنید  تنبلی  بود، 
بندی  اولویت  با  نیاورید. 
صحیح، کارهای مهم ترتان را 
ابتدا انجام دهید و سپس به 
بپردازید. سؤالی  کارها  بقیه 
دیگری که می توانید از خودتان 
بپرسید این است که کدام کار 

می تواند با سرعت و کیفیت بیشتری مرا به هدفم نزدیک تر کند؟ پاسخ به این 
سؤال ها می تواند شما را کمک کند تا با سرعت بیشتری به اهدافتان برسید. 
راه حل دیگری که برای افزایش سرعت وجود دارد، انجام بالفاصله کارهای شبیه 
به هم است. فرض کنید ددالین دو تمرین استاتیک و فیزیک امشب است. اگر 
این دو تمرین را بالفاصله انجام دهید، پس از تمام کردن تمرین اول، سرعت 
شما برای انجام تمرین دوم باالتر می رود. زیرا در حال حاضر تجربه ای دارید که از 
حل تمرین اول به دست آمده. عالوه بر این، هنگامی که یک کار را به طور کامل 
انجام دهید، انرژی شما افزایش می یابد. به این دلیل که در آن زمینه کاری هیچ 

استرسی نخواهید داشت.
در آخر حدیثی از امام صادق نقل می کنم که می فرمایند: »خواب زیاد و بیکاری 
زیاد مورد غضب خداست«. راهکارهای دیگری نیز برای افزایش بازدهی وجود 
دارد اما در اینجا فقط به بیان ساده ترین آنها پرداختیم. احتماالً زمانی به کاربرد 
این ترفندها باور پیدا می کنید که چند بار در زندگی روزانه خود از آن ها استفاده 

کنید. خب، اگر واقعاً می خواهید، این کار را از همین حاال شروع کنید.

خوب نامه

فـــــــیـــــــزیـــــــک 
اول،  ــل  ــص ف دوازدهـــــــم، 

سرعت×زمان  حرکت شناسی:  مبحث 
= جابه جاییی. زمانی که ما در اختیار داریم 
همیشه و همیشه بیست و چهار ساعت، 
ــداف  ثــابــت اســـت. بنا بــر ایـــن، یــا بــایــد اه

بزرگمان را بچینیم و کوتاهش کنیم تا دیگر 
مسافت های  نباشد  الزم 

طوالنی را طی کنیم

بازگشت به
فهرســــــــت
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محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

حامد سلمانی زادگان | ۹۷ هوافضا | اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۴دقیقه

بر هر طرف نگاهی

 به رؤیاها و تمام عالیقتان فکر کنید. اگر در کودکی عشق ابوعلی سینا 
شدن داشتید یا می خواستید از حوزه های مختلف سر دربیاورید یا کنجکاوی 

بی حد و اندازه، شما رو به تجربه ای نو سوق می دهد 
قلم  به  را  زیبایتان  چشم های 

پرمحبت من بسپارید.
رشته ی  انتخاب  هنگام  اگر   
مجبور  دانشگاه  و  دبیرستان 
بودید که از بین همه ی عالیقتان 
تنها یکی را انتخاب کننده و این 
و  چندگانه  عالیق  با  موضوع 
متفاوت شما در تضاد بود شاید 
چندپتانسیلی  یک  هم  شما 
)Multi-Potentialite( هستید.

هم زمان  چندپتانسیلی  افراد   
به چند حوزه ی متفاوت عالقه دارند و کنجکاوی برای آن ها حرف اول را می زند. 
آن ها با اشتیاق تمام کاری را شروع و در مدت اندکی انرژی زیادی را صرف آن 
می کنند. اما بعدازاین تجربه، اشتیاق جایش را به بی حوصلگی می دهد و کار 
مورد عالقه ی بعدی خود را آغاز می کنند. برای این افراد سخت است که میان 

همه ی عالیق خود تنها یکی را انتخاب کنند و در تمام زندگی به آن بپردازند.
 مشکل این افراد هنگامی بزرگ می شود که با تفکر تخصص گرایی در جامعه 
روبه رو می شوند؛ اینکه پدر و مادر از او می خواهند تا تمام وقت خود را به 

همه ی رویاهایت را دنبال کن:
از چند پتاسنیلی بودن نترس!

ایــن  مشــکل 
بــزرگ  هنگامــی  افــراد 

می شــود کــه بــا تفکــر تخصص گراییــی 
ــه  ــوند؛ اینک ــه رو می ش ــه روب در جامع
تــا  می خواهنــد  او  از  مــادر  و  پــدر 
ــک  ــا ی ــه درس و ی ــود را ب ــت خ تمام وق

شــغل و مهــارت خــاص 
دهــد اختصــاص 

چندمنظوره
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درس و یا یک شغل و مهارت خاص اختصاص دهد. این افراد بیشتر اوقات 
سردرگم اند و وادار کردنشان به انتخاب یک شغل به آن ها حس کنار گذاشتن 
بخشی از وجودشان را می دهد. ممکن است کالس های رزمی رفته، هم زمان 
عاشق هنر و فلسفه، دانشجوی شریف و یک خوابگاهی همیشه حاضر در 
سوله ی ورزشی، روزی عاشق فیلم و تحلیل آن، گاهی ساز به دست و روزی هم 
ساعت ها در کتابخانه عاشق مطالعه و درس خواندن باشند. این همه استعداد 
در مقابل این نگاه که یک 
خاص  گرایش  و  رشته 
زندگی شان  و  انتخاب  را 
برای  کنند  آن  وقف  را 
چندپتانسیلی ها به معنای 
رؤیاهایشان  کردن  دفن 
حاال  تا  اگر  بود.  خواهد 
تضاد  و  این سرگردانی  در 
را  پتانسیل خود  از  بخشی 
تعطیالت  گذاشته اید  کنار 
برای  فرصت  بهترین  عید 

شروع است.
بر  نیستید  مجبور  شما   
تنها  جامعه  نظر  اساس 
با  کنید!  فکر  رؤیا  یک  به 
شناخت بهتر چندپتانسیلی 
ویژگی های  از  بهره گیری  و 
خود  منحصربه فرد 
در  را  موفقیت  می توانید 
کنار لذت از زندگی داشته 
باشید. افراد چندپتانسیلی 
انگیزه ی  و  شوق  به خاطر 
به  شروع  قدرت  با  زیاد 
یادگیری و کسب تجارب نو 
می کنند و سرعت یادگیری 
به  دارند.  فوق العاده ای 

چندمنظوره
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دلیل آشنایی با حوزه های مختلف توانایی ترکیب ایده ها، خلق ایده و ارائه ی 
راه حل های جدید از ویژگی های آن ها است؛ زیراکه خالقیت از اشتراک بین 
حوزه های مختلف به وجود می آید. این افراد قابلیت انعطاف پذیری خوبی 
دارند و بدون تحمل رنج و سختی و عذاب مداوم می توانند با شرایط ویژه 
کنار بیایند. به راحتی می توانند دیدگاه های متفاوتی داشته باشند. با تفکر 
قبیله گرایی )Contextual Thinking( که دارند به خوبی در نقش های رهبری 
جای می گیرند. تازگی و تنوع و توانایی همدلی با مردم و فرهنگ های مختلف 

از دیگر ویژگی های آن ها است.
 اگر چندپتانسیلی هستید از کسب تجارب نو هراس به دلتان راه ندهید و 
از زندگی متنوع و جذابتان لذت ببرید و به یاد داشته باشید که هر تجربه و 
مهارتی که به دست می آورید یک روز به کارتان خواهد آمد و می توانید نوآور 

باشید.
Dare to Dreams!

چندمنظوره

بازگشت به
فهرســــــــت
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محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

سید علی گوهری | ۹۸ برق | حویق

زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

شوید متلب 
متلب چیست و به چه دردی می خورد؟

همانا از روزی که وارد دانشگاه شدم، حتی در روزگاران دورتر از آن، در کشاکش 
کنکور که سنگ زیر آسیاب بودم - همچنان که هستم - از پیر و جوان، دبیران 
و رهگذران می شنیدم که یادگرفتن متلب برای من که وارد عرصه مهندسی 

شده ام )خواهم شد( فرض است.
این شد که در اولین فرصت دست به گوگل شدم تا با ماهیت این اسم عجیب 
آشنا گردم. حاصل جویش این بود »مَتلب )به انگلیسی:MATLAB( یک محیط 
نرم افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه نویسی نسل چهارم 
است. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود 
زبان برنامه نویسی موردنظر است که از ترکیب دو واژه MATrix )ماتریس( و 

LABoratory )آزمایشگاه( ایجاد شده است«.
از این ها که بگذریم، حتماً شما نیز از جور اساتید یا از جبر روزگار با اهمیت 
یادگرفتن این نرم افزار )زبان برنامه نویسی( آشنا شده اید. هرساله شرکت 
Mathworks دو نسخه از این نرم افزار را منتشر می کند؛ به عنوان مثال اکنون 
که در حال نگارش هستم نسخه R2021a در دسترس است،R نشان دهنده¬ی 
ابتدای واژه Release است و به وضوح 2021 سال میالدی را نشان می دهد و 
اما a نشان دهنده نسخه اول سال میالدی می باشد؛ در نیمه ی دوم سال هم 

نسخه b منتشر می شود.
فارغ از مسائل حاشیه ای، می خواهم با ذکر چند راهکار برخاسته از تجربه 
و معرفی چند منبع به شما کمک کنم تا مهارتتان را در برنامه نویسی متلب 

افزایش دهید.
 گام صفرم! سماجت و سر سختی در حل مسائل.

همانا این گام مهم ترین گام برای رستگاری دنیا و آخرت شماست، شاید 

هسته ی هلو
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در ابتدای کار یک دورنمایی از مسئله داشته باشید ولی، وقتی که وارد 
حل مسئله شوید، تازه متوجه مشکالت و ابهام های مسئله می شوید.

بر شما نوآموزان فرض است که دست از کار نکشید و با چنگ و دندان روی 
مسائل کار کنید، راهکارهایی که در گام های بعدی ذکر شده  اند در درماندگی ها 

کمک حالتان خواهد بود.
 گام اول، دیدن فیلم آموزش در حد مقدماتی

برای آشنایی با محیط برنامه و چند دستور ابتدایی نرم افزار، دیدن فیلم های 
آموزشی کوتاه که کارهای ابتدایی با ماتریس را می آموزند خالی از لطف نیست، 

حال اگر چند دستور رسم را هم در بر داشته باشد که چه بهتر.
اگه در تعطیالت به سر می برید، می توانید از آموزش های درست و حسابی تر 
ترمیک استفاده کنید، پیشنهاد اینجانب دوره آموزش متلب دانشگاه تهران 

است که توسط آقای جمال کزازی تابستان ۹۹ ارائه شده است.
فیلم های این دوره در حال حاضر در آپارات موجود است و از اینجا قابل 

.) @utmatlab :دسترسی است )همچنین کانال تلگرام
 گام دوم، حل تمارین یا سوال های معروف در برنامه نویسی

بعد از آشنایی اولیه با نرم افزار حال وقت آن است که سوال حل کنید، 
اگر استاد درس تمرین معرفی کرده است بسم هللا ای بگویید و شروع کنید 
یا اگر از عاشقان برنامه نویسی هستید، می توانید با حل سوال های معروف 
برنامه نویسی به تسلط برسید؛ همچنین به راحتی می توانید با صوت و تصویر 
کار کنید. با توجه به اینکه صوت و تصویر یک نوع ماتریس هستند، ماتریس 

محور بودن متلب کار را به مراتب آسان کرده است.
 گام سوم، جستوجو در اینترنت

وقتی که سراغ تمارین بروید قطعاً در میان کار به دستوراتی نیاز خواهید 
داشت که نمی دانید چه هستند و یا حتی وجود خارجی دارند یا نه! در این مواقع 
بهترین کار جستجو در گوگل است، اگر به زبان انگلیسی تسلط ندارید نگران 
نباشید چون تا حد خوبی دستورات متلب در سایت های فارسی زبان هم مورد 
بررسی قرار گرفته اند یکی از این سایت ها »کلیدستان« است که بنده، بسیار 

از محتوای این سایت مستفیض گشته ام. 
اگر با جستجو  به زبان فارسی به نتیجه ای نرسیدید بروید سراغ زبان انگلیسی 
که اگر دستوری مطابق خواسته شما وجود داشته باشید قطعاً پیدا خواهد شد؛ 
سایت شرکت سازنده متلب )Mathworks.com( هم همه توضیحات الزم 

هسته ی هلو
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را برای هر دستور و مثال هایی از آن ارائه کرده است.  همچنین همانند 
Stack Overflow در این سایت کابران سواالتی را مطرح کرده می کنند و کابران 

دیگر به سواالتشان پاسخ می دهند.
سایت »آموزش ۳۶۵« هم آموزش های کوتاه و مفیدی را به صورت رایگان 
در سایت خودش ارائه کرده است که من از این فیلم های کوتاه برای آشنایی 
عملی با دستورهای مورد نظرم استفاده می کنم، از طریق این لینک می توانید 

به آموزش این سایت دسترسی داشته باشید.
آپارات و یوتویوب پر هستند از آموزش ها و ویدئوهای کوتاه و بلند اگر از 
فدائیان هوش مصنوعی هستید و دست به متلب خوبی دارید، بد نیست از 

این کانال آپارات هم دیدن کنید؛ مثال های حل شده جالب دارد.
 گام چهارم، جستجو در خود متلب

شاید کمی عجیب به نظر برسد ولی می توانید دستورات را در خود متلب سرچ 
کنید و با دیدن مثال های متنوع از آن دستور و آشنا شدن با سینتکس آن گره 
از مشکل خود بگشایید، فقط کافیست از قبل نام دستور را بدانید و آن را در 
بخش »Search Documentation« که در قسمت باالی نرم افزار قرار دارد، 

جستجو کنید.
حرف آخِر

تا می توانید به مسائل بچسبید و ولشان نکنید اگر در جایی به ابهامی برخوردید 
از دیگران کمک بگیرید منظور از دیگران دستیاران آموزشی یا دوستانتان هستند 
که اگر در حل سوال موفق بودنند می توانید نام توابع و دستورات را از آنها 
بپرسید با اشکالتان را رفع کنید. ایده هارا کپی نکنید دنبال 

خلق ایده باشید.
به عنوان جمله آخِر می توانم بگویم متلب وسیع تر 
از آن است که بتوان همه آن را آموخت و به 
یاد داشت؛ حتی ساده ترین دستورات 
هم از خاطر حرفه ای ترین ها 
فراموش می شوند و با سرچ در 
 »Documentation« یا گوگل 
متلب از دستورات استفاده می کنند؛ 
تنها چیزی که باقی می ماند تفکر برنامه نویسی 

و مهارت کسب شده است. 

هسته ی هلو
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زمان تقریبی مطالعه: ۷ دقیقه

سربازی در خوابگاه!
در یک گپ وگفت یک ساعته سینا فاتحی از تجربه ی 

خوابگاهی بودنش می گوید

خودتان را معرفی کنید.	 
سینا فاتحی، متولد  ۱۳۷۳، خمینی شهر اصفهان.

چه شد که به شریف آمدید؟ آیا صرفا به خاطر رتبه؟ قبل از 	 
آمدن به دانشگاه دغدغه و حسی نسبت به خوابگاه داشتید؟

سال ۹۲ کنکور  ریاضی دادم و رتبه ام ۸۰ منطقه ۲ شدم. درسم خیلی خوب 
بود. رتبه ام از پیش بینی دیگران بهتر بود ولی خودم حدس می زدم حتی بهترین 
از این باشم. از همان اول بسته بودم برای شریف. شریف از همه نظر  یک بود. 
انتخاب رشته ام بیشتر از اینکه بر اساس رشته باشد بر اساس دانشگاه بود. 
برق، مکانیک، کامپیوتر و فیزیک شریف. برایم دانشگاه شریف بیشتر از رشته 
اولویت داشت.علتش این بود که از فضای علمی و رتبه ی داشگاه شنیده بودم.

مصاحبه
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چه شد رفتید برق شریف؟	 
احساس کردم سه دسته رشته هست. برق و کامپیوتر، مکانیک و عمران، 
ریاضی و فیزیک. احساس کردم از رشته های انتزاعی تر بیشتر لذت می برم. 

انتخابی بدی هم نکردم. حتی اگر برگردم هم همین انتخاب را می کنم.

آیا خودتان یا خانواده مشکلی با زندگی کردن در شهر دور یا 	 
خوابگاه نداشتید؟ 

وقتی می خواستم بیایم دانشگاه همه چیز خوب بود. مسئله ای دوری بود اما 
برای خودم محل از اعراب نداشت. در ذهنم بود که باالخره  فردا هم باید اپالی 
کنی و برگردی. برایم سخت بود چون تجربه اش را نداشتم ولی اهمیت نداشت 
و باید تجربه می شد. خانواده اولش شک داشت و اما وقتی اصرار و شوق من را 

دید کوتاه آمد.

اولین باری که وارد خوابگاه شدید چه حسی داشتید؟ اولین 	 
هم اتاق هایت که بودند؟ آن ها را چگونه پیدا کردی؟

حس خاصی نداشتم. یک ذره دلهره که آن هم برطرف شد.  اوضاع و امکانات 
خوابگاه آن زمان برخالف اآلن خیلی خوب نبود. با بچه ها قرار گذاشتیم به 
خانواده نگوییم اوضاع خوب نیست تا دل نگران نشوند. هم اتاقی هایم هر ۴ تا 
از یک دبیرستان بودیم. یکی دیگر هم همشهری مان بود. آن یکی هم دوست 

همشهری مان.

اولین هم اتاقی هایت  بهترین هم اتاقی هایت بودند؟	 
نه. سال دوم اتاقم را عوض کردم. با علی امیر  -که ارشدش را همین شریف 
گرفت- از همان اول تا قبل از ازدواج کردنش هم اتاقی بودم که یکی از بهترین 

هم اتاقی هایم بود. هم اتاقی خوب زیاد داشتم.

کی زن می گیری؟	 
نمی دانم!

برای ازدواج کردن در دانشگاه باید چه کرد؟	 
کسی که حس می کند شرایط ازدواج را دارد می تواند  با مراجعه به کانال هایی 
مثل کسانی که ازدواج کردند، دفتر نهاد رهبری، معاونت دانشجویی، تعدادی 

از اساتید هستند.

مصاحبه
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زندگی خوابگاهی چه آورده ای برای ازدواج  دارد؟	 
یکی از ویژگی های زندگی خوابگاهی تعامل داشتن با هم اتاقی ها است. یا 
مثال سخت نگرفتن و ایراد نگرفتن در بسیاری از موارد مثل دست زدن به  وسایل 
یکدیگر و ... که قابل چشم پوشی هستند. اگر بخواهیم در مورد همه چیز سخت 
گیری کنیم به مشکالتمان افزوده می شود. من هم مثل خیلی از بچه ها این 

مشکالت را داشتم. ولی با چند نفر آشنا شدم.
خوابگاه  هیئت  دبیر  مرادی،  مسلم  با 
آشنا  اردوی جهادی  در طول  طرشت، 
شدم. خیلی از خاطراتش تعریف کرد. 

و  مسائل  با  مواجهه اش  یعنی 
فهمیدم  آنجا  مشکالت. 
چقدر  خوابگاهی  زندگی 
می تواند قشنگ و خنده دار 
و جذاب و شیرین باشد و 

اصال سختی نکشی.
یا مثال آقای مهدی صالحی 
از  سال باالیی های ما بود 
اصفهان و ورودی ۸۸ برق 
که دبیر هیئت الزهرا هم 

بود و من با او یک سال هم اتاقی بودم. نحوه ی مواجهه ی او با مسائل و زندگی 
خوابگاهی و آسان کردن زندگی خوابگاه برای ما بسیار الگو بود. دیدم که زندگی 

خوابگاهی چقدر می تواند لذت بخش و خاطره ساز باشد.
یاد گرفتم در زندگی خوابگاهی باید دورهمی ها را زیاد کرد. دورهم باید وعده های 
غذایی را با هم بخوریم. با هم غذا بپزیم.  اتاق های بغل را مهمان کنیم به صرف 
یک چایی یا میوه. این باعث هم بستگی می شود. از این ها یادگرفتیم ایراد کوچک 
و جزئی نادیده بگیریم و گذشت کنیم. محبت کنیم و در درس کمک همدیگر 
کنیم. مثال امروز نوبت یکی از بچه هاست که اتاق را تمیز کند اما امتحان دارد 
اگر می توانیم کمکش کنیم. وسواس نداشته باشیم. ما این ها را پیاده کردیم و 

شیرینی خوابگاه را دیدیم.

اگر یک روزی از روبروی خوابگاه رد شدی یاد چه چیزی می افتی؟	 
شب بیداری، توی  سالن حرف زدن، تولد گرفتن، دور یک سفره غذا خوردن و...

مصاحبه
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اولین آشناییت با کانون چگونه بود؟	 
دبیر کانون پشتیبان ما بود. اولین وظیفه ام در کانون تمیز کردن مهرها بود. 

یک کار خیلی ساده ی یک ساعته بود. این باعث شد پای من به کانون باز شود. 
آن موقع در ذهن من کانون  یک محل برای برنامه های مذهبی و فرهنگی و 
ورزشی بود. خالصه وارد شدم و مخصوصا در پذیرایی واقعه ی هر شب کمک 
می کردم. ولی  تا سال سوم خیلی محدود. وقتی سال سوم بودم دبیر کانون از 
خوابگاه رفت و بچه ها تصمیم گرفتند من دبیر کانون باشم. توفیق اجباری! آن 
سال در تغییرات عمران در خوابگاه رخ داد ولی تغییرات دفتر کانون و نمازخانه 
خیلی طول کشید و من نیم سال را صرف تالش برای بازسازی دفتر کانون کردم.

ارتباطت با بچه های خوابگاه چطور بود؟	 
از سال دوم پشتیبان بودم و بچه ها ارتباط داشتم اما سال سوم وقتی در کنار 
پشتیبان بودن، دبیر شدم، یک رابطه ی گسترده با همه ی بچه ها را استارت زدم 
و سعی کردم از بچه ها کمک بگیریم تا فشار کاری ام را کم کنم. سعی کردیم  
اردو و کارهایی که تعطیل شده بود را برگزار کنیم. برنامه های خوبی  برگزار شد 

و طیف وسیعی از بچه ها شرکت داشتند.
آن سال ماه رمضان وارد سال تحصیلی می شد و ما برنامه ی هرشب افطاری را 
تعریف کردیم و برنامه ی خیلی خوبی شد و همه ی ورودی ها درگیرش شدند. در 
برنامه ها از هیئت الزهرا هم کمک گرفتیم. از معاونت فرهنگی هم بسیار کمک 
خواستیم و سعی کردیم تا توانستیم فعالیت تعریف کنیم و کار کنیم و فضای 

خوابگاه را از لحاظ شادی و نشاط و فرهنگی و مذهبی عوض کنیم.
برنامه ی افطاری ما به شدت جدی و موفق شده بود و حتی 

یکی از دانشکده ها برنامه ی افطاری اش را در خوابگاه 
گل  برنامه  اینقدر   کرد.  برگزار 

درشت شده بود که دانشکده ها 
)مثل خرما(  اضافه شان  اقالم 
خوابگاه.  می فرستادند  را 
سال های بعد هم از کانون 
کردم  سعی  و  نشدم  جدا 
لحاظ  از  توانستم  هرجا 

معنوی و فکری و اجرایی  کمک 
کنم. ماندگار کانون شدم اما           

دبیر نبودم.

مصاحبه
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دادن مسئولیت به سال اولی ها چقدر به کانون کمک کرده؟	 
یک خوابگاهی اولین حضورش در برنامه های فرهنگی را در خوابگاه تجربه 
می کند. به خصوص سال اول. کانون هم سعی دارد عالوه بر سال باالیی ها خوب 
برنامه ریزی کند. سال اول بنا بر این است که مثل جدی داده نشود. مسئولیت 
پذیرفتن در کارهای فرهنگی خیلی فایده دارد. شما نیاز دارید در کنار درس و 
مهارت های فنی، یک سری مهارت های اجتماعی هم کسب کنید. مثال چطور 
با دیگران هم فکری و مشورت کنید، چگون تاثیر بدهید، چگونه تاثیر بپذیرید، 
چگونه بودجه را مدیریت کنید، چگونه منابع انسانی را مدیریت کنید، چگونه 
استراتژی تعریف کنید و تدارکات را آماده کنید. تضمین می کنم این مهارت ها 

در دانشگاه فقط در کار فوق برنامه به دست می آید.

خاطره ی جذاب از خوابگاه داری؟	 
همه اش خاطره است . تخت دو طبقه خودش یکی از مسائل خوابگاه است. سرو 
صدا! ترم اول من تخت پایین بودم و تخت باالیی چاق بود. وقتی می خواست باال 
برود چهار پنج متر دور می گرفت و می پرید روی تخت! خالصه تخت به صورتی 
نوسانی شروع به حرکت می کرد  من از خواب می پریدم و بعدا پیچ و مهره های 

تخت در رفته بود و تخت مثل تاب شده بود.

درمورد این کلمات چه حسی داری؟	 
ساس: بدن کبود. ساس بیشتر از همه من را می زد. این یکی از خاطرات جذابم 
است.  یکبار دیدم یک ساس دارد از دوستم فرار می کند و به سمت من می آید.

آشپزخانه: پر از بوی همه چیز!
سینا فتحی از خوابگاه چه چیزی یادگرفت؟	 

یاد گرفتم مشکالت را ببینم و حل کنم و اگر قابل حل نیست با آن کنار بیایم. من 
که از خوابگاه استفاده کردم و به شما هم توصیه می کنم اگر برگشتید خوابگاه 
از آن استفاده کنید. به ما گفتند: »اگر می خواهی مرد شوی برو سربازی«. من 

می گویم چهارسال برو خوابگاه!

مصاحبه

مصاحبه کننده:
مهدی مهدیه | ۹۸ برق |نجف آباد

بازگشت به
فهرســــــــت
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محمد محمدی - اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

علیرضا حسین خانی | ۹۸ کامپیوتر | قم

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

محققان خوبگاه در یک مقاله ی کامال علمی و معتبر 
ثابت کردند عامل اصلی شیوع کرونا خوابگاه است!
بررسی شماره ای که همه ی متن های آن با این نیت نوشته شد 

که از شنبه دانشگاه باز می شود!

دوم  شماره ی  انتشار  زمان  در 
فکر  کسی  کمتر  احتماال  نشریه، 
می کرد که  خوبگاه بعدی با یک سال 
فاصله و همچنان به صورت مجازی 
منتشر شود؛ نشریه ای که طبعا حال 
و هوای کرونایی و آغاز خانه نشینی 
بود. مروری سریع  گرفته  به خود 
بر آن شماره ما را به روزهای آغاز 
می برد،  مجازی  درس خواندن 
خاطرات اردوی سعدآباد در اولین 
روز کشف کرونا در ایران را تجدید 
می کند، از فرصت های خانه نشینی 
می گوید و به بررسی ریشه ی اصلی 

ویروس کرونا می پردازد!
اول نوبت به محمدحسین طالبی می رسد. نامبرده به تعبیر خود در متنی 
»طنزیم« شده به بررسی تطبیقی عالئم کرونا و خوابگاه پرداخته و در اقدامی 
جسورانه، خوابگاه را آزمایشگاه جدید ویروس های بیولوژیک در قرن بیست و 
یکم می داند و سایر نظریات علمی مبنی بر آغاز شیوع ویروس از خفاش را به 
چالش کشیده است. اخبار تکمیلی دررابطه با نظریه ی ایشان در شماره  های 

بعدی به تفصیل به اطالع خواننده خواهد رسید.

یاد ایام
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احمدرضا سبزواری از احساس خود نسبت به خوابگاه پیش و پس از کرونا 
نوشته و حسرت خود را نسبت به از دست دادن اسفندهای خوابگاه بیان کرده 
است. البته بعضی محققان اعتقاد دارند اسفند خوابگاه فرقی با سایر ماه هایش 
ندارد و از یک کرباس است. »بار دیگر بیشتر دوستت خواهم داشت« از آن 
دست متن های احساسی و تامل برانگیز است که مطالعه ی آن به همه ی آحاد 

جامعه  توصیه می شود!
جذابیت های کالس مجازی، نقطه ی عطف »ترمی به یاد ماندنی« به قلم 
امیرحسین هادیان است. حضور با زیرشلواری در کالس و خوردن ناهار در حین 
آن را از جمله موهبت های ویروس جذاب کرونا توصیف کرده است. نامبرده 
تمرین را بخشی از زندگی دانشجوی شریف دانسته و می نویسد: »بدون تمرین 
زندگی برای دانشجوی شریف معنا ندارد«. روحیه ی برقی در سایر نقاط متن نیز 

قابل احساس است!
»از شنبه انشاءهللا« جمله ای است که پس از مطالعه ی متن حسین اسدی به 
اذهان خطور می کند. فهرستی را از کارهایی که انجام آن ها در زمان خانه نشینی 
می تواند مفید واقع شود؛  از آن فهرست هایی که هر جوان ایرانی حداقل یکبار 
برای خود نوشته و زمان اجرایش را به شنبه های آتی موکول کرده است؛ کدام 

شنبه؟ خدا می داند!
خاطرات اردوی کاخ سعدآباد در اول 
که  شده است  نوشته   1398 اسفند 
برخی آن واقعه را منشأ انتقال کرونا 
از خوابگاه به محیط بیرون می دانند. 
جواد استقامت از فرصت های معنوی 
ماه مبارک رمضان سخن به میان آورده 
و اندکی درباره ی حال و هوای خوابگاه 
در ماه مهمانی خدا و سایر مناسبت ها 
نوشته که دل هر خواننده ی خوابگاه 
دیده و ندیده را سرشار از حس دلتنگی 

می کند.

دوم  شماره ی  خواندن  برای 
نشریه می توانید روی جلد نشریه 

کلیک کنید.

یاد ایام

بازگشت به
فهرســــــــت

https://t.me/kanoon_Roshan/2202
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مجتبی صالحی | ۹۷ مکانیک | اصفهان

زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه

لذت مطالعه در دقیقه ۹۰!
پنج کتاب پیشنهادی برای مطالعه در سال جدید

دنیای سوفی: لذت چرخ زدن در دنیای فلسفه
یا  و  هستید  فلسفه  دنیای  با  آشنایی  دنبال  به  اگر 

سؤاالتی مانند اینکه »جهان چگونه به 
وجود آمده است« برایتان جذاب است 
و تاکنون هم آن چنان مطالعه فلسفی 
نداشته اید، دنیای سوفی احتماالً کتابی 
است که منتظر شماست. این کتاب یک 
است  گردر  یوستین  اثر  فلسفی  رمان 
که چاپ اوّل آن در سال ۱۹۹۱ میالدی 
رشته  در  گردر  یوستین  شد.  منتشر 
به  فارغ التحصیل شد و سپس  فلسفه 
مدّت ده سال به تدریس »تاریخ عقاید« 
در  پیوسته  و  پرداخت  دبیرستان ها  در 
به  که  بود  ساده ای  فلسفی  متن  فکر 
چون  و  بخورد  جوانش  شاگردان  درد 
متن مناسبی نیافت نهایتاً کتاب دنیای 
سوفی را نوشت. این کتاب با استقبال 
بسیاری روبه رو شد و تاکنون به ۵۹ زبان 

دنیا ترجمه شده است و بیش از ۴۰ میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به 
فروش رفته است. این اثر داستانی است که تاریخ فلسفه را به زبان ساده برای 
نوجوانان تشریح می کند. این کتاب البته عالوه بر نوجوانان، توجه بزرگ ساالن 
را هم به خود جلب کرده است. از روی کتاب دنیای سوفی فیلم و بازی رایانه ای 

به همین نام هم ساخته شده است.

کتابخوبه

https://taaghche.com/book/5331/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C
http://t.me/khoobgahbot
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رشد: کتابی برای بزرگ شدن
کتاب رشد نوشته علی صفایی حائری 
سوره  بر  محتوایی  و  معنایی  تفسیری 

عصر است. 
کلمه هایی  آن  از  تکامل  رشد،  خسر، 
هستند که بدون آنکه آن ها را فهمیده 
در  شده ایم.  درگیر  آن ها  با  باشیم، 
چه  برای  می گویند  که  دیگران  برابر 
شتاب زده  خیلی  آفریده شده ایم، 
می گوییم برای تکامل؛ و طرف بدون اینکه 
مفهومی از خودش، از استعدادهایش، از 
نقص ها و کمبودها و نیازهایش و از شکل 
گرفتن ها و به اوج رسیدن استعدادهایش 
در نظر داشته باشد، زبانش بند می آید و 
مبهوت نگاه می کند؛ و اگر عصیانگرتر و 

طوفانی تر باشد با خستگی می پرسد، خب 
اصالً تکامل برای چه؟ چرا تکامل پیدا کنیم؟ من نمی خواهم 

به کمال برسم. 
رشد یک کتاب بسیار عمیق و پرمعناست 
که باتکیه بر سوره عصر مفاهیم رشد و 
تکامل را تبیین می کند. کتابی که قابلیت 
دارد حتی چندین بار بخوانیم و هر بار هم 

چیز جدیدی یاد بگیریم.

از  داستانی  آدم ها:  و  موش ها 
جستجوی  در  فصلی  کارگر  دو 

رؤیاهایشان
ین  از ا کوتاهی  رمان  کتاب 

جان اشتاین بک، برنده 
ادبیات  نوبل  جایزه 

کتابخوبه

https://taaghche.com/book/42999/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://t.me/khoobgahbot
https://taaghche.com/book/90021/%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7
http://t.me/khoobgahbot
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است. داستان سرگذشت غم انگیز دو کارگر مهاجر، جُرج و لِنی است که در 
رکود بزرگ آن روزگار در کالیفرنیا به دنبال یافتن کار به هر سمت وسویی 
روانه می شوند و در فکر دست وپا کردن مزرعه ای برای خودشان هستند. 
جان اشتاین بک به بهانه معرفی این دو شخصیت تصویری روشن از زندگی 
کارگران فصلی و پاره وقت در مزارع و کشتزارها در دهه ۱۹۳۰ آمریکا به دست 
می دهد، تصویری که در عین شفافیت در توده ای از کسالت و غبار فرورفته 
است. همراه با فرم و تصویرسازی های جذاب داستان که شما را به کنار آن 
مزارع زیبا می کشاند، محتوای این داستان هم بدون هیچ چالشی به دل 
خواننده می نشیند. تصویری تأثیرگذار از بی رحمی اربابان و دوستی کارگران 

آن دوران که البته نتیجه غم انگیزی دارد.

بودم  ساله   ۲۰ وقتی  ای کاش 
از  گذار  برای  نکاتی  می دانستم: 

دانشگاه به محل کار
بودم  ساله   20 وقتی  ای کاش  کتاب 
از  یکی  سیلیگ  تینا  نوشته  می دانستم 
پرفروش های بازار جهانی کتاب است. تینا 
سیلیگ استاد دانشگاه استنفورد است 
که به زبان شیرین و روان به همراه مثال 
و داستان های جالب که در دنیای واقعی 
در حوزه ی خالقیت، نوآوری و ابتکار روی 
داده است را به رشته ی تحریر درآورده 
است. این کتاب نقل ماجراهای جذاب و 
حیرت انگیز افرادی است که نویسنده در 
مقام استاد، محقق، مشاور و... با آن ها 
اشتراک  نقطه ی  است.  داشته  سروکار 
تمام  بر  که  است  آن  افراد  این  همه ی 
الگوها و مفروضات از پیش تعیین شده 

کامالً  چشم اندازی  از  و  کشیده  بطالن  خط  ذهنشان  در 
موقعیت های  درنتیجه  کردند.  نگاه  چیز  به همه  متفاوت 

به ظاهر پیش پاافتاده و به دردنخور را به فرصت هایی مبدل ساختند که هرگز 
در حیطه ی تصور و تخیلشان نمی گنجید.

کتابخوبه

https://taaghche.com/book/57502/%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://t.me/khoobgahbot
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لبنان زدگی: کمی بیشتر از یک سفرنامه به لبنان
حتماً از لبنان و تکثر فرهنگی و اجتماعی 
هرکسی  که  کشوری  شنیده اید.  آن 
عالقه مند است برای یک بار هم که شده 
در سفر به آنجا آن محیط را تجربه کند؛ 
اما در این تعطیالت کرونایی که سفر 
حداقل برای همه مان مقدور نیست شاید 
بد نباشد که یکی از معدود سفرنامه های 
لبنان  را بخوانیم.  لبنان  منتشرشده به 
زدگی سفرنامه ای ۹ پرده ای درباره سفر 
آن  نویسنده  که  است  لبنان  کشور  به 
خود  مشاهدات  مرکبی  حسین  سید 
در این سفر را به رشته تحریر درآورده 
است. از انگیزه های اصلی این نویسنده 
با  بیشتر  آشنایی  لبنان،  به  سفر  برای 
است.  صدر  موسی  امام  اندیشه های 
نویسنده کتاب می کوشد بافت اجتماعی 

و سیاسی و تاریخی لبنان را در قالب مشاهداتش در این 
این کتاب در حد سفرنامه  البته  سفر صورت بندی کند. 

باقی نمی ماند و به قرائت لبنانی از اسالم و تجربه زیسته مسلمانان در فضای 
متکثر و پر دادوستد کشوری می پردازد که هیچ گروهی در آن اکثریت مطلق 

یا حاکم نیست.

برای دریافت کد تخفیف برای خرید کتاب ها 
کتاب  هر  زیر  تخفیف  لوگوی  روی  می توانید 

کلیک کنید یا کد رو برو  را اسکن کنید.

کتابخوبه

طاقچه  از  می توانید  کتاب ها  خواندن  برای 
روی این لوگو زیر هر کتاب کلیک کنید.

بازگشت به
فهرســــــــت

https://taaghche.com/book/21038/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://taaghche.com/book/21038/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://t.me/khoobgahbot
https://taaghche.com/
http://t.me/khoobgahbot
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حامد حاتمی | ۹۸ صنایع | بابل

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

دو صفر با چاشنی فیلم
معرفی چند فیلم و مستند برای تماشا در سال جدید

 2019 The Great Hack
)7.1 :IMDb(

مستندی ساختٔه نتفلیکس در سال ۲۰۱۹ که به نقش کمبریج آنالیتیکا در پیروزی 
دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا می پردازد و هرچه بیشتر ما را از این موضوع 
آگاه می کند که چگونه اطالعات دم دستی و پراکنده ای که از خود در شبکه های 

مانند  اجتماعی 
فیس بوک و توییتر 
می گذاریم،  به جا 
و  تجزیه  در 
تبلیغات  و  تحلیل 
نه  ا ف مند هد
استفاده  می تواند 
شود و خالصٔه امر، 
قدرت  به  می توان 
داده  علم  باالی 
 )Data Science(

پی برد. 

خوابپارات
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2021 WandaVision
)8.1 :IMDb( 

دنبال  را  مارول  فیلم های  سری  اگر 
کرده باشید، واندا و ویژن را می شناسید. 
واندا ماکسیمف، ویژن را که در پیکار با 
دوباره  کرده است،  فدا  را  خود  تانوس، 
زنده می کند و بگذارید اسپویل نکنم! این 
مجموعه، در سال ۲۰۲۱ توسط مارول و 
دیزنی+ ساخته و در قالب یک مینی سریال 
۹ قسمتی پخش شد که البته تلفیقی از 
سینمایی  دنیای  و  کالسیک  سیت کام 
مارول است. در میان فیلم های مارول، 

حقیقتاً فیلم متفاوتی است!

طعم گیالس
)7.8 :IMDb( 

فیلمی 
به کارگردانی عباس 
ساخت  کیارستمی 
سال ۱۳۷۵. اولین 
نخل  که  فیلمی 
برای  را  کن  طالی 
به  ایران  سینمای 
ارمغان آورد. فیلمی 
در ستایش زندگی که در ظاهر ساده و در کارگردانی بسیار دشوار و در مضمون 
به شدت فلسفی و پیچیده است. مردی که می خواهد خودش را بکشد دنبال 
کسی است که خواسته اش را برآورده کند و وقتی او در قبری که برای خودش 
کنده خوابید، رویش خاک بریزد. هیچ کس پیشنهادش را قبول نمی کند به جز 
کارگر یک موزه که از خودکشی خودش تعریف می کند و این که چطور طعم یک 
توت او را به زندگی برگرداند. آقای بدیعی با بازی همایون ارشادی در مواجهه با 

فلسفٔه ساده این مرد، به درک تازه ای از زندگی و لذت هایش می رسد.  

خوابپارت
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2010 Im Here 
)7.8 :IMDb( 

یک فیلم کوتاه از اسپایک جونز با الهام 
از داستان »درخت بخشنده« از شل 
سیلورستاین. اندرو گارفیلد نقش رباتی 
را ایفا می کند که همیشه به چشم حقارت 
به آن نگاه می کنیم. شخصیت شلدون 
گارفلد یک شخصیت درون گراست که 
زندگی تکراری داشته و به شخصیت 
تئودور فیلم Here 2019 شباهت دارد. 
شلدون عاشق رباتی به نام فرانچسکا 
می شود که نقطٔه مقابل اوست و تضاد 
آن ها به خوبی نمایش داده می شود. 
برخالف داستان، فرانچسکا خودخواه 
نیست، بلکه اشتباهات بزرگی می کند 

که برای او گران تمام می شود. 
 2019 A White, White Day

)6.7 :IMDb(
ایسلندی.  غیرهالیوودی  فیلم  یک 
فیلم  دومین  در  پالمسون  هنیور 
سینمایی اش داستان متفاوتی را روایت 
می کند. افسر سابق پلیس که در یک 
ایسلند  در  دورافتاده  و  کوچک  شهر 
زندگی می کند، دو سال پس از مرگ 
همسرش هنوز هم ناراحت، عزادار و 
افسرده است. اما رفتارهای یک مرد، 
پلیس  سابق  افسر  این  دغدغه های 
فیلم برداری  می دهد.  تغییر  کامالً  را 
بی نظیرتر،  لوکیشن های  از  بی نظیر 
و  روان شناسی  تریلر  یک  به  را  فیلم 

احساسی جذاب تبدیل می کند. 

خوابپارات

بازگشت به
فهرســــــــت
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امیرحسین هادیان | ۹۷ کامپیوتر | یزد

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

ب مثل ُبر زدن
خاطرات بازی های خوابگاه و معرفی چند بازی

از جمله نیازهای هر انسانی تفریح است که بازی کردن یکی از راه های برطرف 
کردنش هست مخصوصاً بازی های گروهی که صفای خاصی دارند. معموالً 
یکی از اهداف بچه هایی که به خوابگاه می آیند انجام بازی های گروهی هست 
و کلی خودشان را برای آن آماده می کنند به این خیال که هر شب در خوابگاه 
بساط بازی به راه است اما وقتی پا به خوابگاه و دانشگاه می گذارند و وضعیت 
را می بینند، متوجه می شوند که از این خبرها نیست و باید درس بخوانند. 
اما نمی شود که در خوابگاه بازی نکرد و باالخره گاهی اوقات بساط بازی پهن 

می شود و الحق و االنصاف لذت فراوانی هم دارد.
بازی ها به طور کلی به دو دسته گروهی و فردی تقسیم می شوند. بازی های 
انفرادی لذت و هیجان خود را دارند و معموالً در دسته بازی های رایانه ای قرار 
می گیرند اما بازی کردن آن ها در خوابگاه اتالف وقت است و بیشتر برای مواقع 
تنهایی مناسب هستند در حالی که بازی های دسته جمعی شور و هیجان خیلی 

بیشتری دارند و خستگی را از تن آدم بیرون می کنند.
بازی های گروهی خودشان به دودسته تقسیم می شوند. بازی های رایانه ای 
و غیر رایانه ای که هر دو به اشکال گوناگون اجرا می شوند و طرف داران خود را 

دارند.
بازی های فکری و کارتی بازی هایی هستند که اوایل خیلی به آن ها پرداخته 
می شود و اگر غافل شوید ممکن است لطمه عظیمی به درستان وارد کنند پس 

مواظب باشید که در دامشان نیفتید:(
counter- اگر به سراغ بازی های رایانه ای برویم، شاید بتوان گفت دو بازی
strike و call of duty از جمله محبوب ترین بازی هایی بوده اند که مورد 

خواب بازی
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دسته  در  هم  همچنان  و  می گرفتند  قرار  دانشجویان  استقبال 
بازی های محبوب هستند و حتی گاهی دانشجویان مسابقاتشان را به صورت 

غیررسمی برگزار می کنند و بحث رجزخوانی داغ می شود.
امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی و گوشی های هوشمند، بازی های موبایلی 
هم اضافه شده اند که تنوع بسیار باالیی دارند و می توان گفت برای هر سلیقه ای 

بازی وجود دارد و روزبه روز به تعداد آن ها اضافه می شود.
از تمام این ها که بگذریم، به خاطر شیوع ویروس کرونا، دیگر امکان بازی های 
دسته جمعی به صورتی که قبالً وجود داشت، نیست اما بازی هایی هستند که 
در این شرایط خیلی محبوب شده اند و کمی حال و هوای دانشجویان را عوض 

می کنند. اگر از انجام تکالیف خسته شده اید و می خواهید 
کمی به خودتان استراحت دهید، بازی هایی که در ادامه 
معرفی می شوند را بررسی کنید و با خانواده یا دوستان 

بازی کنید.
بازی هایی  جمله  از  پانتومیم  پانتومیم: 
پروتکل های  با رعایت  است که می توان 
بهداشتی و فاصله اجتماعی آن را بازی کرد 

و یکدیگر را به چالش کشید. اگر تعدادتان 
خیلی زیاد نیست، حتماً پانتومیم را امتحان 

کنید.
یه قل دو قل: یک بازی سنتی که خیلی ها 
با آن خاطره دارند و لوازم مورد نیاز آن تنها 
چند قطعه سنگ است. اگر می خواهید یادی 
از گذشته کنید و خاطرات را مرور کنید و یا پای 

خاطرات بزرگ ترهای فامیل بنشینید، این 
بازی را حتماً امتحان کنید.

مافیا: بازی محبوبی که خواه ناخواه 
در بسیاری از مجالس دوستانه بازی 
می شود و عده ای طرف دار سرسختش 

که  انگار  نکنند  بازی  اگر  و  هستند 
روزشان شب نشده است. شاید بازی کردن مافیا در 

نگاه اول در جمع های خانوادگی غیرممکن برسد اما این طور نیست و در اکثر 

خواب بازی
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مواقع مورد استقبال قرار می گیرد و گاهاً از بازی تازه واردها شوکه خواهید 
شد.

بازی های موبایلی: بازی های موبایلی به هر دو صورت آنالین و آفالین به صورت 
دسته جمعی بازی می شوند و تعدادشان خیلی زیاد است. اگر بخواهیم به 
 among us، bomb squad، mini ،چند تا از آن ها اشاره کنیم می توان از دور

militia، COD:mobile و ... نام برد.
بازی های من در آوردی: جدای از تمام بازی هایی که باال معرفی شد، همیشه 
بازی های من در آوردی هم وجود دارند که دوستان و آشنایان آن ها را ابداع 
پرتاب توپ در سبد لباس ها یا به یک شیء خاص( و بازی  می کنند )مثالً 
کردنشان بسیار نشاط آور است؛ برای مثال وقتی بزرگ ترهای فامیل می خواهند 
کودکان را آرام کنند یک بازی از خودشان ابداع می کنند ولی بیشتر از بچه ها 

خودشان بازی می کنند 
و گاهی کار به بحث هم 

می کشه:(
پیک نیکی:  بازی های 
اگر به همراه خانواده و 
پروتکل های  رعایت  با 
برای  بهداشتی، 
از  خارج  به  پیک نیک 
شهر یا باغتان می روید، 
حتماً تیراندازی را چه با 
تفنگ بادی و چه با سنگ 

امتحان کنید. یا اگر محیطی که در آن اتراق کرده اید رودخانه دارد، سعی کنید 
یک سنگ صاف انتخاب کنید و آن را به نحوی روی آب پرتاب کنید که چند بار 
بپرد. قطعاً پرتاب سنگ به روی آب یکی از هیجان  انگیزترین بازی هایی است 

که در جمع های خانوادگی و دوستان می تواند اتفاق بیفتد.
بازی های فکری یا کارتی: بازی های کارتی فراوان اند و هرکدام استراتژی و 
روش خود را دارند و به نحو خاصی مخاطب را به چالش می کشند. از جمله 
بازی هایی که برای جمع های دوستانه و خانوادگی مناسب هستند می توان به 

کودتا، روپولی، هدبند، پنتاگو و ... اشاره کرد.
اگر خواستید هرکدام از موارد باال را امتحان کنید، مواظب خطاها و تقلب ها 

باشید.

خواب بازی

بازگشت به
فهرســــــــت
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الو خوبگاه
پیام های شما به خوبگاه

می تونید اطالعیه های مربوطه رو از کانال 
تلگرام کانون دنبال کنید. همچنین می تونید با 

خوبگاه در تلگرام در ارتباط باشید.

من دوس داشتم بدونم برای همکاری با 
نشریه چ کاری میتونم انجام بدم

برای اطالع از شماره های بعدی می تونید 
عضو کانال کانون یا ربات خوبگاه بشید.

میخواستم بدونم چطوری میشه شماره 
مقاالت جدید رو دنبال کنم وبخونم؟

از محبتتون خیلی خیلی سپاس گزاریم و از 
اینکه نشریه به دلتون نشسته، خرسند.

شماره های قبلی نشریه رو می تونید از کانال 
کانون دریافت کنید.

اول بگم نشریه شماره سه واقعا معرکه بود 
دمتون گرم. برام جذاب شد شماره های قبلی 
رو هم بخونم. کانالی چیزی دارین برا آرشیو؟

خداقوت. یه ورودی ۹۹ برق شریف

شما هم می توانید هر حرف و نظری دارید به ما  بگویید. 
 کافی است روی نماد روبرو کلیک کنید.

آیدی خوبگاه: Khoobgah@           ربات خوبگاه: 
@Kanoon_Roshan :کانال کانون    @KhoobgahBot

الو خوبگاه

بازگشت به
فهرســــــــت

http://t.me/khoobgah
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