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ایــن ســندروم خیلــی آرام و بــی صــدا در حــال شــیوع در جامعــه اســت. عالئــم آن آشــکار نیســت و از چنــد جنبــه مــی توانــد 
کــه بــه آن مبتالســت. کنــد و اغلــب تنهــا خــود فــرد مــی توانــد بفهمــد  فــرد را درگیــر 

گــران فروشــی یــا کــم فروشــی مــی کنــد. عمــدًا تــرازوی خــود را دســت کاری مــی کنــد تــا  کــه  میــوه فروشــی را در نظــر بگیریــد 
ج  دو قرانــی بیشــتر ســود کنــد ،اصــاًل هــم بــه کار خــود توجــه نــدارد و گمــان مــی کنــد آخــر زرنگــی و هــوش و ذکاوت را بــه خــر
کــه  گیــرد و حتــی وقتــی پــای مــرگ و زندگــی بیمارهــم درمیــان باشــد، تــا زمانــی  کــه زیــر میــزی مــی  داده اســت... پزشــکی 
گیــرد ) بــه هرحــال  کــه هــر نرخــی دلــش بخواهــد از مســافر مــی  کســی  پولــش را نگیــرد پــای عمــل نمــی رود... راننــده تا
کاالهــا را بــا قیمــت دلخــواه خودعرضــه  کــه  گونــه ای جبــران شــوند!( ... مغــازه دارانــی  قســط هــای عقــب افتــاده بایــد بــه 
کنــی و نمــی  کاال قیمــت هــای متفاوتــی را مشــاهده مــی  کــه بــه آخــر بــازار مــی روی بــرای یــک قلــم  کننــد و از ســر بــازار  مــی 

کــرده انــد یــا علــت دیگــری دارد!! دانــی قیمــت همیــن چنــد متــر فاصلــه را اضافــه 
جالــب اینجاســت کــه از هــر کــدام کــه مــی پرســی چــرا ایــن کار را مــی کنیــد؟ مــی گویند:» دیگــران اینقــدر دزدی مــی کنند، 
کــه چیــزی نیســت! ایــن یکــی دو ریــال کجــا و اختــالس هــای میلیــاردی کجــا؟!« ایــن هــا ســندروم "خودنبینــی "  ایــن هــا 

دارنــد، یعنــی کارهــای خــود را نمــی بیننــد و فقــط مــی گوینــد دیگــران چــه مــی کننــد و چــه نمــی کننــد.
ایــن خودنبینــی منتهــی بــه دیگــران بینــی مــی شــود. آن گاه اســت کــه زندگــی خــود را بــا ذره بین دیگــران می بیننــد و این 
مــی شــود ریشــه ی ظاهــر نمایــی هــا و چشــم و هــم چشــمی هــا و ریشــه ی بعضــی آداب و رســوم و فرهنــگ هــای غلــط کــه 

خــود افــراد هــم نمــی داننــد اصــاًل از کجــا آمــده و چــرا اینگونه اســت؟!
کــه صبــح بــه دانشــگاه مــی آینــد و  کنیــد  ایــن ســندروم بــا عالئــم دیگــری نیــز مشــاهده شــده اســت. دانشــجویانی را تصــور 
گردنــد و تنهــا مشــکالتی جزئــی از دانشــگاه حــس  بعــد از چــرت زدن در کالس هــای درس بعدازظهــر هــم بــه خانــه بــر مــی 
گر در خــواب ایــن نیازهای  مــی کننــد. یادشــان رفتــه کــه رسالتشــان چیســت؟ یادشــان رفتــه کــه مــؤذن جامعــه هســتند و ا
کشــور را  کــه بایــد دانشــگاه و جامعــه و  کــه خــود آن هــا هســتند  جزئــی بماننــد نمــاز امــت قضــا مــی شــود. یادشــان رفتــه 
کاری از  کار مــی توانیــم انجــام دهیــم؟  گوینــد:» مگــر مــا چــه  گونــه اســت مــی  کــه مــی پرســی چــرا ایــن  بســازند. از آن هــا 
کثــرًا از آن غافــل هســتیم.  کــه ا دســتمان بــر نمــی آیــد...« . اینــان نیــز خــود را نمــی بیننــد. " خــود" قــدرت عظیمــی دارد 
کــه باعــث بوجــود آمــدن  کســی جــز خــودم مســئول ســقوطم نیســت، بزرگتریــن دشــمنی  گویــد:»  ناپلئــون بناپــارت مــی 

سرنوشــتی غــم انگیــز و اندوهبــار برایــم شــد تنهــا خــودم هســتم.«
کــه "خــود" را نمــی بیننــد . نمــی داننــد چقــدر توانمنــد هســتند و چقــدر  آری ایــن ســندروم شــامل تمــام افــرادی مــی شــود 
ایــن "خــود" آن هــا بــرای جامعــه مهــم اســت و حتــی کوچــک تریــن حرکــت آن هــا مثــل دومینویی اســت کــه کل مجموعه 
کــه جامعــه متشــکل از همیــن "خــود" هاســت؛ ایــن "خــود" هــا آجــر و جامعــه، ســاختمان  را تحــت تأثیرقــرار مــی دهــد ،چــرا 
کوچــک فــرو مــی پاشــد  کــه بــا یــک حرکــت  کننــد بــه طــوری  کیفیــت بنــای ســاختمان را سســت مــی  اســت. آجرهــای بــی 
کــه حتــی طوفــان هــای  کیفیــت و مرغــوب و خــوب چیــده شــده ، ســاختمان محکمــی را مــی ســازند  ــا  ،امــا آجرهــای ب

کنــد. ســهمگین هــم آن را خــراب نمــی 
گــر خــود را کوچــک شــماریم و بگوییــم اصــاًل بــه مــا چــه ربطــی دارد و چــه کاری از دســت مــا بــر مــی آیــد ،آن موقع اســت که  ا
کــه بــه "خــود" نیاییــم و اهمیــت رفتــار و اعمــال خــود بــر کشــور و جامعــه  راهــی دره هــای پســرفت خواهیــم شــد و تــا زمانــی 

و فرهنــگ و... را نفهمیــم راه پیشــرفت بــاز نمی شــود.
کــه بیشــترین توانایــی و تأثیــر مثبــت را بــر محیــط اطــراف خــود دارد .ایــن انســان ابتــدا خــود را  کامــل کســی اســت  انســان 
کــه  کجــا و هــر جایــگاه و مســئولیتی  کنــد. مــا در هــر  شــناخته و ســپس بــرای پیشــرفت خــود و جامعــه ی خــود تــالش مــی 
هســتیم ؛ مادر،پــدر، فرزند،همســر، رئیــس، کارمنــد، ،دانشــجوو...تفاوتی نمــی کنــد، بایــد به درســتی و کامــل به وظایف 
کنیــم و نشــان  کنیــم. در ایــن شــماره از نشــریه ی عینــک دودی بــر آن شــدیم تــا نقــش "خــود" را روشــن تــر  خــود عمــل 
کثرمشــکالت جامعــه بــه لطــف خداونــد حــل  گــر هــر کســی در جایــگاه خــود، درســت و مفیــد و مؤثــر عمــل کنــد ا کــه ا دهیــم 

خواهنــد شــد.    بــا مــا همــراه باشــید...

سندروم"خودنبینــݡی " سخن مدیر مسئول 



)هــر کــس بــه 
جای خود(

کار هستیم، دائم باید آن  گوشه مشغول  که در فالن  ما 
کار مهمــی بدانیم  شــغل را جــدی بگیریــم و آن را همــان 

که به ما محول شده و خود را در آن شغل بسازیم...
گرفتید، همان جا را  که قرار  در جمهوری اســالمی هر جا 
کار دنیا بدانید  کار خود را مهمترین  »مرکــز دنیا« بدانید و 

کارها به سمت شما متوجه است. گاه باشید همه  و آ

نامه ای از یک پدر  

شمشیر دو لبه  

من در جایگاه خودم 

بحران سلبریتی ها 

بابی برای خانه ملت 

او می بیند 
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آیــت اهلل شــب زنــده دار بــه نقــل از رهبــر 
ایــن  روی  مــن   « فرمایــد:  مــی  انقــالب 
مــن  کشــیدم...  زحمــت  خیلــی  بیانیــه 
گــر چیــزی نوشــتم یا  بنــای ایــن نــدارم ا
گویم از دیگران درخواست  مطلبی را می 
راجــع  ولــی  کننــد  کار  کــه روی آن  کنــم 
کار را بکنند...« گویــم ایــن  بــه این مــی 
ای  نامــه  انقــالب  دوم  گام  ی  بیانیــه 
مختصــر و چکیــده از برنامه ی راهبردی 
ملت ایران در ادامه ی راه انقالب اسالمی 
خویش اســت. هر چند در ابتدا روی این 
کارهایــی صورت گرفــت اما برای  بیانیــه 
ادای حــق مطلــب آن نیــاز بــه تشــکیل 
کارگــروه هــای قــوی، اندیشــمند در یک 
دوره طوالنــی مــدت و ارائــه ی مطالــب 
به طور مفصل برای مردم اســت. آن چه 
کنید، شــرحی  کنــون قرار اســت مطالعه  ا
از برخــی از بنــد هــای ایــن بیانیه اســت، 
کوزه نمی گنجد«. هــر چند که » بحــر در 
که بزرگ  » انقــالب پرشــکوه ملت ایــران 
تریــن و مردمی تریــن انقالب عصر جدید 
که یــک چله  اســت، تنهــا انقالبی اســت 
ی پرافتخــار را بــدون خیانــت بــه آرمان 
هایش پشت سر نهاده و در برابر همه ی 
که غیر قابــل مقاومت به  وسوســه هایی 
کرامت خود و اصالت  نظر می رســیدند از 
کــرده و...« . یکی  شــعار هایــش صیانت 
از شــعار هــای انقــالب مــا از همــان ابتــدا 
حمایــت از مســتضعفان و ســتم دیــدگان 
جهان و مبارزه با ظلم و جور بود. در این 
عرصــه ی پرتالطــم و پــر تنــش، در نظــر 
برخــی افراد قــدرت ظاهری ســتمگران و 

کند اما ملتی  مســتکبران بزرگ جلوه می 
کبر« بزرگ شــده اســت  کــه با شــعار« اهلل ا
کوچک  همــه چیز را در برابر خــدای خود 
می شــمارد. انقالب اسالمی و شکوهمند 
ایران در طول این 40 سال نشان داد که 
ســلطه ی این به اصطــالح ابرقدرت ها، 
پوشالی توخالی بیش نیست. در ادامه در 
این باره بیشتر صحبت به میان می آید.
کــه جهــان میــان شــرق و غــرب  » آن روز 
گمان یک  کسی  مادی تقســیم شده بود 
نهضــت بــزرگ دینی را نمی بــرد، انقالب 
اســالمی ایــران بــا قــدرت و شــکوه پــا بــه 
میدان نهاد، چارچوب ها را شکست.... 
بــه  تظاهــر  از  مدرنیتــه  راســت  و  چــپ 
نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، تا 
گون بــرای خفه  گونــه  گســترده و  تــالش 
کردند به اجل محتوم  کــردن آن، هر چه 
گذشــت  کنون با  خود نزدیک تر شــدند. ا
جشــن ســاالنه ی انقالب و چهل دهه ی 
کانون دشــمنی نابود  فجر، یکی از آن دو 
کــه خبــر از  شــده و دیگــری بــا مشــکالتی 
نزدیکی احتضار می دهند دست و پنجه 
کنند. و انقالب اســالمی با حفظ  نــرم می 
و پایبندی به شــعارهای خــود همچنان 
بــه پیــش مــی رود.  الحــق و االنصــاف، 
خامــوش  بــرای  انقــالب  ایــن  دشــمنان 
کردن نور آن از هر تالشــی مضایقه نکرده 
انــد ،مثــل تجزیه ی طلبی اســتان ها ی 
مرزی ، به شــهادت رســاندن و ترور افراد 
مؤثــر و مغــز متفکرهــای انقــالب از جمله 
شــهید بهشتی ، مطهری ، رجایی، باهنر 
که  و...، شــروع جنــگ تحمیلی 8 ســاله 

عماًل با حضور 41 کشور در حمایت ازعراق 
جنــگ جهانــی ســوم علیــه ایــران بــود، 
تحریم های اقتصــادی غذایی دارویی، 
هجمه های فرهنگی، ترور دانشــمندان 
و... به قــول امام خمینــی)ره( :« آمریکا 
در  بکنــد.«  توانــد  نمــی  غلطــی  هیــچ 
کشــور آمریــکا با اندیشــه  کــه دو  روزگاری 
لیبــرال و شــوروی با اندیشــه کمونیســت 
در حال تقســیم ســایر کشــور های جهان 
بیــن خــود )بلوک شــرق و غــرب( بودند، 
انقالبــی متفــاوت از ســایر انقــالب هــای 
دینــی  انقالبــی  گرفــت.  شــکل  گذشــته 
که موفق به تشــکیل حکومت  فرهنگــی 
اســالمی شــد و شــعار آن » نــه شــرقی نــه 
غربــی جمهــوری اســالمی« بــود. جالــب 
که شوروی و آمریکا هر چند  این جاســت 
اختــالف  بــا هــم  از مســائل  بســیاری  در 
داشــتند امــا در نابــودی ایــن انقالب هم 
کمک تســلیحاتی  پیمــان شــدند و از هــر 
کنون  به صــدام ملعــون دریــغ نکردنــد. ا
امــام  کــه  شــوروی  فروپاشــی  از  پــس 
خمینــی)ره( آن را در نامــه ای بــه رئیس 
کــرده بودنــد،  گرباچــف اخطــار  جمهــور 
نوبــت بــه دومــی آن هــا رســیده اســت.

» بــرای هــر چیــزی مــی تــوان طــول عمر 
امــا  کــرد  فــرض  تاریــخ مصــرف  و  مفیــد 
شــعار هــای جهانی ایــن انقــالب دینی از 
ایــن قاعده مســتثنی اســت... هرگز نمی 
ایــن  از  کــه  کــرد  تــوان مردمــی را تصــور 
چشــم اندازهای مبــارک دل زده شــوند. 
روی  از  آمــده،  پیــش  زدگــی  دل  هــرگاه 
هــای  ارزش  ایــن  از  مســئوالن  گردانــی 

             نویسنــده: 
             علیرضا نجفی دوالبی، 

رشته پزشکی

گام دوم انقالب اسالمݡی شرحݡی بر مقدمه ی بیانیه 

نـــــــــامه ای 
        از یک پدر
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دینــی بــوده اســت نــه از پایبنــدی آن ها 
و کوشــش آن هــا بــرای تحقــق آن هــا« : 
آری سرشــت تمــام انســان هــا بــا اخالق، 
معنویــت، عدالت، عزت و... آشــنا و هم 
کــه این انقالب  صداســت. همان چیزی 
هــم به دنبــال احقاق آن در سراســر عالم 
هــا فاصلــه  بــا آن  امــروز  اســت. هرچنــد 
کوتاهــی در انجام  دارد امــا ایــن به خاطر 
مســئولیت بوده نه اشکال در تئوری این 
انقالب. هرجا براساس آرمان ها و ویژگی 
کرده  هــای انقــالب اســالمی خــود عمــل 
ایــم پیروز بــوده ایم ماننــد دفاع مقدس، 
جهاد سازندگی، نابودی داعش، ساخت 
موشــک هــای پیشــرفته، انــرژی هســته 
که شــدید  ای و... دقیقًا در بخش هایی 
تریــن تحریــم هــا روی آن وجــود داشــت 
و هرجــا از آن دور شــدیم ضربــه خــورده 
ایم مثــل برجام، نظــام اقتصادی بانکی 
و...  طلــب  منفعــت  مدیریــت  ضعیــف، 
اشــاره شــده  آن  نیزبــه  بیانیــه  ادامــه  در 
اســت. »انقالب به یک انحطاط تاریخی 
کــه در دوران  طوالنــی پایــان داد و کشــور 
پهلــوی و قاجــار بــه شــدت تحقیــر شــده 
و بــه شــدت عقــب مانــده بــود، در مســیر 
گرفت، رژیم ننگین  پیشــرفت ســریع قرار 
حکومــت  بــه  را  اســتبدادی  ســلطنت 
کــرد و  مردمــی و مــردم ســاالری تبدیــل 
کــه جــان مایه ی  عنصــر اراده ی ملــی را 
پیشــرفت همــه جانبــه و حقیقــی اســت 

کــرد، آن  کشــور وارد  کانــون مدیریــت  در 
گاه جوانــان را میــدان دار اصلــی حوادث 
و  روحیــه  کــرد،  مدیریــت  وارد عرصــه  و 
بــاور« ما می توانیم« را به همگان منتقل 
کــرد، بــه برکت تحریم دشــمنان، اتکا به 
توانایــی داخلی را بــه همه آموخت و این 
منشــأ برکات بزرگ شد.« ایشان در ادامه 
فرمودنــد« ایران پیش از انقالب در تولید 
علــم و فنــاوری صفــر بــود، در صنعت به 
جــز مونتاژ و در علم بــه جز ترجمه هنری 
توصیــه  اولیــن  در  ایشــان  نداشــت...« 
پژوهــش،  و  کردند«علــم  اشــاره  خــود 
دانش،آشکارترین وســیله عزت و قدرت 
کشــور و روی دیگر دانایــی توانایی  یــک 
اســت. دنیای غرب به برکت دانش خود 
بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و 
قدرت دویســت ساله فراهم کند... ما به 
سوءاســتفاده از دانش ماننــد آنچه غرب 
کنیم..« بــه بیان خود  کــرد توصیه نمــی 
حضــرت آقــا، شــتاب متوســط رشــد علــم 
در ایــران یــازده برابــر رشــد جهانی اســت 
و ایــران رتبه شــانزدهم در بین دویســت 
کشــور را در اختیــار دارد و حتــی در برخــی 
رتبــه  رشــته هــای حســاس ونوپدیــد در 
های نخســتین اســت اما این راه را برای 
مــا فقــط یک » آغــاز« می داننــد. ما نباید 
مغــرور شــده و دســت از تــالش برداریــم. 
بــه قول ایشــان ما هنوز از قلــه های علم 
در جهــان بســیار عقبیــم چون مــا از صفر 

شــروع کرده ایم. علت این عقب ماندگی 
شــرم آور علمی را هــم در دوران پهلوی و 
که مســابقه علمی  قاجار می دانند زمانی 
کــه  جهــان شــروع شــده بــود. در دورانــی 
گذرانی شــاهان ودربــار دراولویت  خوش 
قــرار داشــت وجداشــدن قســمت هایــی 
ع مهمــی نبــود، توجه به  کشــور موضــو از 
علــم و صنعــت که جــای خــود دارد. آغاز 
حرکت علمی ما شــتاب خوبی داشــته اما 
که ایران در این جایگاه  چند سالی است 
متوقف شده اســت. ایشان می فرمایند« 
این شتاب باید سالها با شدت ادامه یابد 
تــا آن عقــب افتادگــی جبــران شــود. )به 
گرم، قاطع و جدی در  کز علمی(  تمام مرا
ایــن باره هشــدار و فراخــوان داده ام ولی 
اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان 
که این راه را با احساس مسئولیت  اســت 
بیشــتر و همچــون یــک جهــاد در پیــش 
گیرید. ســنگ بنای یک »انقالب علمی« 
انقــالب  ایــن  گذاشــته شــده و  کشــور  در 
شــهیدانی از قبیل شهدای هسته ای نیز 
داده اســت. به پاخیزید و دشمن بدخواه 
کــه از جهاد علمی شــما به   کینــه تــوز را  و 
ســازید.«  کام  نــا اســت  ک  بیمنــا شــدت 
» انقالب اســالمی پس از نظام سازی، به 
رکود و خموشــی دچار نشــده و نمی شــود 
و میان جوشــش انقالبی و نظم سیاســی 
نمــی  ناســازگاری  و  تضــاد  اجتماعــی  و 
بینــد، بلکــه از نظریــه ی نظــام انقالبــی 
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کــرده اید  کنــد.«  دقت  تــا ابــد دفــاع مــی 
چهــل ســال اســت » در دوره ی حســاس 
که نظام  کنونی« به ســر می بریم ؟ چون 
مــا انقالبی اســت یعنی هر لحظــه دنبال 
رونــد رو بــه جلــوی خــود و دیگــر جوامــع 
اســت، درهمیــن حــال دشــمنان هــم در 
مســیر آن سنگ اندازی می کنند. منظور 
از روحیه ی انقالبی را می توان از ســخن 
حاج قاســم ســلیمانی درمیدان نبرد پس 
از نابــودی داعــش متوجــه شــد. زمانــی 
کــه خبرنــگار پرســید: حــاج آقا تموم شــد 
الحمــدهلل؟ و پاســخ زیبــای ایشــان: نــه 
هنــوز شروعشــه. یــه مرحله ی ســختش 
کنه.  کنیــد. خدا قبــول  تمــام شــده. دعا 
بــا  ایــران(  ملــت  اســالمی  »)انقــالب 
گویــان  صراحــت و شــجاعت در برابــر زور 
کشــان ایســتاده و از مظلومــان  گــردن  و 
ایــن  کــرده اســت.  و مســتضعفان دفــاع 
ایــن  انقالبــی،  مــروت  و  جوانمــردی 
صداقــت و صراحت و اقتــدار، این دامنه 
کنــار  ی عمــل جهانــی و منطقــه ای در 
ســربلندی  ی  مایــه  جهــان،  مظلومــان 
ایران و ایرانی است و همواره چنین باد« 
: دامنــه ی عمل منطقه ای ما و حمایت 

کشــور  که  ازمظلومان جهان باعث شــده 
هایــی هــم چــون افغانســتان، آفریقــای 
جنوبی، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، 
یمن، نیجریه و فرانسه )جلیقه زرد های 
که سال ها منفعالنه و ظلم پذیر  پاریس( 
کنون  کردند، ا با مســتکبران برخورد مــی 
گرفتــن از ایــن انقالب، نــه تنها  بــا الهــام 
کننــد  فعاالنــه از حقــوق خــود دفــاع مــی 
کشــور های متحد نیز پشــتیبانی  بلکــه از 
مــی کننــد و حاضرند در ایــن راه مقاومت 
داشــته باشــند. ایــن همــان آرمــان های 
که وجدان  فطرت دوســت انقالب اســت 
کشــاند. های بیدار را به ســمت خود می 
» دشــمنان انقــالب بــا انگیــزه ای قــوی، 
تحریف و دروغ پردازی درباره ی گذشته 
کنند و از  و حتــی زمان حال را دنبــال می 
همــه پــول و همه ابــزار ها بــرای آن بهره 
گاهی  گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آ می 
بســیارند، حقیقــت را از دشــمن و پیــاده 
نظامش نمی توان شنید.«  امروز دشمن 
با صرف هزینه های گزاف دراین بخش، 
به جای ســربازانش با رســانه هایش وارد 
خانه های ما می شــود. همانند تبلیغات 
کــه  امیرالمومنیــن  ناســزا علیــه  منفــی و 

باعث  شده بود مردم شام موقع شهادت 
کار  امــام بگویند: علی)ع( در مســجد چه 
داشــته؟ مگــر او هــم نمــاز مــی خوانــده؟

و  بــدون سرمشــق  اســالمی  انقالبیــون   «
کردنــد و ترکیب جمهوریت و  تجربــه آغاز 
اســالمیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت 
آن، جــز بــا هدایــت الهی و قلــب نورانی و 
اندیشــه ی بــزرگ امــام خمینــی)ره( بــه 
دســت نیامــد و این نخســتین درخشــش 
انقالب بود.«  در نظام سیاســی و نظامی 
کره  کــه در هیچ کجای  الگوهایــی داریم 
کمتر  ی زمین دیده نمی شــد و امروز هم 
جایی وجود دارد. مثاًل در عرصه سیاســی 
بــرای دفــاع از مظلومــان، منافــع خــود را 
گو  بــه خطر انداخته و با قــدرت های زور 
گاهی  سرشاخ شــوند. یا در بحث نظامی 
فرماندهــان مــا جوانانــی با رده ی ســنی 
بیست تا سی سال بوده اند. با تجربه ی 
جنگــی کم هم چون ژنــرال های نظامی 
کــرده و آن سلســله مراتب  جنــگ را اداره 
که فرد حتمًا باید سال های سال  نظامی 
آن را سپری کند تا به یک فرمانده تبدیل 
شود، وجود نداشــت.همه ی مجاهدان 
کــه در  در راه خــدا آرزو داشــتند و دارنــد 
میدان های نبرد به شــهادت برســند، در 
کــه در جاهــای دیگــر بایــد قوانین  حالــی 
کننــد تا ســربازان از میدان  ســختی وضع 
نبــرد فرار نکنند. البته هنوز هم در برخی 
کشــور الگوی  از زمینــه هــا و نظــام هــای 
اســالمی وجــود نــدارد و همــان چارچوب 
کنیــم.  مــی  طــی  را  غربــی  هــای  کشــور 
ح مختصــری بــر  ایــن مطالــب تنهــا شــر
مقدمــه ی نامــه ی رهبــر معظــم انقالب 
در دو صفحــه آغازیــن بیانیــه بــود. ایــن 
که اندیشــمندان  نامه ظرفیت آن را دارد 
کتــاب هــا بنویســند و آن را  مــا دربــاره آن 
گاه  که یک پدر آ کنند چــرا  بیشــتر معرفی 
و دلســوز نقاط ضعــف و قوت و برنامه ی 
راهبــردی پیشــرفت کشــور را بــه مــردم و 
کرده اســت.  بــه خصــوص جوانــان بیان 
ایــن متــن محــرک و مشــوقی  امیــدوارم 
برای دانشــجویان وهم وطنــان دغدغه 
مــورد  در  مباحثــه  و  مطالعــه  بــه  منــد، 
باشــد اســالمی  انقــالب  دوم  گام  بیانیــه 
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پایــه و اســاس زندگی اجتماعی انســان بر 
برقــراری ارتبــاط اســتوار اســت. تردیــدی 
که بــدون ارتبــاط جوامع انســانی  نیســت 
بــا یکدیگــر ،نــه فرهنــگ و تمدنی شــکل 
خواهــد گرفت و نــه بنیان هایی همچون 
خانــواده، شــهر، روســتا و... امــا برقــراری 
گیرد  ارتبــاط بــه خودی خود شــکل نمــی 
که ایــن فرآیند را  و نیازمنــد ابــزاری اســت 
کنــد. رســانه را ابــزار ارتبــاط مــی  تســهیل 
که؛  گوینــد. در تعریــف رســانه آمده اســت 
کمک  که فرستنده به  رسانه ابزاری است 
آن معنا و مفهــوم مورد نظر خود )پیام( را 
کنــد ؛کتاب ،مجله  بــه گیرنده ارســال می 
نوارهــای  ،رادیــو،  ،تلویزیــون  ،روزنامــه 
صوتــی و تصویــری ،ماهــواره و ... همــه 
نمونــه هایــی از رســانه هســتند. می توان 
گذار  از رسانه به عنوان ابزاری بسیار تأثیر 
در زمینــه هــای مختلــف همچــون علم و 

کرد.  فرهنگ و... یاد 
هــا  رســانه  از  افــراد  کــه  دالیلــی  جملــه  از 
کنند مــی توان به ســرگرمی  اســتفاده مــی 
گاهــی و علم از جهــان، ارتباط  و تفریــح، آ
اجتماعــی و مقایســه ی تجربــه و دیــدگاه 
که  خود با تجــارب و دیدگاه های افرادی 
کرد. در  در رســانه ظاهر می شــوند، اشــاره 
که تلویزیون  این حین شــاید بتوان گفت 
و اخیرًا ماهواره ها به نســبت دیگر رســانه 
ها ،سهم بیشتری از مخاطبین را به خود 
که می  اختصــاص داده انــد و همان طــور 
کثیــری از ایــن مخاطبین را  دانیــد ســهم 
که  زنان تشکیل می دهند. تمام مواردی 
گفتــه شــد در کنــار هــم پازلی را می ســازند 

گویــای اهمیــت موضــوع تأثیــر  کــه خــود 
رســانه بر زنــان و ســامت اجتماعــی آنان 
اســت. زنانــی که در نقش هــای دختری، 
همســری یا مادری قرار دارند و اثری که از 
ایــن رســانه ها می گیرنــد را در تمام نقش 
کار خواهند گرفت و این می  های خود به 
تواند هم مفید و هم از جنبه هایی بســیار 

ک باشد. خطرنا
کــه بــاال بــردن علــم و  مفیــد از آن جهــت 
گاهی و فرهنگ زنان یک جامعه به طور  آ
صحیح  ،می تواند باعث انتشار این گونه 
فرهنگ های درســت در جامعه شــود چرا 
که زنان هم قشر زیادی از جامعه را شامل 
می شــوند و هم مــادران جامعه و پرورش 
دهنــدگان نســل هــای بعد خواهنــد بود و 
بــاال بــردن علــم و فرهنگ آنان مــی تواند 
کمــک شــایانی بــه بهبــود فرهنــگ نســل 
گــر از زاویه ای  کند. اما ا هــای بعد جامعه 
دیگر به این قضیه نگاه کنیم همین مورد 
گــر به طــور صحیح صورت نگیــرد ،درآن  ا
کــه برخــی فرهنــگ هــا و  صــورت اســت 
رفتارها و افکار غلط که در برخی رسانه ها 
ترویــج و به خورد زنــان و افراد این جامعه 
داده مــی شــود ،مــی توانــد آثــار مخربی را 
کــه هم این  گونه ای  بــر جای بگــذارد به 
نســل و هم نســل های بعــدی را آلوده به 
کند.  این افــکار و فرهنگ های نادرســت 
در ســخنی از امام خمینی )ره( آمده است 
کــه می تواند  : »زن یکتــا موجودی اســت 
که  از دامــن خود، افرادی بــه جامعه دهد 
از برکتشــان نــه تنهــا یــک جامعــه ،بلکــه 
اســتقامت و ارزش هــای  بــه  جامعــه هــا 

کشیده شــود.« این سخن  واالی انســانی 
گویــای ارزش ویــژه ی زن در امــور  خــود 

تربیتی است.
در آخر

اســتفاده ی درســت از رســانه ها می تواند 
که قشر عظیمی از  سامت اجتماعی زنان 
جمعیت و مخاطبین رســانه ها را تشــکیل 
می دهند تأمین کند و جامعه ای که زنان 
گاهی داشــته باشــد ،بدون شک  ســالم و آ
موفقیــت هــای زیــادی پیــش رو خواهــد 
داشــت چرا که این زنــان در آینده مادرانی 
کــه الگــوی فرزنــدان خــود  خواهنــد شــد 
کــه خــود راه درســت را  هســتند و مادرانــی 
نمی شناسند و به عنوان یک انسان ،خود 
کنند ، قطعًا  مســیر ســعادت را دنبال نمی 
کــه دنبالــه رو آنــان هســتند نیز  فرزندانــی 
کامل نخواهند شد و شاید بی دلیل نباشد 
یــک  انحطــاط  و  پیشــرفت  بگوییــم  کــه 

جامعه در دست زنان آن جامعه است.
زنــان مــا بایســتی هوشــیارتر از قبــل  عمل 
که دشــمنان آن ها را به عنوان  کنند، چرا 
کشــور مــورد هــدف حمــات  ارکان اصلــی 
خــود قــرار داده اســت و بزرگترین ســاحی 
کــرده همین رســانه ها  کنــون تجهیز  کــه ا
هســتند . پس باید خود را با افکار و عقاید 
کننــد و ســپس  درســت و صحیــح مســلح 
تمامــی پیام هــای دریافتی از رســانه ها و 
گر مغایرتی  اطــراف را از فیلتر عبور دهنــد ا
گــر  بــا عقایــد آنهــا نداشــت بپذیرنــد امــا ا
مغایرتی در آن دیده شد، بیشتر مطالعه و 
کنند و هیچ چیــز را بدون دلیل و  تحقیــق 

منطق صحیح نپذیرند.

              نویسنــده: 
              زینــب جمــال پــور، 

رشته ی بهداشت عمومی بررسݡی تأثیر رسانه بر زنان

شمشیـــــــــــــــــــــــر دو لبـــــــــــه

»زن یکتـــــــا مــــــوجودی 
مــــــی تواند  کــه  اســت 
از دامــن خــود، افــرادی 
کــه از  بــه جامعــه دهــد 
برکتشـــــان نــه تنها یک 
جامعه،بلکــه جامعه ها 
بــــــــــــــــــه استقـــــــــامت و 
واالی  ارزش هــــــــــــــــــای 
انسانی کشیده  شود.«
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مدتــی در فکر فرو رفته بودم.در بحر تفکر 
کــردم تــا بــرای مســائل پیش  تــاش مــی 
کنم!  به این  آمــده در جامعه دلیلی پیــدا 
کسی می تواند  که چه طور  کردم  فکر می 
بــی تفاوت باشــد،یا در برخورد با مســائل 

مختلف بگوید » به من چه!«.
کــردم، از  از خــط عابــر پیــاده که عبور می 
کــه : حق با عابــر پیاده  همــه می شــنیدم 
اســت! زمانــی که بــا خودرو بــه جایی می 
رفتیم، راننده حق را به خودش می داد!! 
گذار!  انــگار همــه قاضــی بودنــد و قانــون 
کثر دانشجویان  موقع ورود به دانشکده ، ا
در حال مشغول کردن خودشان به کاری 

غیر از وظیفه شان بودند!
وقتــی رئیــس دانشــگاه بــرای رفــع ســوء 
تفاهــم هــای شــایعه شــده در جامعــه ی 
دانشــگاه ، بــه ســخنرانی مــی پرداخــت، 
کــه هرازگاهی از  به آن دســته از دوســتانم 
نحــوه اداره نقــد مــی کردنــد مــژده چنین 
فرصتــی را می دادم، اما متوجه می شــدم 
کــه آن روز بلیــط ســینما نیــم بهاســت، یا 
گــرم اســت و ترجیــح مــی دهنــد بــه  هــوا 
ح کولر اوقات  درس خوانــدن زیــر باد مفــر
بگذراننــد .به همیــن دلیل بود که در فکر 

بودم...
جامعــه،از  عضــو  یــک  شــود  مــی  چطــور 
باشــد،  گاه  نــاآ مســئولیت  ایــن  اهمیــت 
که از جمله افراد با ســواد جامعه  درحالــی 
محسوب می شود و طبق معمول هرکس 
که بیشتر به مسئولیت هایش بی توجهی 
کنــد، و موقــع بازخواســت بگویــد که))به 
کسی ربطی ندارد(( فرد جذاب تری است 

و تفکرش طرفدار بیشتری دارد.
کثر جوامع،  اینجا دانشــگاه است، برتر از ا
که جلب  افــراد دارای تفکــر اند،و چیــزی 
توجــه می کنــد جوان بــودن اعضای این 

جامعه است...
کنم ســال ها دانشــجویان  فراموش نمی 
دغدغــه منــد ، چــه اثــر مفیــدی بر مســیر 
حرکت کشور گذاشتند، اما در همه ی این 
که از نبود آزادی  زمــان ها، افرادی بودند 
کــه اینجا نمی  مــی نالیدنــد، یا می گفتند 
شــود ادامــه داد، و دیدیــم که می شــود یا 

نمی شود. 
گــر هرکدام از مــا بخواهیم هــدف مان را  ا
کنیم،  بر اســاس القای رسانه ها انتخاب 
که با القــای والدین  کنکــور  یا مثــل زمان 
کردیــم، امــروز هــم  هــدف انتخــاب مــی 
تحت تاثیر تفکر قشر اطرافیان یا دیگران 
باشــیم، کســی دیگر نمــی تواند ســخن از 
اســتقال بگویــد، دیگر دانشــجویی نمی 
ماند،و بازهم جوانی هایی که به هدر می 
رود. البتــه شــاید بگوییــد »بــه مــن چه«، 
گر به شــما و من  امــا بایــد اضافه کنم که ا
کســی  ربطــی نداشــته باشــد، پس به چه 

مربوط است؟
که مارا  در مقیاس جهانی بگویم؛کســانی 
گویند مــا بــا رژیم  کننــد مــی  تحریــم مــی 
کنیم،  که تحریم می  ایران مشکل داریم 
کــه مردم  کــدام آدم عاقــل نمــی داند  امــا 
ایــران که به ظاهر دوســت آن ها هســتند 
، خطاب اصلی این تحریم ها هســتند؟و 
که نداند سرنوشــتمان به دســت  کیســت 

خودمان بوده و خواهد بود.

امــا مســئولیت ما چیســت؟ مســئولیت ما 
بی تفاوت نبودن اســت، خشــک نبودن 
اســت،نگاه  نبــودن  بیــن  ظاهــر   ، اســت 
کــردن به ســخِن گوینده اســت نــه فردی 
کند. مثًا در این تنگنای  که صحبت می 
چ  اقتصــادی مــی توانیــم جلوی رشــد قار
را  گونــه ی فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
بگیریم،یا کســانی که احتــکار می کنند را 

کنیم. به مأمور قانون معرفی 
کــه مــی توانــم مضــرات ســاده  آنقــدری 
برایتــان  را  خطیــر  امــر  ایــن  در  بــودن 
کوتــاه عمــر مجــال نمــی  بشــمارم،مهلت 
که بــه محــض توجه ما  دهد،امــا همیــن 
بــه هدف و مســئولیتمان در قبــال خود و 
دیگران نتایج شــگفت انگیزی مشــاهده 
می کنیم ، یعنی هدر دادن وقت حماقت 

است.
کافی نیست اما  صرف مســئولیت پذیری 
شــرِط الزم اســت و در واقــع قــدم اول بــه 
ســمت گریز از ســختی هاست،و پر واضح 
کمتریــن هماهنگی انســان ها  کــه  اســت 
در انجــام وظایف-که عمدتًا به آن واقف 
کنــون حرفــی  کــه ا نیســتیم  باعــث شــده 
گفتن داشــته باشــیم.  در ایــن باره، برای 
کمی پیگیر شــویم، متوجه می شویم  گر  ا
کــه بــا ســکوت، چــه حقوقــی را از افرادی 
کار نداشــته  کســی  کار  کــه اصطاحــًا بــه 
انــد، ضایع شــده اســت امــا حــاال همه ی 
تقصیرات را به گردن دیگران می اندازند. 
از زمان یزدگرد گرفته تا همین امسال می 
توانید با افرادی بی مسئولیتی آشنا شوید 
کــه جایــگاه داشــته انــد، امــا قــدر دان آن 
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نبودند.
از اولین سختی های مقابل ما نیز همین 
بــه  آمــاده  بیــدار شــویم و  گــر  ا اســت،که 
کار،تازه باید حرص بی توجهی دیگران را 
بخوریم، و باز همان تاثیر متقابل و کنش 

که قابل درک اند! کنش هایی  و وا
کــه از وضــع موجــود راضــی  ولــی کیســت 
کــی  آل  ایــده  بــه  رســیدن  باشــد؟یعنی 
محقق می شــود؟و اصاًل ایده آل چیســت 

و چگونه بدست می آید؟
شاید ایده آل این باشد که همه به خوبی 
و خوشی در کمال امکانات و رفاه بتوانند 

خ هیچ کاری از چرخش  زندگی کنند و چر
نایستد،اما برای رسیدن به ایده آل،باید 
که  کس  کرد! و آنجا و آن  از جایی شــروع 
بایــد شــروع کنــد خــود ماییــم! ما خــود را 
دســت کــم گرفته ایم و جایــگاه خودمان 
را نمــی شناســیم و ِاال هرگــز بــه نارضایتی 
نزدیــک نمــی شــدیم! حداقــل از تــالش 
کاری  کم  که  خودمان اطمینان داشــتیم 

نکرده ایم!
خ دنده  چطــور در یــک جعبــه دنــده، چــر
کنند و  کاری را شــروع مــی  هــای کوچک 
اجــزای بــزرگ تــر را بــه کار وا مــی دارنــد و 
یــک اتومبیل یــک ُتنی را بــه حرکت 
گــر بدانید زمانی  مــی اندازند و ا
کار  کــه اولیــن جعبــه دنــده 
چــه  آن  ی  کرد،ســازنده 
ای  بالندگــی  احســاس 
داشته است! آخر این 
کار هرکســی نیســت و 
چنیــن تفکــر راهبــردی را 
عملی کردن واقعًا کار بزرگیست. 
حــاال راهکار ما نیز همین اســت،چرا که از 
کار ها  کوچــک تریــن و کم اهمیت تریــن 
کردن، مــی تواند منجــر به منظم  شــروع 
شدن ذهن و به تحرک واداشتن دیگران 
شــود،که البته مقصود هم همین اســت. 
بــه  بــرای آموختــن  مــا  کــه  پــس زمانــی 
خودمــان از فهمیدن کوچک ترین نقش 
مان و عمل به آن شروع کنیم، بالمره می 
توانیــم اثرات آن را ببینیم و پس از مدتی 
کارهایمان را بدست  کنترل اثر بخشی به 

بگیریم.

گویند نمی توانیم،نباید  گر عــده ای می  ا
زیــاد دورو بر آنها گشــت،زیرا بــه اندازه ی 
ای که ایشــان به خــود ضربه می زنند می 
توانند به اطرافیان شــان هم ضربه بزنند 

و باعث سرخوردگی آنها شوند.
البتــه منظور،زدن عینک خــوش بینی یا 
بد بینی نیســت بلکه واقع بینی و اعتماد 
بــه نفــس داشــتن رأس منظــور را جهــت 
انگیــزه  و  کــذب  بــرای  پــس  دهــد.  مــی 
بــرای  بلکــه  اینجــا نمــی نویســیم  دادن 
کار مؤثراســت.میزان اثــر  یــادآوری روش 
خــود شناســی و مســئولیت پذیــری را هم 
می توانید در تاریخ ببینید،همین پادشاه 
گر به نقش خودش واقف بود،صد  قاجار ا
کثــر جمعیــت ایــران بدلیل  ســال پیش،ا

قحطی مصنوعی از دست نمی رفتند!
شــاه  رضــا  ســلطنت  آخــر  ســال   در  یــا 
پهلوی،که بیســت ســال ارتــش را تقویت 
می کرد،کشور ایران هشتاد و چهار ساعته 
اشغال نمی شد! آخر نتیجه قبول وظیفه 
را در هشــت سال دفاع مقدس دیدیم!آن 
زمــان که بنی صدر زمیــن می داد تا زمان 
بخرد،حسن باقری شکوفا شد و گفت کار 
شما اشتباه است،و باعث شد ورق جنگ 
تحمیلــی برگــردد و مثــال هــای دیگر،بــه 
کــه رهبر انقــالب می  همیــن علــت اســت 
فرماینــد: »در جمهوری اســالمی هرجا که 
گرفته اید همانجا را مرکز دنیا بدانید  قــرار 
کارها به شــما  کــه همــه ی  گاه باشــید  و آ

متوجه است.«

              نویسنــده: 
              علی زین الصالحین، 
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       من درجایگــــــــــــــــــــــاه خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
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بحـــــــــــــــــــــــــــــران 
سلبریتــــــــــــــــــــݡی ها

              نویسنــده: 
              عیســی خلیــل مقــدم، 

رشتــــــــــــــــــه ی پرستــــــــــــاری 
بــه  بیشــتر  و  باشــیم  کــرده  دقــت  گــر  ا
اطرافیــان، دوســتان و مــردم یک جامعه 
کنیــم، اصاًل چرا فاصلــه دور برویم  توجه 
و...  کــردار  و  رفتــار  و  خودمــان  بــه  گــر  ا
کنیــم ،متوجــه خواهیم  خودمــان توجه 
گاه  گاه یــا ناخــودآ که همگــی خــودآ شــد 
بعضی از کار هایمان را با تقلید از دیگرانی 
کرده انــد انجام می  کــه در دلمان جا بــاز 
دهیم. مردم متناســب با عالیق و سلیقه 
کنند شخصی  که دارند، ســعی می  هایی 
ایــن  از  و  قــرار دهنــد  الگــوی خویــش  را 
کــردار، نشســت و  گفتــار،  الگــو در رفتــار، 
کنند و تا  برخاست ها ی خود پیروی می 
که ممکن باشد خود را به شخص  جایی 
کنند .حتی ســعی  الگــو شــده نزدیک می 
کنند تفکرات و ذهنیات خود را با آن  می 
فرد مطابقت دهند و یا در جهت تفکرات 
آن شخص تغییر دهند. مثاًل فردی سعی 
ع مدل مو، نحوه ی صحبت  کند نــو می 
ع پوشــش و حتــی طــرز تفکــر  کــردن، نــو

کند  خود را به شــخص الگو شده نزدیک 
کند. این  و مثــل او در جامعــه نقش ایفــا 
الگو ممکن اســت در قید حیات باشد و یا 
هم ممکن اســت ســال ها و یــا حتی قرن 
کرده اما تفکراتش نســل  ها پیش زندگی 
بــه نســل و ســینه به ســینه منتقل شــده 
و هنــوز در جامعــه انســانی قــرن ۲۱ هــم 

طرفدارانی داشته باشد.
برخــی افــراد امــروزه از نویســندگانی مثل 
نیچه، چگوارا، صــادق هدایت و... الگو 
گیرنــد و بیشــتر وقــت خــود را بــرای  مــی 
مطالعــه کتاب های ایــن افراد صرف می 
کنند مثــل آن ها فکر و  کنند و ســعی مــی 
کنند. بعضی افراد از فوتبالیســت  زندگــی 
هایــی مثــل رونالدو، مســی و یــا پپه الگو 
کــه از رونالــدو الگو می  کســی  گیرند.  می 
که هنگام بــازی وقتی  گیــرد عــادت دارد 
کریس  پشــت ضربه آزاد می ایستد ،ژست 
گاهی اوقات به ســرش می  را بگیــرد و یــا 
زند که آنقدر در فوتبال پیشــرفت کند که 

یــک روزی بتوانــد مثــل رونالــدو بخشــی 
از مــال خــود را صــرف خیریــه و یــا بچــه 
کند. برخی هم از  های مظلوم فلســطین 
گیرند  امامان و ائمــه معصومین الگو می 
و رفتــار، کردار، گفتــار و... خود را مطابق 
بــا دســتور و احادیــث ایشــان  انجــام می 
که امام  دهند. بــه فرض مثال شــخصی 
علی)ع( را الگوی خود قرار می دهد سعی 
کند، با فقرا  کند در خفا به فقرا کمک  می 
ســر یــک ســفره بنشــیند، به نمــاز هایش 
اهمیــت بدهــد و حتــی امــر به معــروف و 
کار های خود قرار  نهی از منکر را سرلوحه 
که از فالن بازیگر هالیوود  دهد. شخصی 
کند  گیرد شــاید ســعی  یــا بالیوود الگو می 
مثــل او فــالن مــدل مــو و فــالن آرایــش را 
داشــته باشــد و شــاید هــم بــار هــا عمــل 
جراحی پالستیک و زیبایی انجام دهد تا 
بتواند چهره ای تقریبا شبیه به او داشته 
باشد. این الگوها همه با توجه به عالیق 

و سلیقه های فرد انتخاب می شوند.

مشــــاهده  بــــــرای 
خــــــــــــوانی  شعــــــر 
دربــــــــــــــاره  طنــــــــز 
یتـــــــــــــــــــی ها  سلبر

کنید. اسکن 



11فصلنامه اجتماعی فرهنگی عینک دودی|شماره ششم| تابستان 98

ایــن الگو برداری در طول تاریخ بشــریت 
در  اســت.  داشــته  وجــود  بیــش  و  کــم 
چنــد ســال اخیــر بعضــی افــراد در زمینــه 
هــای مختلــف مثــل فوتبــال، بازیگری، 
خوانندگــی، موســیقی، دانش و اندیشــه 
و... خــود را بیــن مــردم و در دل آن هــا 
کــرده انــد و برخــی افــراد آن هــا را بــا  جــا 
کــه داشــتند الگوی خــود قرار  عالقــه ای 
دادنــد. این افراد امروزه در میان مردم با 
اصطالح ســلبریتی)Celebriti  ) شناخته 
مــی شــوند. ســلبریتی هایــی که بــا هنر و 
کــم در دل مردم  توانایــی هــای خود کم 
کردنــد و بعــد از بــه دســت آوردن  رخنــه 
شــهرت در حوزه فعالیت و هنر خودشان 
به دنبال دســت یافتن به شــهرتی بیشتر 

هستند.
کوتاه و جمع بندی شــده سلبریتی  خیلی 
کنیم: ســلبریتی  گونــه تعریف می  را ایــن 
افــراد  بــرای   

ً
کــه معمــول واژه ای اســت 

کــه  افــرادی  رود.  مــی  کار  بــه  معــروف 
طرفــداران زیــادی دارنــد. این افــراد می 
بازیگــر  خواننــده،  فوتبالیســت،  تواننــد 

و.... باشند. 
امــا از دیــدگاه جامعــه شناســی ســلبریتی 
چهــره ای جذاب و شــناخته شــده اســت 
کــه با اتــکا به ویژگی هــا، توانمندی ها و 
خصوصیــات خاص خــودش و یا حتی بر 
مبنای یــک حادثه اجتماعی مورد توجه 
گرفته است و یا به  خاص رســانه ای قرار 
موفقیــت هایی در عرصــه های مختلف 
از جمله ورزش، هنر، موســیقی، دانش و 
کــرده و از همه  اندیشــه و... دســت پیدا 
لحاظ مورد توجه مردم است. شخصیت 
که از قدیــم الیام در  کاریزماتیک  هایــی 
جامعــه وجود داشــته انــد و تأثیرشــان بر 
ســبک زندگــی انســان های یــک جامعه 

غیر قابل انکاراست.
که ســلبریتی ها باتوجه به  کردیم  اشــاره 
کــه در رشــته و  توانایــی فــوق العــاده ای 
حرفــه خــود دارنــد ،بیــن مــردم محبوب 
مــی  الگــو  هــا  آن  از  برخــی  و  انــد  شــده 
گیرنــد. امــروزه برخی از این ســلبریتی ها 

کنند با سو اســتفاده از اعتبار و  ســعی می 
محبوبیــت خــود در همه مســائل جامعه 
اجتماعــی،  سیاســی،  مســائل  جملــه  از 
اقتصــادی  فرهنگــی،  ورزشــی،  دینــی، 
کنند و خود را صاحب نظر  و.... دخالــت 
بداننــد. به قــول جالل آل احمــد: »عاِلم 

کل خفایای عاَلم اند. » به 
مــا هرگز منکــر توانایی های فــوق العاده 
آن هــا در موســیقی ، فوتبــال و شــعر و... 
نیســتیم، امــا ایــن توانایــی هــا دلیــل بــر 
دخالــت بــی برو برگــرد آن ها در مســائلی 
کــه در حیطــه و تخصص آن ها نیســت، 
نمی شــود. بــه مثال ســاختگی زیر توجه 
کنید بعد از آن چند نمونه مثال واقعی را 

کنیم: بیان می 
کار در زمین های  »مردی ۴۲ ساله حین 
گهان دچار درد شدید قفسه  کشــاورزی نا
سینه می شود. فوری با اورژانس تماس 
گرفته می شود و به بیمارستان تخصصی 
قلب فرســتاده می شود. طی بررسی ها و 
که دکتر متخصص قلب انجام  معایناتی 
گرفتگی عروق قلب می  می دهد متوجه 
که رضایت  شــود. از خانواده می خواهــد 
بدهنــد تــا آنژیوگرافــی انجــام شــود و در 
گذاشــته یــا عمــل  صــورت لــزوم اســتنت 
قلــب بــاز انجــام دهنــد. خانــواده چــون 
آشــنایی ندارنــد بــا یکی از اقــوام که تاجر 
کشــور های عربــی و ترکیه  ک بین  پوشــا
گیرند و جریان را تعریف  است تماس می 
کننــد. آقــای تاجــر بــه خاطر پــول و  مــی 
که دارد باعث شده  ثروت و حتی شهرتی 
مــردم محله ســنگش را به ســینه بزنند و 
که  گوی او باشــند. آقای تاجر  بله قربان 
گوید :»نه لزم به  مــدرک دیپلم دارد می 
انجام آنژیو نیســت، مرخصش کنید و در 
خانــه قــرص آســپرین و وارفاریــن بهــش 
بدین خوب میشه ان شاء اهلل.« خانواده 
بــه عمــل جراحــی رضایــت نمــی دهــد و 
کند و بعــد از مدتی  بیمــار را مرخــص می 

کند.« بیمار بر اثر سکته قلبی فوت می 
کــه مــدرک  در مثــال بــال شــخص تاجــر 
دیپلم دارد و در زمینه بیماری های قلبی 

فقط یک اطالعات ناقص و محدود دارد 
به اعتبــار پول و ثروت،حرفش بیشــتر از 
یک متخصص قلب با سال ها مطالعه و 
پژوهش مورد پذیرش است. به دو نکته 
کــرد اول اینکه شــخص تاجر  بایــد توجه 
در حیطــه غیــر تخصصــی خــود نظــر می 
که  دهــد و دوم و بدتــر از آن، ایــن اســت 
خانــواده بــدون تفکر و تعقــل حرف تاجر 
را بــر حــرف متخصــص قلــب ترجیح می 

دهند.
کنید: حال به چند مثال واقعی توجه 

یکی از بازیگران ســینما و صدا وســیمای 
کلیپ  جمهــوری اســالمی ایــران در یــک 
جدیــد صحبــت هایــی در مورد اســتفاده 
ح زیر بیان می  از آمپول نالوکســان به شر

دارد:
خانواده هــای  بــه  کلیپــی  در    X خانــم 
از  کــرد  توصیــه  مــواد  مصرف کننــدگان 
کــه دچار ٌاِوردوز  ایــن دارو برای بیمارانی 
کنند تا کسی به خاطر  شــده اند، استفاده 
بیــش مصرفــی مــواد، جانش را از دســت 
کلیپ، سازمان  ندهد. بعد از انتشــار این 
اظهارنظــر  ایــن  بــه  نســبت  دارو  و  غــذا 
کیانوش  کنش تندی نشــان داد. دکتر  وا
جهانپور، ســخنگوی ســازمان غذا و دارو 
کــه  کــه نالوکســان دارویــی اســت  گفــت 
کامــاًل بایــد بــا تجویز پزشــک تهیه شــود 
و هیــچ داروخانــه ای حــق نــدارد بــدون 
نسخه پزشــک این دارو را در اختیارافراد 
در  کــه  اســت  دارویــی  ایــن  دهــد.  قــرار 
اورژانــس  پیش بیمارســتانی،  اورژانــس 
بیمارســتانی، اتاق عمل و ریکاوری های 
اتاق عمل با تجویز پزشــک و تحت نظر 
افــراد آموزش دیــده و متخصص و تحت 

مانیتورینگ استفاده می شود.
کــه بــه راحتی در  تحصیــالت ایــن خانم 
رســانه درمــورد تزریــق و نحــوه اســتفاده 
کنــد،  از آمپــول نالوکســان صحبــت مــی 
دیپلــم اســت و به مــدت چهار ســال هم 
دوره های بازیگری گذرانده است. دقیقًا 
مصداق عبارتی اســت که می گویند: »تو 

معروف باش، هرچه می خواهی بگو.«



فصلنامه اجتماعی فرهنگی عینک دودی|شماره ششم| تابستان 98 12

روز  در  اخیــر  هفتــه  ســه  ماجــرای  در 
که  تاســوعای ۹۸ ماجرایــی اتفــاق افتاد 
بســتر را برای ایجاد موج جدیدی توسط 
ســلبریتی هــا و موج ســواری بــرای برخی 
کثرًا آن را  که ا کرد. ماجرایی  مردم فراهم 
شنیده اید و نظرات مختلف در باره آن را 

شنیده اید؛ ماجرای دختر آبی.
قانونــی  غیــر  ورود  هنــگام  کــه  دختــری 
انتظامــی  نیــروی  توســط  ورزشــگاه  بــه 
شناســایی شده و بعد ازهشــدار پلیس به 
او، شــروع بــه فحاشــی و بــی احترامی به 
کند و برای او پرونده تشــکیل  پلیس می 
می شــود. این دختربرای صدور حکم به 
کنــد اما در زمان  دادگســتری مراجعه می 
مراجعــه دادگســتر حضورنــدارد. هنــگام 
خــروج از دادگســتری شــخصی بــه دختر 
می گوید که حکم بی احترامی و فحاشی 
بــه پلیس ۶ مــاه حبس اســت. دختر بی 
گفته های پدرش  قرار شــده و با توجه به 
کردند بیمــاری روانی و ســابقه  کــه بیــان 
خودکشــی داشــته، دســت بــه خودکشــی 
می زند و خودش را می ســوزاند. به علت 
ســوختگی حــدود ۹۰ درصــد و درجه ســه 

کند. فوت می 
ایــن ماجــرا در فضــای حقیقــی و مجازی 
کالغ  شاخ و برگ داده شد و به قولی یک 
کالغ شــد و مــردم ســوار بــر مــوج  و چهــل 
کردند. بســتر  شــایعات، آن را پخــش می 
کاره و  برای برخی ســلبریتی هــای »همه 
کاره« فراهــم شــده بود و شــروع به  هیــچ 
کردند.  کردن فضــا  نظــر دادن و متشــنج 
گونــه ای ایــن ماجــرا را بــزرگ کرده و  بــه 
کرده بودند  توجه مــردم رو به خود جلب 
کثــر مــردم ذهنشــان درگیــر ماجرای  کــه ا
دختــر آبــی شــده بــود و توجهــات از روی 
امــام  قیــام  هــدف  تبلیغــات  و  تاســوعا 

حسین)ع( برداشته شد.
کنشــات ســلبریتی هــا بــه ایــن  برخــی وا

ماجرا:
هــم  ســحر  وجدانــت،  و  میمانــی  تــو   -

ُمرد...
- دختــری بــا قلبــی آبــی در آتــش عشــق 

درحســرت  پرکشــید  سوخت،پرکشــید، 
ورزشگاه و...

گریه کردن برای امام حســین  - به جای 
عرب که ۱۴۰۰ سال پیش بود برای سحر 

کنیم. گریه  ایرانی 
- میگن انســانیت هست... اما به خون 
خود حسین که نیست... اعتراض داریم 

به سر تا پای قانون...
- زنان ســرزمین ما خیلی وقت ها، خیلی 

َمردن...
- روزی نــام یکی از ورزشــگاه های بزرگ 
پایتخــت دختــر آبــی خواهــد بــود، روزی 
گر ما نباشــیم نســل بعــد به یاد  که حتی ا
خواهنــد آورد بــرای رســیدن بــه بدیهــی 
ترین حقوق انسانیمان چه مسیر سختی 

گذاشتیم... را پشت سر 
.... -

کامنت های سلبریتی های« عاِلم  گر به  ا
کنیم متوجه می  بــه خفایای عاُلم« نگاه 
کــه اواًل در حیطــه غیــر تخصصــی  شــویم 
خودشــان یعنــی در حیطه های سیاســی 
و قانونــی نظــر داده و آن را با دلســوزی و 
گوش مردم می رســانند.  حــس ترحم به 
متــن  در  مرموزانــه  خیلــی  هــا  آن  دومــًا 
کامنــت هایشــان بــه عقایــد مــردم، دین 
کنند. به  مردم، ارزش زن و... حمله می 
که متن ظاهرًا حس ترحم دارد  گونــه ای 
کرده و  گاه افراد تأثیر  امــا باطنًا بر ناخــودآ

عقاید آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
حال جالب اینجاست، با اینکه پدر سحر 
خدایاری و خواهر و چند نفر از دوستانش 
ح کردند  ع را مطر حقیقت مطلب و موضو
کردنــد، باز هم  و در رســانه هــا مصاحبــه 
هایشان)رســانه  اربــاب  و  هــا  ســلبریتی 
هــای معانــد( عقــب نشــینی نکردنــد تــا 
کرســی بنشانند و اینطور  حرف خود را به 
کــه در هر صورت حــق با آن  جلــوه دهند 
هاســت. متأســفانه خیلی از مــردم ما هم 
با اینکه مدارکی علیه ادعای سلبریتی ها 
وجود دارد، بر حرف آن ها پافشــاری می 
کنند و گوش خود را بر حقانیت ماجرا می 

بندند.

کرد؟ چطور می شود با این افراد مبارزه 
بایــد شایســته ســاالری ســرلوحه زندگــی 
افراد قرار بگیرد. شایستگی در لغت یعنی 
داشتن توانایی، مهارت،دانش،لیاقت و 
کنیــم الگوی  گر ســعی  صالحیت اســت. ا
خــود را طبــق شایســتگی افــراد فقــط در 
بیشــتر  کنیــم  انتخــاب  خــودش  زمینــه 

مشکالت حل می شوند.
گویــد:«  کــه مــی  یــک جملــه وجــود دارد 
انسان های عاقل همه چیز را نمی دانند 
امــا احمــق هــا همــه چیــز را مــی داننــد.« 
کــه در زمینه  کنیــد یک دانشــمند  توجــه 
بافــت شناســی تخصص فــوق العاده ای 
دارد و در رشــته خــودش زبــان زد عــام و 
خاص اســت هرگز به خــودش اجازه نمی 
کار های یک دانشمند هسته ای  دهد در 
یــا فیزیکــی دخالــت کند. با اینکه ســطح 
ســواد باالیی هم دارد اما ترجیح می دهد 
تحقیــق  و  پژوهــش  خــود  تخصــص  در 
کنــد و مســائل فیزیکی را به دانشــمندان 
خــودش بســپارد، یــا یــک عالــم دینــی با 
اینکه در زمینه تفسیر و استخراج روایات 
و احادیث خبره و ماهر است اما در زمینه 
کند. پس  هواشناســی بیانیه صادر نمــی 
که هر فردی  گفتــه ها باید بدانیم  با این 
حتــی فوتبالیســت و یا بازیگــر و...) حتی 
خود ما( ، حق و اجازه نظر دادن درزمینه 
کــه تخصصی در آن ندارد از جمله  هایی 
را  و...  اجتماعــی  فرهنگــی،  سیاســی، 
نخواهد داشــت. باید هرکسی در جایگاه 
کنــد بهتریــن باشــد تــا به  خــودش ســعی 
شــهرت برســد نه اینکه برای رســیدن به 
شهرت از اعتماد مردم سوء استفاده کند.

مقدم داشــتن فرومایــگان و عقب راندن 
و  زوال  چرایــی  از  نیمــی  شایســتگان 
انحطــاط جوامــع از نــگاه امــام علــی)ع( 
که  اســت. حال باید پرســید در شــرایطی 
قــرار نگرفتــن افــراد در جای خــود یکی از 
مشــکالت جــدی کشــور ماســت، آیا شــما 
گــر نــه،   در جــای خودتــان هســتید؟؟ و ا

چرا؟؟
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بابــــݡی برای خـانــــه ملت
راهکارهایــــــݡی برای داشتن مجلس سازنده

که در دنیــای پیشــرفته امروز،  جــای تعجــب دارد 
هنوز بعضی ها قبیله ای برخورد می کنند!

کاری انجام  به عبارت دیگر اصاًل مهم نیســت چه 
کار شما نشانه  گر اصالح طلب باشــید، در  داده اید ا
هایــی از نفوذ غربی ها، جاسوســی و... وجود دارد 
گــر شــما اصولگــرا باشــید کار شــما موجــب عقب  و ا

ماندگی، تحجر و برگشت به گذشته می شود.
کــه فرصتی نمی دهند  گروه هم  بــه غیر از ایــن دو 

که از زیر دستشان در می رود. مگر مواردی 
جمــالت بــاال فقط یک شــایعه بود ولی بــا توجه به 
نزدیکــی انتخابات خانه ملت، باب های مختلفی 

ح می شود. برای انتخاب فرد شایسته مطر
بــاب خردجمعی؛ نیازی به انتخاب افراد شایســته 
نمــی بیند و می گوید حتی برای  تصمیم گیری در 
مسائل عمومی و تخصصی می توان از خردجمعی 
کنار هم  گــر در  کــرد، زیرا نظــرات جمعی ا اســتفاده 
قــرار بگیــرد ماننــد یک پــازل عیب های هــم را می 
پوشــاند؛ آزمایش ها و فیلم هــای متعددی در این 
باره به ما نشــان می دهند، اما توجه نمی کنند که 
در تمامــی ایــن فیلم هــا و پژوهش هــا، حداقل دو 
کــه اواًل این افــراد حداقل  پیــش فرض وجــود دارد 
اطالعــات بــرای اظهــار نظــر پیرامون آن مشــکل را 
دارنــد و ثانیًا صورت مســئله برای آن ها مشــخص 

است و نیاز به تفسیر یا رفع ابهام ندارد.
در حالــی کــه در دنیــای واقعــی مــردم زمــان کافــی 
برای کســب اطالعــات در تمامی زمینه ها را ندارند 
و مســائل آنقدر پیچیده و مبهم است که فهمیدن 
خود مســئله، به عنوان نیمی از جواب حساب می 

گردد، مانند مسائل پزشکی، مهندسی و قضایی.
گروه  که دو  باب دوقطبی؛ مربوط است به افرادی 
در جامعــه تشــکیل می دهند، بعد ایــن گروه ها به 
جــان یــک دیگــر می افتنــد و هر گروهی که بیشــتر 
رقیبــش را تخریــب کند، بــه عنوان گروه شایســته 

معرفی می شود.
گروه  که این  که این روش دارد این است  امتیازی 
ها نظارت زیادی روی اعمالشان دارند و سعی می 
کنند بهانه به دست گروه مقابل ندهند، به همین 
منظــور ســعی می کنند بهترین فــرد داخل گروه به 

عنوان کاندید معرفی شود.

گــروه هــا بــرای مســائل  همچنیــن در داخــل ایــن 
مختلــف مشــورت مــی شــود اما ایــن باب بــه روی 
همــه افــراد جامعه باز نیســت. مشــکل اصلــی این 
اســت کــه تالشــی برای اصــالح خود و دیــدن عیب 
هــای گروه نمی شــود و دائمًا تمرکز روی رقیبشــان 
دارنــد و در بعضــی مــوارد بعــد از عضویــت در ایــن 
گر  کنید حتی ا گــروه باید منافــع این افراد را تامیــن 

برخالف منافع جامعه باشد.
گــو؛ مربــوط می شــود به افــرادی که  گفــت و  بــاب 
معتقد هستند مصاحبه با معیار های صحیح برای 
تشخیص فرد شایسته کافی است یعنی می گویند 
گــر شــما در ایــن مصاحبــه موفق شــدید؛ شــخص  ا

شایسته ای خواهید بود.
بــا اینکه این باب به روی همه مردم باز اســت و با 
ســرعت بیشــتری می توان فرد شایسته را انتخاب 
کرد؛ اما مانند باب قبلی زمینه را برای ظاهرســازی 
فراهــم می کند، بعضی از افراد برگزیده مانند شــمر 
رزومــه قــوی ای دارند امــا بعد از یکســری اتفاقات 
تغییر رویکرد می دهند یا خیلی از افراد قدرت بیان 

قوی و عملکردی ضعیف دارند.
رابیــن هــود های قرن اخیــر از فقیر مــی دزدند و به 
فقیــر دیگــری مــی دهنــد و حتــی منت مــی گذارند 
کــه ما می توانســتیم از فقیــر بدزدیم و بــه ثروتمند 
بدهیــم انــگار نه انگار که دزدی آنها یک انســان را 

ک سیاه کشیده است. به خا
کارنامه خود می نویســند؛ بخشیدیم  آن ها در 

اما نمی نویسند به چه قیمتی!؟
کــه مــی توان از شــما پرســید این اســت که  ســوالی 
بــا ایــن همــه چالــش، چگونــه یــک فــرد را بــرای 
کنیــد؟ یــا چگونــه  یــک مســئولیت انتخــاب مــی 
که فالن شــخص الیــق فــالن جایگاه  مــی فهمیــد 
است؟ مسئولیـــــــت پذیر بودنــــــش مهم است یــــــا 

تخصص اش؟!
 بــه نقــل از بولتن نیوز در ســال 58 مناظره ای بین 
مهنــدس بازرگان و شــهید بهشــتی در صدا وســیما 
پیرامــون ایــن موضــوع برگزار شــد ،ما بــا چهار نقل 
کــه ابعــاد مختلفــی از ایــن  کنیــم  قــول ســعی مــی 

موضوع را بررسی کنیم:
وبســایت فکر آبی، متخصــص را فردی معرفی می 

کافی رســیده  کــه در حــوزه خاصی به مهــارت  کنــد 
اســت و می تواند شــرایط مشــتری خودش را آنالیز 
کند و برای رســیدن به هدف یا رفع مشــکل راهکار 

مشخصی ارائه دهد.
کارشــناس ارشــد روانشناسی دانشگاه  زهره قربانی 
علــم و صنعت، می گوید: مســئولیت پذیری یعنی 
قابلیــت پذیــرش، پاســخگویی و به عهــده گرفتن 
کــه از کســی درخواســت می شــود و شــخص  کاری 

کند. که آن را بپذیرد یا رد  حق دارد 
هم چنین در مورد »پذیرش مســئولیت در اســالم« 
از شــهید چمــران ســئوال کردنــد: آقــای دکتــر تقــوا 
باالتر اســت یا تخصص؟ شــهید چمــران فرمودند: 
کاری را  کســی تخصــص  گر  تقوا باالتر اســت! ولی ا
کند قطعًا انســان  نداشــته باشــد و منصبی را قبول 

»بی تقوایی« است.!
األنــوار،  بحــار  در  الّســالم  علیــه  صــادق  امــام 

ج75،ح235 فرمودند::
 ذی َصناَعٍة ُمضَطًرّ ِالی َثالِث ِخصاٍل َیْحتِلُب ِبها 

ّ
ُکُل

ماَنِة  َ ْ
اْلَکْســَب: و ُهــَو َان َیُکوَن حاِذقًا ِبِعْلــٍم ُمَؤّدیًا ِلال

فیــِه، ُمْســَتمیاًل ِلَمــِن اْســَتْعَمَلُه؛ هر اهــل فنی برای 
کارش بگیرد( به  کار خود )که  کسب و  موفقیت در 
ســه مطلب نیازمند اســت: 1- تخصص و باهوشی 
در فــن و حرفــه مــورد نظــر 2- امیــن باشــد و در کار 
کنــد 3- با  و مــال مــردم، امانت و درســتی را حفظ 
کار، خوش برخورد و خوش قلب  کارفرمــا و صاحــب 

باشد.
نگارنده معتقد اســت بــرای ورود به خانه ملت می 
توان از هر سه باب استفاده کرد، به بیان دیگر اول 
رزومــه فرد را می بینیــم و گفت و گو های آن را می 
شــنویم، دوم در فضای مناظره، نظــر مخالف او را 
گــوش می دهیم و ســپس با خرد جمعــی فرد مورد 
گفته  که  کنیم امــا همانظوری  نظــر را انتخاب می 
کند خانه  که ثابت می  شــد، مشــکالتی وجود دارد 
ملت نیاز به یک دوربین مدار بسته دارد، دوربینی 
کــه تمــام مــردم بتواننــد حقایــق را ببیننــد و بعد از 
انتخــاب فرد شایســته، برعملکــرد نمایندگانشــان 
نظــارت دقیق داشــته باشــند، بدون نظــارت  این 
خانه شفافیتش را از دست می دهد و بعضی ها می 

گیرند. آیند و از آب گل آلود ماهی می 

              نویسنــده: 
میــــرزاخانی،    مهــــــدی         

رشـتــــــــــــه ی تغــــــــذیـــــــه
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             نویسنــده: 
کردزنگنــه  فاطمــه               

،رشته بهداشت عمومی 

احتمــااًل بارها و بارها با این جمله مواجه 
گاه  آ ع  ایــن موضــو از  کامــاًل  و  ایــد  شــده 
کــه خداونــد همیشــه و در همــه  هســتید 
کــه قلم به  حــال مــا را می بینــد آن وقتی 
کــه در محضــر  دســت می گیریــد بدانیــد 
گرفتــه  ایــد. آن وقتــی  خــدا، قلــم دســت 
کــه  کنیــد بدانیــد  کــه می خواهیــد تکلــم 
گوش  زبان شــما، قلب شما، چشم شما، 
که به  شــما در محضر خداســت.آن وقت 
که قصد  کنیــد، آن زمان  چیــزی فکر می 
کاری را دارید و همه و همه ، خدا  انجــام 

آنجاست. 
ولــی مــا چــه هنــگام حضــور او را بیشــتر 
کنیــم؟ آیا تنهــا در ســختی ها  حــس مــی 

ومشکالت یا در همه زمان ها؟
گاه چنــان غرق در دنیا و روزمرگی هایش 
گیر  مــی شــویم و در چرخه عبــث غفلت، 
که حتی وجود خود را از یاد می  کنیم  می 
بریم.چون ماشــینی تنظیم شــده هر روز 
کارهای مشــخص شــده خاصی را انجام 
مــی دهیــم  و عمــر مــا در تکــرار مکــررات 
گذرد صفحــه ضمیر ما را نیز  هــر روزه می 
گرفته اســت  و همه  چــون شــهرمان دود 
چیز در ناپیدایی اســت و سرگردانی بیداد 

کند. می 
دل انســان ارتباطــی عمیــق بــا آفریننــده 
بــه عمــق  کــه  ی خــود دارد و هنگامــی 
دل خــود توجه نمایــد چنین رابطه ای را 

کثر مردم مخصوصا  خواهد یافــت ؛ ولی ا
در اوقــات عــادی زندگــی که ســرگرم امور 
دنیــا هســتند توجهــی بــه ایــن رابطــه ی 
که امیدشــان  قلبی ندارند وتنها هنگامی 
گردد، به این  از همه ی اسباب قطع می 

کنند.   رابطه ی قلبی توجه می 
بــه  و  کنیــم  نــگاه  خودمــان  بــه  گــر  ا
بینیــم  مــی  بیاندازیــم  نظــر  کارهایمــان 
کــه خداوند در  همیشــه یادمــان مــی رود 
حال تماشــای ماســت پــس خیلی راحت 
غیبــت می کنیــم، خیلی راحت دروغ می 
کنیــم، قوانین  گوییــم، پارتــی بازی مــی 
گنــاه و عمل  گذاریــم  و هــر  را زیــر پــا مــی 
کــه فکرش را  خالفــی را در هــر زمینــه ای 
کنیــد بــه راحتی انجــام می دهیــم  تصور 
بــا او  کــه  کنیــد مهمانــی داشــته باشــیم 
داریــم در حضــورش هیــچ  رودربایســتی 
کــه خــالف باشــد، نمــی توانیــم  کاری را 

انجام دهیم.
گویا می ترســیم آبرویمــان برود، پس چرا 
بعضی وقت ها نمی ترســیم که آبرویمان 

پیش خدا برود؟!
خداونــد متعــال در آیه 14ســوره علق می 

فرماید:
» َاَلم َیعَلم ِبَان اهلل َیری «

کــه خداوند  » آیــا او )انســان( نمــی دانــد 
همه اعمالش را می بیند؟ «

 بــا توجــه به این آیه می تــوان فهمید که 

کاری را  کــه هــر  توجــه بــه ایــن واقعیــت 
انســان انجــام می دهــد در پیشــگاه خدا 
اســت  و اصواًل )تمام عالم هستی محضر 
خــدا اســت (  و چیــزی از اعمــال و حتــی 
نیات آدمی از او پنهان نیست ، می تواند 
زیــادی  اثــر  انســان  زندگــی  برنامــه  روی 
بگــذارد  و او را از خالفــکاری هــا باز دارد. 
که ایمــان به این مطلب  مشــروط بر این 
گیــرد و بــه صــورت  واقعــًا در دل او جــای 

یک باور قطعی در آید.
 خداونــد متعــال در آیــه 16ســوره ق مــی 

فرماید:
» و لقد خلقنا االنســان و نعلم ما توسوس 
بــه نفســه و نحــن اقــرب الیــه مــن حبــل 

الورید «
از  و  ایــم  کــرده  خلــق  را  انســان  مــا  و   «
وســاوس )وسوســه هــا( و اندیشــه هــای 
گردن او  که از رگ  گاهیم  کاماًل آ نفــس او 

به او نزدیک تریم. «
کــه وقتــی خداونــد از  منظــور ایــن اســت 
خطاهــای  قلبــی انســان و وسوســه های 
گاه  گــذرد آ کــه از فکــر آنها می  زودگــذری 
اســت، مســلمًا از تمــام عقائــد و اعمــال و 
گفتار آنها با خبر می باشد  و حساب همه 

را برای روز حساب نگه می دارد.
در ادامــه آیــه مــی فرمایــد مــا بــه او از رگ 
گردنش( نیز نزدیک تریم. چه  قلبش)یا 
تعبیــر جالب و تــکان دهنــده ای, حیات 
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عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید!

که  جســمانی مــا وابســته بــه رگــی اســت 
خون را به تمام بدن می رساند و خداوند 

از این نیز به ما نزدیک تر است.
و اما چگونه احساس حضور خدا را بیشتر 

کنیم؟ درک 
مســلمًا هــر چــه بیشــتر بــه یــاد او باشــیم 
حضــورش را بیشــتر حــس می کنیــم و در 
گناه می شویم.                                       کمتر دچار  پی آن ، 

کن بسیار تفکر 

کجــا  کیســتم ؟ از  کــه مــن  تفکــر در ایــن 
کجا می  کجــا هســتم ؟ بــه  آمــده ام ؟ در 
کســی مــرا بصــورت نطفــه در  روم ؟ چــه 
کســی نطفــه  رحــم مــادر قــرار داد ؟ چــه 
کــرد ؟ نقاش  گــری  را رشــد داد و صــورت 
گندیده انســانی  کیســت ؟ چگونــه از آبی 
کســی قبل از  بــه ایــن زیبایی آفرید ؟ چه 
ل  تولــد فرزنــد در ســینه ی مــادر شــیر زال
کــه داد ؟  قــرار داد ؟ قــدرت بــر مکیدن را 
چه کســی مهــر فرزنــد را در دل پدر و مادر 
قرار داد ؟ تمرین در تفکر انسان را لحظه 
کنــد و به  بــه لحظه بــه خــدا نزدیک می 

اعمال انسان جهتی الهی می دهد. 
قرآنی شو

امام علی)ع( در خطبه 147 نهج البالغه 
بــا بشــر  الهــی  کالم  قــرآن  مــی فرماینــد: 
کی اســت. چگونه ممکن اســت کسی  خا

با انســان هوشــیار حرف بزنــد و او را مورد 
خطــاب قرار دهد ولی انســان وجودش را 

حس نکند ؟
کریــم معجــزه جــاودان  همچنیــن قــرآن 
خوانــدن  بــا  اســت.  )ص(  خــدا  پیامبــر 
کسی نمی  که  کند  قرآن انسان حس می 
توانــد چنیــن ســخنانی را برزبــان بیــاورد 
جــز خالــق هســتی. انســان مــی توانــد در 
البــالی کلمات قــرآن کریم و حقایق ناب 
و حکمت هــای بی نظیر آن وجود خدا و 

علم و حکمت او را درک نماید.
کنی و در  گر دل را از شــواغل  خالی  پس ا
هنــگام تالوت قــرآن به معانــی آن توجه 
کنــی به انــدازه ی  و در آیــات الهــی تدبــر 
ظرف وجــود خویش خدا را حس خواهی 
کــرد و بــا راهنمایــی قــرآن پــس از مدتــی 
کــه همــه ی حــوادث  ، از  خواهــی دیــد 
خــوب و بــد را امتحــان الهــی مــی یابی و 
کنی در حضور معلم حقیقی در  ســعی می 

امتحانات سربلند و پیروز شوی.
اهل سحر و دعا باش

مــی خواهــی خــدا را بــا بنــد بنــد وجودت 
کنــی ؟ مــی خواهــی او را بــا چشــم  حــس 
؛  بــاش  ســحر  اهــل  پــس  ؟  ببینــی  دل 
که ســحر  اهــل مناجات و دعا باش ؛ چرا 
بهتریــن زمان بــرای دلدادگی با محبوب 
اســت ؛ در آن هنگام که نه شــکم گرسنه 
اســت و نــه ســیر نــه ســر و صدایــی و نــه 

هیاهویی ؛ تویی و خالق یکتا...
که خدا داد به حافظ گنج سعادت  هر 
از یمن دعای شب و ورد سحری بود

همــه ایــن هــا باعــث می شــود بیشــتر به 
عظمــت خداونــد پــی ببریــم و درنتیجــه 
حضور همیشگی او را حس خواهیم کرد.
گــر از قیل و قال دنیا و مشــکالتش  پــس ا
نیســت دنبــال  آمــده ای الزم  تنــگ  بــه 
واســطه بگردی تا تو را بــه حضور بپذیرد 
او همیشــه بــا تــو اســت. صدایــش بزن و 
که دلتنگش هستی ،هر چه از خوب  بگو 
گــذار  و  و بــد داری عرضــه دار و بــه او وا
یقیــن کن که خدای بــزرگ متعال همان 
کــه مهربــان ترین اســت بیشــتر از خود تو 
مشــتاق ایــن بازگشــت  بــوده اســت خــدا 
همین قدر نزدیک است نگران هیچ چیز 

نباش. 
کــه مــی دانــد خــدا او را مــی بیند و  کســی 
کارش را انجــام مــی دهــد  زیــر نظــر خــدا 
نــه ناامید می شــود، نــه شکســت برایش 
معنــی دارد، نه خســتگی، نه پشــیمانی، 
و نه... راســتی! وقتــی به ما بگویند »می 
دانــی خدا همه چیز را مــی بیند«، با خود 
می گوییــم »چــه خوب«؟ یا مــی گوییم » 

چه بد »؟
کــه  اســت  خوبــی  محــک  ســوال  ایــن 
بفهمیــم آدم خوبــی هســتیم یــا نیــاز بــه 

اصالح داریم !



)جور دیگر باید دیدݡ(
دلخوشی ها کم نیست  

مشکالت بدون میم!  

زندگی پانتومیم نیست ! 

غ به  ج می شــکند، یک زندگی به پایان می رســد. وقتی یک تخم مر غ به وســیله ی یک نیرو از خار وقتی تخم مر
وسیله نیرویی از داخل می شکند ،یک زندگی آغاز می شود.

تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود...
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دلخوشـݡی ها کم نیست
نیمه ی پر لیوان

شــاید همــه مــا حداقــل یــک بــار ،یــک زمــان ،از زبــان یــک نفر 
کند غریبه یا آشــنا این جمله را شــنیده باشیم»نیمه  فرقی نمی 
گر دقیق شــویم ســاعت های  پــر لیــوان را ببیــن« جمله ای که ا
کردن.من نیز مثــل بعضی از  ســاعت وقــت بخواهد بــرای فکــر 
که اولین بار چه کسی این جمله را بر زبان  شما برایم سوال بود 
کــرده؟ نیمــه پر لیوان چــه اهمیت  آورده؟اصــا چــرا آن را بیــان 

که دیگر قابل جبران نیست . دارد مهم  خالی آن است 
کــه در زندگی مادام بــه دنبال نیمــه خالی ها می  مــدت هــا بود 
گرفتم و تا آخرین ساعات بیداری ام  گشــتم، آن هارا دست می 
برای نبودشــان دنبال مقصر بودم .گاهی خودم،گاهی خانواده 
گاهــی... همــه بــه نوبت مقصر می شــدن  ام وگاهــی جامعــه و 
فرصــت هــای امروز م را فکر های نا امید وپر حســرت دیروز می 
بلعیدنــد وناامیــدی ها بــزرگ و بزرگ تر می شــدند وفرصت هارا 
که برایم نبود هیچ   به حسرت دیروز می فروختم در آخر سودی 

کردم. ،زیان هم می 
کردم باید گذشــته را فراموش می  امــا بایــد از یک جا شــروع می 
گاه نمی  گذشــته را هیچ  که من  کردم وآینده را می ســاختم چرا 
توانــم برگردانم، پس بایــد جلو بروم تا جایی که می توانم. من 
گذاشــتم. باید ها  بایــد قانــون های بســیاری برای فردایــم می 
و نبایــد هایــی برای شــاد بــودن ،برای امیــد ،برای زیبــا زندگی 

کردن .
من با وجود همه غصه هایم زیر آسمان آبی خدا نفس می کشم 
،حق دارم گاهی یک دل ســیر به ابر ها خیره شــوم ،با نگاهم تا 
گاهی مسیری  انتهای ابر ها باال بروم ولذت ببرم. من نیاز دارم 
کودکــی ام )باز باران بــا ترانه( را زیــر بــاران بــرای خودم به یــاد 
بخوانم. دانه،دانه های باران را در آغوش بکشم ولذت ببرم . 
کنم به  گاهی پرســتو های آسمان را با چشمانم دنبال  من باید 
کردن را از آن ها بیاموزم . یا  النه هایشــان برســم وعشق زندگی 
کنار گل های زرد و قرمز باغچه بنشــینم  نه اصًا یک لحظه در 

کنم و جان بگیرم. و آن ها را نوازش 
گاهی دســتان مادرم را در دســتانم بگیرم ،ســر بر  من می توانم 
گرمــش آرامش بگیــرم . من  شــانه هایــش بگــذارم و در آغــوش 
گاهی لیوان آبی به دســت پدرم بدهم، بر چروک های پیشــانی 
غ از دنیا سفر کنم. اش بوسه ای بزنم ودر دریای چشمانش فار
گاهــی دور از همــه شکســت هــا باصــدای بلنــد  مــن مــی توانــم 
که فکر  که بند بنــد بدنم تازه شــود. خوب  بخنــدم، آنقــدر بلند 
کنیــم  ما همان کودکان دیروزیم، فقط کمی بزرگ ترشــده  مــی 

غ از همه  ایم .می شود مثل همان کودکی شاد بود ،لذت برد فار
کنیم هر  کافی اســت بــاور  کرد.  افــکار ناامیدانــه آرامش را لمس 
کنیــم هدیه ای دیگر از خداســت  صبــح دیگــر که چشــم باز می 
کردن، برای شــاد بودن  هدیــه ای برای ســاختن، برای جبران 

کردن همه دنیا. وشاد 
کــه من برای رســیدن به  بایــد نشســت و اندیشــید، شــاید راهی 
هدفــم انتخــاب کرده بودم آخرش بن بســت بــود و این بود که 
کوچک بود ومن غافل  مســیرم تغییرکرد شــاید هدفم برای من 
بــودم وایــن بــود که هدفم عوض شــد وشــاید این مســیر و این 
روز هایم همه نردبانی اســت به بام خوشــبختی که فقط آن که 
آن باالســت آن را می بیند. پس می توان با امید به اومحکم از 

نردبان  باال رفت و نگران پله بعدی نبود.
کــه نــگاه می کنیم دل خوشــی ها کم نیســت کافی  آری خــوب 
که  اســت لبخند بزنیم ونیمه پر لیوان را ببینیم. یادمان باشــد 
کــدام در هرکجا که این روز ها ایســتاده ایــم تکه ای از پازل  هــر 
گمشده از  آرزو های کسی هستیم.پس قدر این روز ها را بدانیم 
وبــا تــوکل به خــدا گامی دیگر برای فــردا برداریــم و بدانیم اوکه 
تقدیــر مارا می نویســد ،حقیقتــًا بهترین مدبر و مقدر اســت:َوِإن 
َکاِشــَف َلــُه  ُهَو َوِإن َیْمَسْســَك ِبَخْیــٍر َفُهَو  َیْمَسْســَك اهّلُل ِبُضــّرٍ َفا 
گر خدا به تو زیانی برســاند کسی جز او  ُکّلِ َشــْيٍء َقُدیٌر .« و ا َعَلی 
گر خیرى به تو برساند پس او بر هر  کننده آن نیست و ا برطرف 

چیزى تواناست.«

              نویسنده
           مرضیـــــــــــــــــــــــــه نــــــــــامــــــــــدار 
رشته مهندسی بهداشت حرفه ای



دیــدی نانــوا چطــور خمیــر نان ســنگک 
مــی  تنــور  درون  و  کنــد  مــی  پهــن  را 
گذارد؟!چــه اتفاقی مــی افتد؟!خمیر به 
ســنگ هــا مــی چســبد! امــا نان،هر چه 
پخته تر می شــود،از ســنگ ها جدا می 
شــود….حکایت آدم هــا همین اســت.

ســختی هــای ایــن دنیــا، حــرارت تنــور 
کــه  اســت و ایــن ســختی هــا هســتند 
کننــد و هــر چــه  انســان را پختــه تــر مــی 
کمتری  انســان پخته تر می شود سنگ 
گیرد.ســنگ هــا تعلقــات  بــه خــود مــی 
دنیایــی هستند …ماشــین من،خانه ی 
من،کارخانه ی من……آن وقت که قرار 
کنند ،ســنگ  اســت نان را از تنور خارج 
گیرند!خوشــا به حال آن  ها را از آن می 
که  که در تنور دنیا آنقدر پخته می شــود 

به هیچ سنگی نمی چسبد.
کــه در زندگــی بــا مشــکالت و  هنگامــی 
موانع روبه رو می شــوید، اولین عکس 
کثــر  ا گــر هماننــد  ا العملتــان چیســت؟ 
که انجام می  کاری  افراد باشــید، اولین 
کــردن اســت. چــرا این  دهیــد شــکایت 
کنون  اتفــاق بــرای مــن افتــاده اســت؟ ا
کنم؟ همــه ی نقشــه هایــم خراب  چــه 
شــدند. دوبــاره یــک دردســر دیگــر؟ یــا 
کشــف  بــرای  اســتثنایی  فرصــت  یــک 

استعدادهایت؟!
 مشــکالت مانند ماشــین لباس شویی 
که مــا را از این  هســتند، درســت اســت 
طــرف بــه آن طــرف تــکان مــی دهنــد و 
بــه ایــن طــرف و آن طــرف می زننــد ولی 
در نهایــت باعــث مــی شــوند تمیزتــر و 

درخشان تر از قبل شویم!
مثبت اندیش باشید

گرفتاری  می دانم در زندگی مشکالت و 
هــای زیــادی خواهیــد داشــت. توصیــه 
کنــم بــه هنــگام مواجــه شــدن بــا  نمــی 
نادیــده  را  خــود  عواطــف  مشــکالت، 
بگیریــد و از روبــه رو شــدن بــا واقعیــت 
اســت  ایــن  منظــورم  کنیــد.  اجتنــاب 
بــه  را  آن  شــدن،  مواجــه  هنــگام  بــه 
بــه  کننــده  ناراحــت  ی  حادثــه  عنــوان 
شــمار نیاوریــد و احســاس بد شانســی 
که  گاهــی نمــی توانیــد منافعــی  نکنیــد. 
در پــس مشــکالت هســتند را به راحتی 
وجــود  هــا  آن  امــا  دهیــد،  تشــخیص 
دارنــد. شــما حــق انتخــاب داریــد. مــی 
توانیــد به مشــکالت نگاه منفی داشــته 
باشید و به خاطر آن احســاس بدبختی 
کنیــد. اجــازه دهیــد به شــما  و ناراحتــی 
بگویم این روش تنها باعث بدتر شدن 
شــرایط خواهد شــد. ولــی وقتی تجربه 
هــای منفی زندگی خود را به عنوان یک 
کنیــد، هماننــد چیــزی  فرصــت قلمــداد 
کــه مــی توانیــد بیاموزیــد و بــا آن  اســت 
کنید.چــه باور داشــته باشــید چه  رشــد 
نــه مشــکالت وجــود دارنــد اما نــه برای 
کنید  نابودی شــما ! دائمًا از خود سوال 
چیزهایــی  چــه  خــود  تجربیــات  از  کــه 

آموخته اید.
مشکالت خود را به فرصت تبدیل کنید

کــه تصــور  وقــوع مشــکل بــه انــدازه ای 
کــه  چــرا  نیســت،  ســخت  کنیــد  مــی 
مــی توانــد فرصــت خوبــی بــرای ایجــاد 

تغییــری اساســی در اوضــاع زندگیتــان 
باشــد. بدون ایجاد مشــکل، هرگز نمی 
کنش مثبتی دســت  توانیــد بــه چنین وا
یابیــد. بــه عنــوان مثال شــاید بــا فردی 
که شــغل خــود را از  برخــورد داشــته اید 
و  کســب  باشــد و دوبــاره  دســت داده 
کار موفقــی را آغاز نمــوده. همان فرد به 
گر شــغل خــود را از  گفت ا شــما خواهــد 
کسب و  دست نمی داد، نمی توانست 
کند. عمر روزهای  کار جدید خود را آغاز 
کوتاه اســت و به دنبــال و قوع  ســخت 
هر مشــکلی فرصت های طالیی وجود 

گفت. دارد. چگونه؟ در ادامه خواهم 
کنند؟ مشکالت چگونه به ما کمک می 

هــر  وقــوع  هیــل،  ناپلئــون  قــول  بــه 
کاربردی را با  مشــکلی،  بذری از منافــع 

خود به همراه دارد.
توانایــی  مــی شــوند  باعــث  مشــکالت 
هــای نهفتــه مــان شــکوفا شــوند. پس 
کردن مشــکالت و غلبه بر آن  از ســپری 
هــا، شــما از لحــاظ عاطفی قــوی تر می 
شــوید. زندگی شمارا مورد امتحان قرار 
داده و در آن پیروز شــده اید. در نتیجه 
وقتــی بــا مشــکل دیگــری روبــه رو مــی 
گر  کنید. ا شوید، بهتر از قبل مقابله می 
زندگی، ما را در مســیرهای نا هموار قرار 
نمی داد هرگز به استعدادهای نهفتمان 
پــی نمی بردیم. مشــکالت موجب می 
شــوند توانایــی هایتــان شــکوفا شــوند 
کنند تا ایــن توانایی  و شــما را وادار مــی 

گسترش دهید. هارا 
مشــکالت موجــب افزایــش اعتمــاد به 

              نویسنده
                فـــــرزانــــه سلیـــــمی،
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکالترشتـــــــــــــــــــــــه ی تغـــــــــــــذیــــه
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مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکالت بـــــــــــــــــدون میــم!

عمـــر روزهــــــای سخت 
کوتـــاه است و به دنبال 
وقــــــــوع هــــــــر مشــکلی 
طالیـــــی  فـــــــرصت های 

وجـــود دارد.



نفســتان می شــود: زمانی که عزم خود 
کنید و تصمیم بگیرید بر مشکل  را جزم 
کنید بــه ارزش های خــود پی می  غبلــه 
برید. عــالوه بر آن این افتخار را نصیب 
گره به دســت شما باز  که  کرده اید  خود 
شود. می توانید این دیدگاه مثبت را در 

گیرید. کار  فعالیت های بعدی خود به 
مــی  مــا  بــه  مشــکالت  و  هــا  گرفتــاری 
آموزند تا شــکرگذار باشیم: مشکالت و 
که به فقر  ســختی ها به ویژه آن دســته 
و محرومیــت منجر می شــوند، موجب 
مــی شــوند در دیگــر جنبــه هــای زندگــی 
باشــید.این  کر  شــا خــدارا  بیشــتر  تــان 
یــک امر عادی اســت اما حقیقــت دارد. 
تــا زمانــی که چیــزی را از دســت ندهید، 

ارزش آن را متوجه نمی شوید.
گرفتــاری هــا موجــب مــی شــوند نــگاه 
عمیقی به دنیای اطراف داشته باشیم: 
ک، دیگر  بعد از بهبود یک بیماری هولنا
روزمــره،  زندگــی  هــای جزئــی  ناراحتــی 
مشــکل بزرگــی بــه نظــر نمی رســد و می 
کنید و روی مســائل  توانید آن ها را حل 

کنید. مهم تر تمرکز 
میــم  مــی شــود  ایــن جــا فهمیدیــم  تــا 
بــه  ای  نتیجــه  و  زد  کنــار  را  مشــکالت 
بــرای خــود حاصــل  شــیرینی شــکالت 
کــرد. امــا رفتــار افــراد هنــگام رویارویــی 
گاهــی فرد به  با مشــکالت مهم اســت. 
دنبال حل مشــکل خود نمی رود، بلکه 
کردن خود و نشان  به نحوی با سرگرم 
کنش های هیجانی مثبت مثل  دادن وا
گریه  روی آوردن به طنز و شوخی ،دعا، 

کنــش هــای هیجانــی منفــی  و... یــا  وا
مثــل پرخاشــگری، پنــاه بــردن بــه مواد 
کنــد مشــکل را  مخــدر و... تــالش مــی 
کنــد هرچنــد این روش  قابــل تحمــل تر 

کارآمد است.   موقتی و نا
که  ما اغلب تمایل داریم اولین راه حلی 
که  به ذهنمان می رســد را انجام دهیم 
نتیجــه ی مطلوبی هــم در پی نخواهد 
داشــت. چون راه حل هــای غیر موثر را 
کرده و به هســته ی مشکالت  انتخاب 
نرســیده ایــم. ابتدا باید اصل مشــکل و 
ناراحتی را دریابیم. از خودتان بپرسید 
چــه چیزی بیــش از همــه ناراحــت تان 
کنید.کســی  بــاز  می کنــد؟ مشــکلتان را 
کــه در درس ریاضــی مشــکل دارد نباید 
کامــل نمی فهمم.  بگوید مــن ریاضی را
که بلدهستی.  باألخره ضرب و جمع را 
کدام مبحث  کنی دقیقًا در  باید بررســی 
ریاضی مشکل داری؟ مبحث مثلثات، 

مشتق یا... 
قابــل  آیــا  چیســت؟  دقیقــًا  هدفتــان 
اســت؟  پذیــر  امــکان  و  دسترســی 
کجاســت و می خواهید به  جایگاهتان 
کدام نقطه دســت یابید؟ دانشــجویی 
گرفتــه نبایــد  کــه تــرم قبــل نمــره ی 12 
کنون انتظار 20 داشــته باشــد، هرچند  ا

که خیلی هم دست نیافتنی نیست.
تا اینجا مشکل و هدف دقیقًا مشخص 
شــده اســت. حال بــه دنبــال تمــام راه 
که شــاید بتــوان از طریــق آنها به  هایی 
مقصــد برســید باشــید. ذهنتــان را آزاد 
کتــور نگیرید  بگذاریــد و از هیــچ راهی فا

کنیــد  راه حــل هــارا در ذهنتــان تجســم 
کــه قابــل انجام نیســتند را  و آن هایــی 

کنید.  حذف 
نظارت و ارزیابی نتایج

گوشــت را در حال  مــا هیچگاه یک تکه 
گذاریم  کــردن به حال خود نمــی  کبــاب 
و تــا زمــان طبــخ بــر آن نظــارت داریــم تا 
پخــت و طعــم آن دلخــواه مــا شــود. در 
مواجهه با مسائل زندگی هم نمی توان 
کرده و نظارت بر آن را  راه حل ها را اجرا 
کنیم، بلکه باید ببینیم در اجرای آن  رها 

موفق بوده ایم یا نه؟!
گام  بنابر این حل مشــکالت بهتر است 
گر با صبر و نگرش  گام پیش برود. ا به 
کنید،  مثبت به ســمت مســائل حرکــت 
بدون شــک بهترین مســیر ها در پیش 

گرفت. رویتان قرار خواهد 
حــاال دیگر مــی دانید در برابر مشــکالت 
شــوید.  پیــروز  چگونــه  زندگــی  جدیــد 
جــاده زندگــی نبایــد صــاف و مســتقیم 
گیــرد پیــچ  باشــد وگرنــه خوابمــان مــی 
هــا و دســت اندازهــا ، نعمــت انــد. بــه 
که شــما دائمــًا در  خاطــر داشــته باشــید 
مســیر افکار اصلی خــود در حال حرکت 
کــه در زندگــی خود  هســتید. هــر چیزی 
به دســت مــی آوریــد نتیجــه ی افــکار و 
باورهایتــان اســت. افــکار منفــی نتایــج 
منفــی و افــکار مثبــت نتایج مثبــت را به 
دنبال خواهد داشت. پنجره ی نگرش 
خود را تمیز و شــفاف نگــه دارید تا افکار 
مثبت، نتایج درخشــان خــود را نمایان 

سازند.

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکالت
19 فصلنامه اجتماعی فرهنگی عینک دودی|شماره ششم| تابستان 98

پنجره ی نگرش خود را مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکالت بـــــــــــــــــدون میــم!
تمیز و شفاف نگه دارید 
مثبت،نتایــج  افــکار  تــا 
را  خـــــــــود  درخشــــــــان 

نمایــــان سازند.
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     زندگـݡی پانتومیـــــــــــــــم  
نیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت!
کتابفروشی در شهر رم  »روی ویترین یک 

نوشته شده:
همیشه دلخوری ها را...

نگرانی ها را...
به موقع بگویید

کالم  حــرف هــای خــود را بــه یکدیگــر بــا 
کنید نه با رفتار... ح  مطر

که از کالم همان برداشت می شود که شما 
می گویید.

ولی...
از رفتارتان هزاران برداشت.«

زندگی بازی پانتومیم نیست ...
کــه تــو بایــد حــدس بزنــی طرف  اینگونــه 

گوید یا چه می خواهد... مقابل چه می 
پیچیدگــی  عیــن  در  زندگــی  بله...بــازی 
هایش می تواند بســیار ســاده باشد،البته 
بگیــری  یــاد  را  بــازی  روش  و  راه  وقتــی 
خوشــبختی،از  پایــان  یعنــی  ســکوت 
کــه در رابطــه تــان ایجــاد شــده  ســکوتی 
پایــان همــه  توانــد  مــی  بترسید،ســکوت 
که  ی خوشــبختی تــان باشــد.در صورتی 
رابطــه میان شــما و فرد مــورد نظر محکم 
صحبــت  بــرای  ،دیگــر  باشــد  نزدیــک  و 

کم نمی آورید. در یک رابطه  کردن جمله 
بــا طــرف  بــرای حــرف زدن  موفــق شــما 
کــردن و تعیین  مقابلتــان نیــازی بــه فکــر 
موضوع ندارید بلکه ســاده ترین اتفاق ها 
و موضــوع هــا می تواند ســاعت ها شــما را 
گوی طوالنی  گفت  کرده و ســوژه  مشغول 

شوند.
ایجــاد ارتباط خوب و مناســب بــا دیگران 
مــی توانــد تــا حــدود زیــادی از اســترس و 

کند. کم  اضطرابتان در زندگی 
در ایــن مقاله می خواهیــم درباره اهمیت 
کــردن در حــل مشــکالت روابط  صحبــت 

بیشتر بگوییم...
گو را نبندید گفت و  راه 

کــه شــما بــه حــرف هــای طرف  کنشــی  وا
گفت  مقابلتان نشــان می دهید می تواند 
گــوی آینــده شــما را هم تحــت تأثیر قرار  و 
شــما  هــای  صحبــت  نتیجــه  گــر  ا دهــد. 
همیشــه ســرزنش و شکســت باشــد دیگــر 

گفتن حرف  های تازه  میلی برای 
باقــی نخواهــد مانــد. بــه او بــا دل وجــان 
گــوش دهیــد و انگیــزه اش را بــرای گفتن 
کنیدِ  یادتان نرود  حرف های تازه تقویت 

کلید اصلی  کنش شــما به حــرف هایش  وا
این ماجراست.

کــه افراد  یکــی از بیشــترین بحــران هایی 
در یــک رابطــه بــا آن مواجــه مــی شــوند 
کنــد مــن  کــه فــرد بیــان مــی  ایــن اســت 
کار به  انتظار داشــتم که طرف مقابل این 
خصــوص را انجام دهــد و در این انتظارم 

ماندم...
انتظــارات خــود را شــفاف و روشــن بیــان 
کار باعث جلوگیری از بســیاری  کنید، این 
از ســوءتفاهم هــا و مشــکل ها بــه خودی 

خود می شود .
اما نکته اصلی و قابل بحث ما این اســت 
کــه هنگام بروز بحث یا مشــکل چگونه با 
حــرف زدن مــی توانیم شــرایط را کنترل و 

کنیم. مشکل را حل 
 زمانی که به شیوه ای مثبت یعنی با تمرکز 
بر راه حل درباره ی مشکالت صحبت می 
کار می بریم با حالتی  کنیــم کلماتی که به 
کامــاًل فرق  که تمرکزمان بر مشــکل اســت 
دارد. در حالــت اول حل مشــکالت بســیار 
محتمــل تــر و آســان تــر اســت. بنابرایــن 
روش درســت در حل مشــکالت این است 

              نویسندگان:
              شیمـــــــــــــــا فیضـــــــــی   
              مرجــــــــــــــــا ن صمیمی

رشته ی مهندسی بهداشت محیط
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     زندگـݡی پانتومیـــــــــــــــم  
نیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت!
که  کنیم  کلمات و جمالتی اســتفاده  که از 
کــرده و  گفتگــو  فــرد مقابــل را ترغیــب بــه 

کند. توجه را بر یافتن راه حل متمرکز 
در ادامــه بــه مواردی اشــاره مــی کنیم که 
مــی تواننــد منجر به حل ســریع تــر و بهتر 

مشکالت شوند...
بیــان نظرمــان به شــکل شــخصی زمانی 
کــه مــی خواهیم نظرمــان را در مــورد حل 

کنیم یا آن  مشکالت پیش آمده بیان 
مشکالت را توضیح دهیم به جای “تو” یا 

کنیم. “شما” از “من” استفاده 
یعنی بر طرز فکر خود اصرار نداشته و این 
پیام را منتقل کنیم که حرفی که می زنیم 

نظر ماست و ممکن است درست نباشد.
به عنوان مثال:

ایــن طــور که من متوجه شــده ام مشــکل 
…… است

به نظرم این روش می تواند موثر باشد
که  که من متوجه شــدم این است  چیزی 

.…
که در ایــن زمینه  بــا توجه بــه تجربــه ای 

کنم … دارم فکر می 
به نظرم اتفاق پیش آمده …

کــه در ایــن زمینه بــه ذهنم می  راه حلــی 
که …. رسد این است 

صحبت درباره ی چیزهایی که می دانیم 
یا دیده ایم

گفتگــو  هنــگام  کــه  اســت  مهــم  بســیار 
بــرای حل مشــکالت ، در مــورد چیزهایی 
کــه از درســت بودنشــان  کنیــم  صحبــت 
صــد در صــد مطمئنیــم. بنابرایــن تنهــا از 
چیزهایی که در رابطه با مشکل دیده ایم 
و یا قطعًا آن ها را می دانیم صحبت کنیم 
،نــه از حــدس و گمــان مــان و یــا نظریات 

فاقد پایه و اساس.
تمرکز بر عبارات راه حل محور

به جای عبارات منفی که بر مشکل تمرکز 
که به دنبــال راه  دارنــد از جمــالت مثبــت 

کنیم. حل هستند استفاده 
به عنوان مثال:

بیاییــد گزینه های موجــود برای حل این 
کنیم. مشکل را با هم بررسی 

به نظرم ….. می تواند در حل این مشکل 
موثر باشد.

بیان مخالفتمان به شیوه مناسب ممکن 
اســت ما بــا درک فردی از مشــکل موجود 

کــه بــرای آن ارائــه می دهد  و یــا راه حلــی 
گر از نظــر دیگران بهتریــن راه حل  حتــی ا
پیشــنهادی باشد چندان موافق نباشیم. 
گر ســکوت کنیم به معنای  در این حالت ا
موافقت اســت. ســکوت شــیوه ی مؤثری 
که ممکن است دلیل مخالفت  نیست چرا
کــه بعد از اجــرای آن  ما مســئله ای باشــد 
راه حــل، خــود را نشــان داده و مشــکالت 
کنــد. بنابرایــن بهتریــن  جدیــدی ایجــاد 
کــه مخالفت خــود را به  روش ایــن اســت 
کلمات مثبت بیان  شــیوه ای مناسب و با 

کنیم.
گفتــه شــد مــی  کــه  بــا توجــه بــه نکاتــی 
کــردن در حل  تــوان بــه اهمیــت صحبت 
مشــکالت و روابط پــی برد...امید آن بود 
کــه با نوشــتن این مطلــب کمک کوچکی 

کنیم. در بهبود روابطتان بتوانیم ایجاد 
**وقتی از چیــزی ناراحتین؛حرف بزنید! 

کنایه حرف نزنید، با 
پوزخند نزنید،

سرتونو از آدم برنگردونید
دوست داشتید داد و فریادم بکنید،

ولی سکوت نکنید**



یابید( )فرهنگ را در
تشکل هایی در مقابل هم ! 

آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود  

 قانون، قانون است! 

هنر صف کشیدن 

زندگی با ذره بین دیگران 

 از یاد رفته 

گرفته  که  کرده و با آن جانی  که استنشــاق  کرد،با هوایی  که این هوا را استنشــاق  که انســان وقتی  فرهنگ مثل هواســت 
گر  کرده اید. ا که شــما استنشــاق  کارها همه برخاســته ی از آن چیزی اســت  ، می تواند دو قدم بردارد و جلوبرود؛ بقیه ی 
که  که در اندام ها دیده خواهد شد تابع آن مسمویتی است  چنانچه یکجایی، هوای مسمومی تزریق بشود ، نتیجه ای 

در این هواست.
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که باشــوق زیادی وارد  اوایل مهرماه بود 
دانشــگاه شــدم .بعــد از جشــن ورودمــان 
بــه دانشــگاه، صحنــه ی غرفــه هــای رو 
کــرد؛ مــی  بــه روی تــاالر نظــر مــرا جلــب 
گفتنــد ایــن هــا بــرای معرفــی تشــکل ها 
کانــون هــای دانشــگاه اســت. مــن امــا  و 
کانون و تشــکل  آن زمــان چیــز زیــادی از 
کار ها و  نمــی دانســتم!جلوتر رفتــم تا بــا 
برنامه هایشــان آشنا شوم. همه سرشار از 
کارها و اهداف  انــرژی و بــا تمام وجــود از 
تشکیالتشان می گفتند و صمیمانه برای 

کردند. حضور دعوت می 
گفته  گروهشــان  کدام آنقــدر خوب از  هــر 
کدام تشــکل را  که نمــی دانســتم  بودنــد 
انتخاب کنم؛ راســتش دلم می خواســت 
کانون ها و تشــکل ها باشــم.  در همه ی 
تــا اینکه به این فکــر افتادم نکند این ها 
هــم مثــل قضیــه انتخابــات و نامزدهــا و 
وعده وعیدهایشــان باشند؛ پس تصمیم 
کارکرد آنها را  گرفتم جایی نباشــم واز دور 
گفتارشان یکی است؟ که چقدر با  ببینم 

گذشــت و  حــدود یــک ســال از آن ماجــرا 
حــاال دیگــر خــوب شــناخته بودمشــان و 
گفتــار تــا عمــل را عمیقــًا  فاصلــه ی زیــاد 

کرده بودم... درک 
هــای  فعالیــت  از  جــدای  بــودم  دیــده 
گاهــًا انجام می دهنــد ،چقدر  که  خوبــی 
تشــکل های حتی هم ســو بــرای هم می 
زننــد، تــوان تحمــل جمــع هــای بزرگتر و 
ج از تشــکل های خودشان  دوســتان خار
را ندارنــد ،به جای هــم افزایی در برنامه 

هــا ،کارهــای مشــابه انجــام مــی دهنــد. 
گاهــی  کننــد و  همدیگــر را تخریــب مــی 
بــه چشــم دشــمن بــه یکدیگــر نــگاه می 

کنند...
گر چنین اســت اصاًل  کردم ا بــا خودم فکر 
هدف از تشــکیل جمع و تشکل چیست؟ 
اصــاًل چــرا مــا بایــد دور هم جمع شــویم و 
کار نکنیم؟ این ســوال ها  چــرا تک تــک 
ذهنم را درگیر کرده بود، به دنبال جواب 
گشــتم تا اینکــه جایی خوانــدم ؛آدم  می 

شدن ما در تحمل جمع است.
»علــی االجتماع مــن القلوب« که حضرت 
فرمودند، یعنی تجمع ما باید قلبی باشــد 
نه اینکه در تشــکیالت از هــم نفرت پیدا 
کنیــم. این تحمل جمع و تحمل نظرات 
مختلف و پا گذاشــتن روی »خود« اســت 
کــه باعــث رشــد مــا در جمــع مــی شــود.
اصــاًل یکــی از تحــوالت انقــالب اســالمی 
اولیــن  گذشــته  در  مثــاًل  اســت،  همیــن 
قــدم بــرای تذهیــب نفــس گوشــه گیری 
گرفتــن از جمــع و اجتمــاع بــود  و فاصلــه 
ولــی بعــد از انقــالب اســالمی مــی بینیم، 
که بهترین و واالترین خروجی این  شهدا 
کــه در زندگی  جنــگ هستند،کســانی اند 
اجتماعی و جمع به چنین مقامی رسیده 
کالس اخالقــی  کــه در هیــچ  اند،کســانی 

شرکت نکرده اند.
مــا  اخــالق  معلــم  مهمتریــن  واقــع  در 
در  بایــد  و  ماســت«  زیســتن  »اجتماعــی 
گروهی و جمعــی تهذیب نفس  کار  بســتر 
کوتاه  گــر هدف مــا در ایــن دوران  کنیم.ا

دانشــجویی ،رشــد دانشــگاه و برداشــتن 
باری هر چند اندک از دوش دانشجویان 
اســت،چرا باید بــه تقابل با تشــکل های 
که  کاری  هــم بپردازیــم؟ درســت همــان 
دشمن می خواهد و ما ناخواسته ،ستون 

پنجمش شده ایم.
خودمــان  دردانشــگاه  نتوانیــم  گــر  ا مــا   
از  و  و دوســتانه  باشــیم  داشــته  وحــدت 
کنیم و در  ســر دلســوزی با هم همــکاری 
کارهــا دســت یکدیگــر را بگیریــم )بمانــد 
گیــری از یکدیگر  گاهی به دنبال مچ  کــه 
کارهای  هم هســتیم( چطور می توانیــم 
کــه اداره ی  اشــتباه مســئوالن مملکتی، 
کشــور را برعهده دارند مورد مؤاخذه  یک 
قرار دهیم؛ وقتی خودمان هنوز اندر خم 

کوچه مانده ایم... یک 
که   » بــرای فعالیــت هــا مهــم این اســت 
به اســم چه کســی تمام شود« ، زمینمان 
کارهــای فرهنگی  که  زده و همین اســت 
بــه جایــی نمــی رســد و پــوچ مــی  مــان 
شــود.اینکه حاضــر نیســتیم بــرای بهتــر 
کار دیگری قدمــی برداریم؛  برگــزار شــدن 
که ما هنــوز درگیر خود و  نشــان می دهــد 
که  منیت هایمان هســتیم و رشــد فردی 
هــدف اصلــی ایــن جمــع شــدن هــا بوده 
برایمــان اتفــاق نیافتــاده اســت. در آخــر 
کمک یکدیگر  گر نتوانیم دانشــگاه را بــا  ا
بسازیم، قطع بر یقین نخواهیم توانست 

کشورمان را بسازیم...

              نویسنده
              فاطمــه خســرویان ، 

رشته ی پرستاری

تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــݡکل هایـــــݡی                              
درمقابل هم!

»برای فعالیــت ها مهم 
که به اســم  ایــن اســت 

کسی تمام شود« چه 
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              نویسنده
کـــــــاظمی                مریـــــــــــــــــــم 
رشتـــــــــــــه ی دندانپزشـــــــــکی

جمعیتی نه چندان بزرگ از دانشــجویان 
اصطــاح  بــه  کار  وارد  دانشــگاه،  هــر 
»دغدغــه  لفــظ  شــوند.  مــی  »فرهنگــی« 
گذاشــته و برای  منــد فرهنگــی« را برخود 
رســیدن به اهدافشــان شــب را روز و روز را 

شب می کنند.
کنــم هــر آدم  تــا اینجــای بحــث را فکــر 
فهیمی تأیید کند که؛ به به! چه کار عالی 

کار پرثمری... ای، چه 
اما بحث سر همین پر ثمری است. بحث 
کار فرهنگی قلق دارد،  که  ســر این اســت 
ک  مــا گــر  و»ا دارد  ک  مــا فرهنگــی  کار 
کار نباشد، به آسانی به سوی  درســتی در 
که به  فعالیــت هایــی منحــرف می شــود 
افزایش نابســامانِی فرهنگی ختم خواهد 

شد.«
بــا  کــه  اســت  کتابــی  رو  پیــش  کتــاب 
رویکردی آســیب شناســانه ســعی دارد به 
گر مراقب  جماعــت فرهنگی بفهماند که ا
کار«دان« نباشــید، نــه تنها  گــر  نباشــید، ا
کنید بلکه  بــه خود و دیگران کمکی نمی 

ظلم بزرگی را مرتکب می شوید ،چرا که با 
فعالیــت های فرهنگــی وارونه دین را که 
حقیقــی تریــن وســیله ی درمان اســت از 

کرده اید.  ج  توانایی خار
کــه حــدود ۲ ســال اســت بــا کار بــه  بنــده 
اصطــاح »فرهنگــی« دســت و پنجــه نرم 
کتاب فکر  کنــم، بعد از خوانــدن این  می 
خبیثانــه ای را در ســر می پرورانــم. اینکه 
کتــاب را ، به حکم اجباری  خوانــدن این 
کار فرهنگــی تبدیل کنم.   بــرای ورود بــه 
باشــد که دســت از فعالیت های معکوس 
مان برداریم و وقت و انرژی و امکاناتمان 

را هدر ندهیم. 
کتاب را  در زیر قســمتی از بخش ابتدایی 

کنید. مشاهده می 
ُة َجِمیًعا ِإَلْیِه  ِه اْلِعــّزَ

َ
َة َفِلّل َکاَن ُیِریُداْلِعّزَ َمــن 

اِلُح َیْرَفُعُه  ُب َواْلَعَمُل الّصَ ّیِ
َیْصَعُداْلَکِلُم الّطَ

َئاِت َلُهــْم َعــَذاٌب  ــّیِ ِذیــَن َیْمُکــُروَن الّسَ
َ
َواّل

ْوَلِئَک ُهَو َیُبوُر
ُ
َشِدیٌد َو َمْکُر أ

)سوره فاطر، آیه ی۱۰(
هرکس عّزت می خواهد عّزت، یکســره از 

ک به سوی او باال  آن خداســت. عقیده پا
می رود و عمل صالح به آن عقیده رفعت 
می بخشد، و کسانی که حیله و مکرهای 
زشــت مرتکب می شــوند، عذابی سخت 
خواهند داشــت و نقشــه هایشــان سراســر 
با پوچی و بی ثمری روبه رو خواهد شد. 

گــر مــی خواهیــم فعالیــت فرهنگــی بــه   ا
معنــی دینی آن، انجام دهیم و در اصاح 
کار  ایــن  کنیــم،  تــاش  خــود و دیگــران 
باید چه ســمت و ســویی داشــته باشد که 
پــس از مدتــی بــا بی ثمــری کارمــان روبه 
تجربــه  کــه  خصــوص  بــه  نشــویم؟!  رو 
فعالیــت  از  بعضــی  بــودن  نتیجــه  بــی 
گــروه هــای مذهبــی، در  هــای فرهنگــی 
قبــل و بعــد از انقــاب بــه شــدت مــا را به 
کــه ِصرفًا بــه ظاهِر  ایــن فکــر فرو مــی برد 
کارهایمان دلخوش نباشــیم. زیرا  دینــی 
بسیاری از فعالیت های فرهنگی که حتی 
بــا انگیــزه های دینــی انجام مــی گرفت، 
پــس از مدتــی یــا کامــًا بــی ثمــر بــود و یــا 
نســبت به انرژی مصرف شده بهره بسیار 
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کمی در پی داشــت، بــه طوری که برنامه 
کار را از دست می  ریزان آن، امکان ادامه 
گرفتــار حالت یــأس و پوچی می  دادنــد و 
گر قبل از انجام هر  که ا شدند. در صورتی 
کار  گونه فعالیت فرهنگی، سمت و سوی 
مشــخص باشــد و معلوم شــود تا کجا می 
خواهنــد برونــد و چگونه می خواهند این 
مسیر را طی کنند، کار به جایی نمی کشد 
کنند نه  کــه بعــد از یــک مدتــی احســاس 
خودشــان به کمال مطلوبی رســیده اند و 
کمالی برسانند. نه بقیه را توانسته اند به 

صد انداختی تیر و هر صد خطاست 
گــر هوشمنــــدی یک انــداز و راســــت آخر  ا
آیه ای که در ابتـــــدای بحــث عــرض شد 
کار - چه فردی  گــر  مــی خواهد بفرماید؛ ا
و چه اجتماعی- به نحو شایســته به خدا 
متصــل نشــود و دارای پشــتوانه عقیدتی 
تــالش  هــم  هرچــه  نباشــد،  صحیحــی 
و چــاره جویــی شــود نتیجــه آن پــوچ و 
بایرشــدن و بی ثمری است.)چنانچه در 
آیه مورد بحث دقــت بفرمایید »َیْمُکُروَن 
ــُب  ّیِ

الّطَ »َکِلــُم  مقابــل  در  را  َئاِت«  ــّیِ الّسَ

اِلــح« قــرار داد و نتیجــة َمکــر  َواْلَعَمــُل الّصَ
َسیئه را عذاب شدید و پوچی و بی ثمری 

اعالم فرمود.(
گــر خواهــران و بــرادران بــه ایــن دغدغه  ا
کــه ممکــن اســت بعــد از  رســیده باشــند 
کار فرهنگــی خــود بــا  مــدت مدیــدی در 
که تقریبًا هیچ  این مســئله روبه رو شویم 
کــه بتــوان آن را کار فرهنگی واقعی  کاری 
نامیــد، نکردیــم و این احتمــال را بدهیم 
کــه در فعالیت های خود، خطِر درجازدن 
کند، إن  در روزمرگــی هــا مــا را تهدید مــی 
شاءاهلل راه برون رفت از آن خطر را دنبال 
کــرد. مــا چــه بخواهیم بــر روی  خواهنــد 
کار فرهنگی انجــام دهیم، چه  خودمــان 
روی دیگران، باید به این فکر باشــیم که 
کار مــا نتیجه بدهــد. عالم  بعــد از مدتــی 
بهــاری  اهلل  آیــت  مرحــوم  بــه  مشــهوری 
کــه از عرفای بزرگ اســت، نامه  همدانــی 
مــی نویســد که آقــا! یک دســتورالعمل به 
مــا بدهید. آقــای بهاری مــی فرماید: آخر 
شــما خودتان اهل علم هستید! آن عالم 
کنار بگذارید، شــما  می گوید: آقا تعارف را 

کنار  که بایــد در  کــه می دانیــد ما از راهــی 
کردیم  کردیم، غفلت  کسب علم طی می 
کــه راه ما  و شــما هــم از اول می دانســتید 
کافی نیســت، برای  بــرای نتایــج حقیقی 
کنار کسب علم، راه سلوک  همین شما در 
قلبی را رها نکردید، ولی ما مسیر خودمان 
را رفتیــم و حاال بعد از چهل، پنجاه ســال 
فهمیدیــم آن چــه مــی خواســتیم حاصل 

نشد. 
چنانچه مالحظه می فرمایید حتی نباید 
کــه یک فعالیــت، فعالیت  بــه صرف این 
کار  دینــی اســت و بــا حدیــث و آیــه ســر و 
دارد، بــه آن دل خــوش بــود، بلکــه بایــد 
ع مورد تحقیق،  تالش کرد عالوه بر موضو
روش ما هم درســت باشــد و معلوم باشــد 
کــه خــود و جامعه را مــی خواهیم به کجا 

برسانیم.
کــــــــه  »آنگــــــــاه  کتـــــــــاب  از  بـــــــرگرفته 
چ مــــی شود«  فعـــالیت های فـــرهنگی پو

اثر اصغر طاهرزاده



قانون،قـــــانون است!
              نویسنده

             مریم چگونیان،
رشته ی مهندسی بهداشت محیط       

بررسی قانون وضعیت پوشش در دانشگاه های جهان

دوشنبه /23اردیبهشت/ 12 ظهر 
از دانشــکده هنر های زیبا تا ســالن آمفی 

تئاتر
ماجــرای شــلوغی دانشــگاه تهــران بهانه 
گــردی مجــازی  ای شــد تــا یــک جهــان 
کنیــم و ســری بــه دیگــر دانشــگاه هــای 
جهــان بزنیم تــا وضعیت قوانیــن مربوط 
به پوشــش را در به نام ترین آنها بررســی 

کنیم .
واژه قوانین آن هم در مورد پوشش شاید 
کمــی غیــر قابــل بــاور باشــد، مخصوصــًا 
کشــور هایــی در میان می  وقتــی حرف از 
کننده فحشــا اند ، در  که خود ترویج  آیــد 
که آنها هم می دادند  ادامه خواهیم دید 
که محیط آموزشــی با دیگر مکان ها فرق 
که وارد آن می شــود  کســی  کند و هر  مــی 
فقــط بایــد بــرای تحصیــل و رشــد علمی 
که  وارد شــده باشد نه مسائل حاشیه ای 

برآمده از شهوت و نفس انسان است . 
کسفورد  ابتدا سری می زنیم به دانشگاه آ
که قدیمی ترین دانشــگاه انگلیسی زبان 
جهــان اســت و قدمتــی نزدیــک بــه هــزار 

سال دارد !!
غ التحصیالن دانشــگاه باید لباس  - فــار
بلند، گشاد و روپوش های رنگی مصوب 

دانشگاه را بپوشند .
 ، تیــره  شــلوار  و  کــت  از  بایــد  مــردان   -
کــروات و جوراب  پیراهــن ســفید ســاده، 

کنند . استفاده 
- زنــان بایــد دامــن تیــره یــا شــلوار ، بلــوز 
کــروات ســیاه ، کفش ســیاه و در  ســفید ، 

کت تیره بپوشند . صورت نیاز یک 
- مردان از پوشــیدن لباس باز و بدن نما 

کنند . باید پرهیز 
- مــو بایــد رنــگ طبیعــی خــود را داشــته 
باشد ، همچنین خال کوبی مجاز نیست 

- لبــاس زنــان نبایــد پشــت بــاز و بــدون 
آستین ، تنگ و باالی زانو باشد . 

ایــن  درمــورد  توجــه  قابــل  ای  نکتــه 
دانشــگاه ضوابــط مربــوط به پوشــش در 
ســالن هــا ی غذاخوری اســت که  دانش 
آمــوزان  یــا دانشــجویان بــرای رفتــن بــه 
کســفورد را بپوشــند  آنجا باید لباس فرم آ
. این یونیفرم شــامل کت جلیقه مانند تا 
کمر برای دانشــجویان دوره ی لیسانس 
غ  و روپــوش هــای بلنــد تــا زانو بــرای فار

التحصیالن است .
کــه بررســی خواهیــم کرد  دومیــن جایــی 
که  هاروارد ) آمریکا( اســت . دانشــگاهی 
شــاید آرزوی خیلــی هاســت حتــی بــرای 
که شــده در آن درس  کوتاهی هم  مــدت 
دانشــگاه  ایــن  .دانشــجویان  بخواننــد 
موظــف انــد ضوابــط  ضمیمــه شــده ی  
کــه در ابتــدای  کتــاب راهنمــای خــود ، 
ورود هر دانشــجو و دانش آموزی به این 
مــکان  بــه آنهــا داده مــی شــود را رعایت 
کتــاب بــه این  کننــد . برخــی مــوارد ایــن 

ح است : شر
محیــط  در  انــد  موظــف  -دانشــجویان 
یــا  پیراهــن   ، بلــوز  رســتوران  و  خوابــگاه 

کت یقه دار و یا بدون یقه بپوشند . ژا
- در تمامــی ایــام هفته در رســتوران و به 
هنــگام صــرف ناهار مردان بایســتی یک 
کنند . زنان  کروات بر تن  کت به همراه  ژا
نیــز موظــف اند پوششــی مناســب اعم از 
پیراهن و یا لباس بلند و متعارف داشــته 

باشند . 
-پوشــش شــلوار جیــن در تمــام 

دانشــگاه  محوطــه 
ع است . ممنو

-هرگونه اقدام

به رابطه ی جنســی ، آزار و اذیت جنسی 
ویا ســوء اســتفاده جنســی از دانشجویان 
بــا  شــدت  وبــه  اســت  ع  ممنــو اســاتید  و 

متخلفین برخورد می شود . 
کرد  که بررســی خواهیم  دانشــگاه بعدی 
که مقررات پوششــی  تگزاس آمریکاســت 
، اخالقی و رفتاری در این دانشــگاه قابل 
تأمــل اســت . ضوابــط رفتــاری متعددی 
برای کنترل دانشگاه و مدیریت آن وضع 
شده و تخطی دانشجویان از آنها موجب 
اعمال تنبیه انظباطی خواهد شد. برخی 

از قوانین این دانشگاه عبارت اند از :
-ناخن ها باید متعارف و مناســب باشند 
)از نوک انگشــت بیــش از نیم اینچ طول 
کامــل ســوهان زده و  نداشــته و بــه طــور 

فاقد لبه تیز باشند (.
ناخــن  و  ناخــن  زیــورآالت  از  اســتفاده   -

ع است . مصنوعی ممنو
- طــول دامــن نباید از 3 اینــچ باالی زانو 
کوتــاه تــر بــوده و نباید بیــش از حد تنگ 

باشد .
کفــش نبایــد از 3 اینــچ بلندتــر  - پاشــنه 

باشد.
- پوشیدن لباس های بدن نما مجاز 

نیست.
- پوشــیدن جوراب های زنانــه و مردانه 
ضــروری اســت . امــا پوشــیدن جــوراب 
دار)نظیــر  ح  طــر و  تزیینــی  زنانــه  هــای 

جــوراب توری و غیــره ( مجاز 
نیست . 
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کادمی علمی که بررسی خواهیم  آخرین آ
کرد، دانشگاه ایالتی فلوریدا آمریکا است 
از  دانشــگاه  ایــن  در  پوششــی  ظوابــط 
ســاعت 7:30 صبح تــا 15:30 بعد از ظهر 
گردد  در محوطــه دانشــکده ها اجــرا می 

ح ذیل است : که به شر
-تمام شلوار ها و دامن هایی که پوشیده 
کوتاه باشند .  می شــود نباید بیش از حد 
کشــی به اســتثنای یونیفرم  شــلوار های 
یونیفــرم  یــا  هــا  دانشــکده  مخصــوص 

ورزشی دانشگاه قابل قبول نمی باشد .
بردارنــده  در  کــه  پوششــی  ع  نــو -هــر 
عبارات زشت یا توهین آمیز به مقدسات 
، وسوســه انگیــز و ناشایســت یــا مرتبــط 
کــه  گرایشــاتی  بــا دســته هــا ، احــزاب و 
شــخص را ترغیــب بــه اســتفاده از مــواد 
مخــدر ، مشــروبات الکلــی و یا خشــونت 

ع است . کند ممنو
کــه در این دانشــگاه قابل  امــا آن چیزی 
ع برخورد با دانشجویان  تأمل اســت ، نو

خاطی می باشد :
-بار اول تخلف ثبت خواهد شد .

دانشــجو  شــنبه  روز  یــک  -بــاردوم، 
بازداشت خواهد شد .

- بار سوم، دوروز بازداشت خواهد شد .
این بررســی چنــد دانشــگاه مشــهور دنیا 
از نظــر وضعیــت قوانیــن پوشــش بــود . 
دانشــگاه هــای دیگری هم وجــود دارند 
کــرده اند و  کــه  چنیــن قوانینــی را وضــع 
کــدام آنهــا از حوصله ی  نــام بــردن ازهــر 
ج اســت . حاال شــما تصور  این بحث خار
کشــور ما  کنیــد مســئوالن دانشــگاه های 
کســی حــق نــدارد  از فــردا بگوینــد هیــچ 
ناخــن هایــش از 3 اینــچ بیشــتر باشــد یا 
کســی حق پوشــیدن شلوار جین  بگویند 
کفــش هــای تزییینی را ندارد و پاشــنه  و 
های کفشــش نباید از عددی باالتر برود 
!!  خود شــما خواننده عزیز این مطلب 
کنــون چند مــورد از هم دانشــگاهی  تا
هایتــان در ایــران را بــا مو هــای آبی ، 
بنفش ، بلوند ، طالیی و...   دیده 
کنیــد بگوینــد همــه  ایــد ؟! تصــور 
دانشجـــــویــــــان 

علــوم پزشــکی اصفهــان با رنــگ طبیعی 
چــه   ! شــوند  دانشــگاه  وارد  خــود  مــوی 
از  تــر  جالــب  ؟؟   افتــاد  خواهــد  اتفاقــی 
که این قوانین از ســوی  همــه این اســت 
که خود از  کشــور هایی وضع شــده اســت 
حامیــان لغــو ضوابــط مربوط به پوشــش 
در جمهــوری اســالمی ایران هســتند و در 
ج  تــالش انــد عــده ای را در داخــل و خــار
کشــور بــرای ایجــاد اعتــراض و قانــون  از 

کنند .  شکنی حمایت 
گردیــم بــه ماجرای  وامــا دوبــاره بــاز مــی 
کــه  دانشــگاه تهــران . یکــی از جمالتــی 
دستشــان  در  کارت  پــال روی  معترضــان 
نوشــته بودنــد » تعــرض آشــکاربه حریــم 
خصوصی دانشــجویان ، نقض مســتقیم 
حقــوق انســانی آنان و ســتم عریان علیه 
زنــان محصــل » . ســایت بــی بــی ســی 
فارســی هــم در توضیــح رفتــار معترضــان 
نوشت : آنها دفاع از آزادی در امر پوشش 

را حقوق بدیهی خود می دانند. 
اتفــاق  ایــن  از  قبــل  شــب  یــک  درســت 
 98 اردیبهشــت   22 یکشــنبه  یعنــی 
کــه صــدای  کانــال تلگرامــی آمــد نیــوز   ،
طبــل رســوایی اش را همــه شــنیده انــد 
چــه  آن  بــه  اعتــراض  در  را  فراخوانــی   ،
ح حجاب و عفاف خوانده بود  اجرای طر
منتشــر کرد . گفتمان آن روز دانشجویان 
چــپ  و  فاشیســم  ع  نــو از  بــود  گفتمانــی 
گرایی  با تفکرات کمونیســتی که توضیح 
در مورد آن ساعت ها بحث را می طلبد .  
اما یکی از نکات تأسف برانگیز این ماجرا 
که در  تجمع تعدادی از دانشجویانی بود 
کردند بدون این  زمین چپ ها بازی می 

گاه باشند .  کار آ اینکه از باطن 
غ از ماجرای 23 اردیبهشــت دانشگاه  فار
تهــران  ، بدون شــک پدیــده ی برهنگی 
بیماری عصر ماست ، که هر از چندگاهی 
تقابــل  بــرای  شــود  مــی  ای  بهانــه  هــم 
مخالفــان و موافقــان آن . تــالش برخــی 
که  بــرای خصوصــی جلــوه دادن چیــزی 
در معــرض عموم اســت و بعضًا تحســین 
، تحریــک و یــا تعــرض افراد را بــه دنبال 
دارد واقعــًا احمقانــه اســت . شــاید هــم 
تعریف ما از داشتن آزادی غلط است زیرا 

کلمه عبارت  که آزادی به معنــای واقعی 
اســت از عدم ایجاد مانع برای رشــد . آن 
هــم نه رشــد تمایالت جنســی بلکه رشــد 
روح بــرای رســیدن بــه معبــود حقیقــی . 
گــر به ســراغ هر یــک از دخترها و پســرها  ا
آنهــا بخواهیــم صادقانــه در  از  و  برویــم 
ع  مــورد لــذت جنســی خود نســبت بــه نو
پوشــش جنس مخالفشــان بگویند شک 
کــه از حدود تعیین شــده  نکنیــد افــرادی 
کــرده انــد را  الهــی بــرای حجــاب عــدول 
نــام خواهنــد برد . پس با وجود دانســتن 
بعــد شــهوانی انســان ، داشــتن پوشــش 
مناســب آن هم طبق دســتورات خداوند 
کســی  کار عاقالنــه ای اســت مگــر اینکــه 
کند  بخواهــد  در این رابطه جاهالنه فکر 
. در پایــان بایــد بگویم همــان طور که در 
گفته شــد ، مکان آموزشی  ابتدای بحث 
و  یادگیــری  اعمــال  بایــد صــرف  فقــط   ،
هــم  دانشــگاه   . شــود  علمــی  پیشــرفت 
گر  محلی اســت برای تحقق همین امر و ا
کســی با نیت دیگری وارد آن شود ، هنوز 
فهــم درســتی از رفتــن بــه دانشــگاه پیدا 
نکرده اســت و قطع به یقین با هدفی به 
غیر از آموزش وارد این مکان مقدس می 
شــوند .  بســیاری از مشکالت کشور ما به 
دلیــل عدم رعایت قوانیــن و بعضًا نقض 
که دانشــگاه های ما  آن اســت . تا زمانی 
چارچــوب درســت و مشــخصی در رابطه 
با پوشــش نداشــته باشــند و یا در اجرای 
آن اقدامــات الزم را انجــام ندهند آن هم 
کــه دوباره  طبــق قوانیــن ، بعیــد نیســت 
شــاهد اعتراضات علنی مشــابه دانشگاه 

تهران علیه حجاب و عفاف  باشیم . 

منابع : 
باشگاه خبرنگاران جوان 

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری دانشجو

 :) معنــوی  آزادی   ( مرتضــی   ، مطهــری 
مجموعه آثار 23 ، انتشارات صدرا تهران 

1384 ،
کتــاب مســیله حجــاب اســتاد مطهری،   

انتشارات صدرا

پدیــده ی  شــک  بــدون 
برهنگــی بیمــاری عصر 
کــه هــر از چند  ماســت، 
گـــــــاهی هــم بهــــــانه ای 
می شود بــــــرای تقـــــابل 
مخالفـــــان و مـــــوافقان 

آن.
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هنـــــــــــــر 
صــــــــــف
کشیــدن

              نویسنده
گمــــــــــــــــــــــرکی               حافــظ 
رشتــه ی بهداشــت عمــومی

ایرانیــان از قدیــم االیــام مردمانی هنرمند و هنر پــرور بوده اند و 
گیری  که در سال  های اخیر همه  هستند.اما یکی از هنر هایی 
کرده و هرازگاهی جلوه آن در شهر ها و به خصوص  زیادی پیدا 
پشــت در فروشــگاه هــای بــزرگ به چشــم می خــورد، هنر صف 
کــس آن را  کــه هر  کشــیدن اســت. صفــوف بــه هم فشــرده ای  

که قحطی بزرگی در راه است... ببیند به یقین می رسد 
کاال ها باشــد و یا  گران شــدن برخی  حال ممکن اســت به خاطر 

حتی به خاطر شایعه ای بی پایه و اساس.
گرانی بنزین بود.مردم ففط به  آخرین نمونه ی آن هم شــایعه 
خاطر یک شــایعه صف های طویلی تشــکیل دادند و وقت خود 
ک بنزین ارزان تر بزنند. بنزینی که  را هــدر دادنــد تا فقط یک با

گران نشد.)البته تا به امروز( هیچ وقت 
که به خیال خود از شــّم اقتصادی باالیی برخوردار  مردمــی هم 
بودنــد و از نظــر فکــر اقتصادی تنــه به تنه ی آدام اســمیت می 

زدند، چیزی جز هدر رفتن وقت عایدشان نشد.
کار باعــث جلو افتادن افراد حاضر در صف از بقیه  امــا واقعًا این 

مردم می شود؟
مگر مایحتاج چند وقت دیگر خود را می توانند بخرند؟

1هفته یا 1 ماه یا...
در نهایــت هــر چــه قــدر هم بیشــتر از نیازشــان بخرنــد تمام می 

کرد؟ شود. بعد از آن چه خواهند 
بــا مقایســه رفتار مــردم خودمان با بقیه کشــور ها ،مــی توان به 

گرانی ها پی  برد. مقصر بودن خود مردم در 
مثــاًل در آلمــان وقتــی شــیر از یک یــورو به یک و نیم یورو رســید 
مــردم بدون هیچ آشــوب و اغتشاشــی فقط نخریدند. شــب آن 
روز صــدر اعظــم ،آنگال مــرکل از مردم عذر خواهــی کرد و فردای 

آن روز قیمت شیر به همان یک یورو برگشت.
گران شده  کاالی  اما مردم عزیز ما با غر و لند فراوان برای خرید 
صف می کشند تا تولید کننده هم بفهمد که هر چه جنس خود 

کند بازهم خریدار دارد. را با قیمت بیشتری عرضه 
گذشــت.مردم ما هم یــک بار رفتــاری مثل  البتــه از حــق نبایــد 
آلمــان هــا داشــتند. کمپیــن نخریــدن خــودرو راه افتــاد و الحق 

خوب پیش رفت.

امــا رفتــار دولتمــردان ایرانــی و آلمانــی از اســاس متفــاوت بود. 
که نمی  وزیــر وقت نه تنها عذر نخواســت بلکه مردم ناراضی را 
کشــور  گران بخرند خائن به  کیفیــت را  خواســتند خــودروی بی 
و نظــام نامیــد. بعــد هــم همــان خــودرو هــا را بــا قیمتی بیشــتر 

فروختند و هم چنان هم می فروشند.
گهگاه در صف می ایســتند و اجناس را هر  بــه هر حــال مردم ما 
گذشــته و ســال هــای رفته  گــران تــر از دیــروز مــی خرند و از  روز 

گیرند. درسی نمی 
گوینــد تاریخ بــرای ملتی که از  شــاید بــرای همین اســت که می 

گذشته اش عبرت نگیرد تکرار می شود.
یک روز برای خودرو

کارت ملی گوشت منجمد با  یک روز برای 
یک روز هم برای بنزین

کند... خدا فردایمان را به خیر 



29 فصلنامه اجتماعی فرهنگی عینک دودی|شماره ششم| تابستان 98

              نویسنده
            فاطمــه سیســتانی، 

رشته ی بهداشت عمومی

زندگی با ذره بین دیگران         

-هفته ی قبل،فالن وســیله جدید را در جهیزیه 
ی یکی از دوســتانم دیدم.حتمــًا باید آن را برای 
کنم.مبادا چیــزی از او  جهیزیــه ی خــودم تهیــه 

کمتر داشته باشم.
دیشــب،لباس  مهمانــی  بــرای  -دخترعمویــم 
گــران قیمتــی پوشــیده بود.باید  خیلــی شــیک و 
حتمــًا بــه بــازار بــروم و لباســی بهتــر از او بخرم تا 

همه انگشت به دهان بمانند.
در  قبولیــش  بــرای  مجللــی  جشــن  -دوســتم 
گرفته بود.من باید هر طور شده جشنی  دانشگاه 
بهتــر از او تــدارک ببینــم تــا مبــادا دوســتانم فکر 
کننــد ما خســیس هســتیم یا نمی توانیم جشــنی 
کنیم.می خواهــم بعد از  بــا امکانــات بــاال برگــزار 
این،فقط جشــن قبولی من در ذهنشان باشد نه 

جشن بقیه.
که خود آنها یا شبیه  این ها همه ســخنانی است 
آن ها را در اطرافمان بســیار شــنیده ایم.در همه 
ی آنها یک نقطه مشــترک وجود دارد؛اینکه من 
کنم،ببینم مردم  دائمــًا خودم را با بقیه مقایســه 
کار یــا بهتر از  کنــم همــان  کنند و ســعی  چــه مــی 
بقیــه  از  مبــادا  اینکــه  دهم،بــرای  انجــام  را  آن 
کمتر داشــته باشــم و مــردم در مورد من و  چیزی 
زندگیم،در ذهن خود فکرهای اشــتباهی بکنند.
کــه بــا تعبیر«چشــم و  ایــن همــان چیــزی اســت 
هــم چشــمی« بیان می شــود.در ایــن مطلب می 
خواهیــم بــه اختصار،در مورد ایــن معضل رایج و 

کنیم. آثار و نتایج آن در زندگی صحبت 
چشــم و هم چشــمی در اصل به معنای مقایســه 
زندگــی خــود بــا دیگــران و دائــم در حــال رقابت 
بــودن بــا مــردم اســت.بر ایــن اســاس،می تــوان 
ع پســندیده  گفــت چشــم و هم چشــمی بــه دو نو
و ناپسند تقســیم می شود.چشم و هم چشمی و 
کــه در چارچوب  رقابــت در حــوزه هایی از زندگی 
معیارهــای الهــی باشــد و در جهــت کســب کمال 
و پیشــرفت برای انســان باشد،بســیار پســندیده 

و ســازنده اســت.به عنوان مثال،مســابقه دادن 
کارهــای خیر،مایه ی  کــردن در انجــام  و رقابــت 
ســعادت انســان می شــود.هم چنان که در قرآن 
کریم،ســفارش بــه این امر شــده است)فاســتبقوا 
کارهــای خیــر مســابقه دهید.(امــا  الخیــرات.در 
چشــم و هم چشــمی  در مــواردی نــه تنها باعث 
کمــال انســان نمــی شــود؛بلکه باعث  ســعادت و 
رنجش خاطر او و اطرافیانش می شود و آثار زیان 
ع رقابت،ریشــه در  بــاری به دنبــال دارد.این نــو
حسادت ها،خود کم بینی ها و الگوبرداری های 
ع  نادرســت از زندگی دیگــران دارد.امروزه این نو
چشــم و هم چشــمی به وفور در جامعه مشــاهده 
می شود.این معضل در مسائلی مانند خرید لوازم 
زیورآالت،خریدجهیزیه،برگــزاری  و  منزل،طــال 
مجالــس عقــد و عروســی و حتــی مســافرت های 
داخلــی و خارجی در بین تعداد زیادی از مردم در 

مناطق مختلف دیده می شود.
گر ارزش های یک جامعه تغییر کند و از معنویات  ا
به ســمت مادیــات تغییر جهــت دهد،حاصل آن 
چشم و هم چشمی های نادرست و رقابت های 
غیرسازنده خواهد شد.افراد در چنین جامعه ای 
کنند تا برای کســب جایــگاه اجتماعی  ســعی می 
و جلــب توجه دیگران،همیشــه بــه دنبال دیدن 
ظاهــر زندگــی دیگــران هســتند تــا آن را بــا باطن 
کنند و برای اینکه احساس  زندگی خود مقایســه 
نقــص و حقارت نکنند، در تالش هســتند خود را 
کننــد و یا بهتــر از آن را بــرای خود  بــه آنها شــیبه 
گونــه دیدگاهــی  کــه ایــن  بســازند.طبیعی اســت 
افســردگی  و  انــدوه  و  ناامیدی،حســرت  باعــث 
تــالش  انســان هــر چقــدر هــم  خواهــد شــد؛زیرا 
کنــد نمــی توانــد از همــه ی اطرافیان خــود ازنظر 
مادیــات و امکانــات زندگی،برتــر و باالتــر باشــد و 
کند  در ضمــن نمی تواند همیشــه طــوری زندگی 
گر به زندگی  کــه مطابق نظر حــرف مردم باشــد.ا
مــی  بیندازیم،متوجــه  نظــری  خــود  گذشــتگان 

شویم با وجود مشکالت معیشتی فراوان،نسبت 
به ما از آرامش خاطر بیشــتری بهره مند بوده اند 
و با صمیمیت بیشــتری با هم  رفت و آمد داشته 
که چشــم و  اند؛یکــی از دالیل این امر این اســت 
کمتر  هم چشــمی ها و رقابت های ناسالم بسیار 
بوده اســت.اما متأســفانه امــروزه خانــواده ها به 
دلیــل این معضل بــزرگ،از هم دورتر شــده اند و 
کرده  بیــن آنها را فقط تجمالت و حســادت ها پر 
اســت،صمیمیت هــا و رفــت و آمدهــا بــه مراتــب 
کثــر چشــم هــا فقــط به  گذشــته شــده و ا کمتــر از 

ظواهر دنیایی دوخته شده است.
انســان موجــودی مختــار اســت و تنهــا یــک بــار 
فرصت زندگی کردن دارد.در صورتی که بخواهد 
تمــام عمــر خــود را در پی دیدن تجمــالت زندگی 
کنــد و زندگــی خــود را بــر مبنای  دیگــران ســپری 
کند  حــرف مردم بســازد و همیشــه طــوری رفتــار 
که در نظر مردم،انســان خوبی تلقی شــود،بدون 
تردیــد ایــن یــک بــار فرصــت حیــات را بــه بهای 
صحبــت ها و دیــدگاه های مردم،از دســت داده 
گــر ایــن انســان،هدف زندگی خــود را  اســت.اما ا
کند و با اختیارعقل خود،تصمیم های  مشخص 
درســتی در زندگــی بگیرد و مطابق بــا آنها حرکت 

کند،همیشه در حال پیشرفت خواهد بود.
بنابراین چشــم و هم چشــمی، آثــار و پیامدهای 
جبران ناپذیری در زندگی انســان دارد.بســیاری 
از اختالالت رفتاری،بیماریهای روحی ،مشکالت 
خانوادگی و حتی طالق ها ریشــه در این چشــم و 
هم چشــمی های کوچک دارد.پس بیاییم خود 
کنیــم و موجب  را از دام ایــن معضــل بــزرگ،آزاد 

آرامش خود و اطرافیانمان شویم.
کرم)ص( ایــن مطلب را به  بــا حدیثی از پیامبــر ا

پایان می رسانیم.
کــه مــدام بــه امکانات  ایشــان مــی فرمایند:«هــر 
اندوهــش  زندگــی دیگــران چشــم بدوزد،غــم و 

فراوان می شود.«



              نویسنده
          سحر رستمی ، رشته ی 

مهندسی بهداشت محیط

از یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
          رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته!

ما مهربانی را از یاد برده ایم...

آب باران گل و الی را شسته و جمع کرده 
جلوی در فلزی زنگ زده. در را به زور باز 
که از  کنم. حداقل  ۱۵ســالی هســت  مــی 
گذرد.  آخریــن بــار باز شــدن ایــن در مــی 
آن روزهــا من ۲۱ ســاله بودم دانشــجوی 
ســال دوم معمــاری در دانشــکده ی هنر 
هــای زیبایــی. از راهــرو ی تاریک رد می 
شــوم...گلدان های شــمعدانی دو طرف 
راهــرو هنوز همان جا که بودند جا خوش 
کــرده اند  ولی خشــک خشــک...بچه تر 
گلدان را  که بودم مادربزرگ به وقتش هر 
کرد ،هدیه می داد به نو عروس  دوتا می 
هــای فامیــل، تــازه داماد هــا و یــا ٌدردانه 
هــای تــازه بــه دنیا آمــده ی فامیــل. می 
گفــت شــمعدانی بایــد در خانــه هایمــان 
کــه مبــادا عشــق در دل هایمــان  باشــد 
بمیــرد. راســتش را بخواهــی آن وقت ها 
گویــد طول  هیــچ نمــی فهمیدم چــه می 
کشــید تا شــیرینی حرف هایــش زیر زبانم 
کنــج دیوار چنگ  کند. تار عنکبوت  مــزه 
می زند به دلم. انگار همین دیروز بود که 
بابا برای عروسی محسن همین حیاط را 
ریســه می بســت. چقدر خوب که درخت 
های حیاط هنوز سبز و محکم همان جا 

ایســتاده اند. باالی همان درخت  نارون 
گذاشتیم.  که النه ای برای پرنده ها  بود 
که محســن از درخت باال رفته  همان روز 
کــه گنجشــک  بــود و ناخواســته النــه ای 
ها ســاخته بودند را پاییــن انداخته بود و 
که حاال دیگر خانه  عذاب وجدان داشت 
کــرد بابــا بــا  گریــه  کــه  ندارنــد. بعــد از آن 
چوب های گوشــه حیاط یک النه دائمی 
کرد روی همان شــاخه.  ســاخت و نصب 
کن این  کریــم هایــی ســا چنــد روز بعــد یا
منــزل نــو شــدند و خــدا می داند محســن 
کریم از همان  چقدر ذوق زده بود. یک یا
النــه پــر مــی زنــد و مــی رود لــب بــام مــی 
نشــیند. قنــد در دلــم آب مــی شــود انگار 
گرم  ،زندگی آنقــدر ها هم از این خانه ی 
دور نشــده اســت. شیشــه هــای رنگی در 
که  گرفته اســت  ک  و پنجــره هــا آنقدر خا

دیگر رنگی بودنش پیدا نیست. 
که  کنــم . اولین چیزی  در اتــاق را باز می 
مــی بینــم صندوقچــه روی طاقچه مادر 
بــزرگ اســت. همــان قدر حس خــوب در 
کــه انــگار همــان  کنــد  دل آدم زنــده مــی 
که مادر بزرگ در صندوقچه  وقتی اســت 
کداممان یک  کــرد و بــرای هــر  را بــاز می 

آورد.  از آن در مــی  بــه خصــوص  هدیــه 
ای  صندوقچــه  محســن  و  مــن  بــرای 

جادویی بود .
 یــادش بخیر....یــک روز محســن پســر 
بچــه ای هــم ســن و ســال خودمــان در 
کوچه دید که کفش هایش پاره بود. یک 
جعبــه کوچــک فرفره در دســت داشــت و 
کرد جوری پایش را روی زمین  ســعی می 
که مجبور نباشــد پایش را از روی  بکشــد 
کفش  کنــد ،مبادا پاره بــودن  زمیــن بلند 
اش بیشــتر نمایــان شــود. همــان وقــت 
کفش هایی  محســن دوید داخل خانه و 
کــه برای عیــد خریده بــود را آورد و به آن 
پســر داد. حتــی وقتــی دیــد برایــش کمی 
گشــاد اســت بــه بهانــه ای رفــت و از مادر 
کمــک هم درون کفش  گرفت و به  پنبــه 
گذاشــتیم تــا کفش در پای پســر بازی  ها 
که برگشــتیم محســن رفت  نکنــد. وقتی 
رو به روی صندوقچه مادر بزرگ ایســتاد 
و یــک جفــت کفش نو دقیقــا مثل کفش 
کرد .مبادا پدر بفهمد و از  هــای قبلی آرزو 
کسی  که چه  دستش عصبانی شود. این 
و چطور حرف های مارا شــنید نمی دانم 
که از خواب بیدار شــدیم  ،ولی فردا صبح 
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یــک جفت کفش باالی ســر محســن بود. از آن وقــت به اعجاز 
کــردن  صندوقچــه ایمــان آورده بودیــم و شــده بــود محــل آرزو 

هایمان. چقدر دلم برای آن روز ها تنگ شده...
کوچــک روی زمین افتاده شیشــه ی رویش   یــک قاب عکــس 
شکسته و عکس را غبار پوشانده. وقتی رویش دست می کشم 
اولین چیزی که می بینم لبخند مهربان مادر است . و خوب به 
یاد دارم این عکس را اولین بار که بابا دوربین خریده بود کنار آن 
بوته های گل رز حیاط از ما گرفت. دلم می گیرد از این که سال 
هاســت مادر بزرگ نیســت. دست همیشه پشــتیبان پدر نیست 
کنار تمام روزهای  خالی مانده  و تنهــا یــادگار من از این خانه در 
از مهربانــی مادربزرگ و پشــتیبانی پدر ، همین لبخند دلنشــین 
کــه هنوز بــه زندگی مان حیــات می بخشــد. همان  مــادر اســت 
کســی که باعث شــد یادم بیفتد یک جای دنیا تو ی یک کوچه 
که آبی آسمانش از میان سبزی  پر از درخت سر به فلک کشیده 
برگ درختانش به زور نمایان است ،خانه ای داشتیم که عشق 
که  از تک تک اتاق هایش جاری می شد به دل آدم. خانه ای 
انــگار یادمــان رفت. تک تک خاطراتمان را در گوشــه و کنارش 
بــه حال خودشــان رها کردیــم که غبار رویش را بپوشــاند .روی 
که یادمان برود زندگیمان چه مزه ای  دل هایمان را بپوشــاند. 
داشت  و مارا با تمام روزمرگی هایمان هل بدهد پشت یک میز 
توی یک دفترکاری پر از تکرار و دغدغه هایش  یا یک آپارتمان 
کاال های بی مصرف که ظاهرش را  آراسته شده به لوکس ترین 
زیبــا کند و چه کســی می داند در قلــب چنین خانه ای دل اهل 
خانه شــاد اســت یا نه. خیری از دستشــان  به زندگی خودشــان 
مــی رســد   یــا نــه. آن روز هــا همــه چیــز طعــم دیگــری داشــت. 
کرد.  حتــی هــوای تازه هــم  جور دیگــری حالمان را عــوض می 
زندگــی هنوز تبدیــل به یک روند انفرادی نشــده بود. می دانی 
چیســت؛ آن وقت ها هنوز مهربانی نمرده بود... شــاید دیر ولی 
کنم. تا چند روز دیگر باید  ک  برگشــتم  تا غبار  از دیوار هایش پا
تمام اتاق ها تمیز و مرتب باشــد. میز صندلی چیده شــود درون 
هرکدامشــان . گوشــه و کنار حیاط پر شــود از گلدان شمعدانی و 
که می شــود از  رز .از باغچه باید عطر محمدی بلند شــود. ظهر 
پشــت شیشــه های رنگی، نــور رنگی بیفتد داخــل اتاق ها و دم 
عصــر بوی چــای هل و دارچین بپیچد توی فضــای خانه .قرار 
که دستشان از دست پدر و  کودکانی باشد  است اینجا سقف سر 

مادرشان دور مانده است. 
گرفتــه اســت.  کــه در توانــش بــوده را بــه عهــده  کاری  هرکــس 
خ خیاطی گذاشته با دقت تمام  پیرزن مهربانی گوشه ایوان چر
بــرای چندتــا از پنجــره هــا پــرده مــی دوزد. عباس آقا همســایه 
که نقاش بــود، دارد رنگ و روی تــازه به دیوار ها  قدیمــی مــان 
که پیش از این نمی  می بخشــد. آن طرف حیاط خانــم جوانی 
گلی  که خریــده اند را  گلدان هــای  شــناختم ،همــراه  همســرش 
کنند. یک نفر در آشــپزخانه  کاری باغچــه آماده مــی  گل  بــرای 

کردن  کار  که مشــغول  کســانی اســت  مشــغول پختن آش برای 
هســتند. خیلی از آنها حتی همدیگر را نمی شناسند ولی با تمام 
کنند تا این خانه جــان بگیرد. یک نفر  تــوان بــه هم کمک می 
گوید در  که مــی  گویــان از در مــی آیــد. یــک تخــت آورده  یــا اهلل 
خانــه اضافــی بــوده. ذره ذره مهربانــی همــه انــگار دارد خشــت 
خشت این خانه را دوباره روی هم می چیند. مادر در سایه ای 

نشسته و لبخند ش از همیشه پررنگ تر است.
******

کاشــی فیروزه رنگ و ان یــکاد  باالی در  محســن بــاالی نردبان 
کند و پایین می آید.  کند. زاویه  تابلو را تنظیــم می  را تمیــز مــی 
یک لیوان چای می دهم دستش. نگاهی از سر تحسین به سر 
در خانــه مــی انــدازم. چقدر جای ایــن جمله خالی بــود: )اینجا 

سرای مهر است.(
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)عالج بیکاری(
کارآفرین باشیم  
چند لحظه با درمانگران بیکاری

کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم     ای 

کارآفـــرینی چیست دانــی ای جنـاب
خلق ایده،کشف فرصت های نـاب
پــا نهـــــادن در مسیـــــری پیـــــچ پیچ
ساختن، جستن، پدید از قعر هیچ



              نویسنده
          علی نادی 
رشته ی تغذیه 

کارآفــــــرین بـــــــــــــاشیم
کار کسب و  کلیدی برای شروع یک  کسب وکار،  بوم مدل 

که ایده های فراوانی به ذهن تان رسیده  شاید تا به حال شده 
کسب در آمد  کنید و از آن ها  و دوست داشته اید آن ها را عملی 

کنم؟ کجا باید شروع  که از  کنید ، اما برایتان سوال بوده 
در این متن قصد دارم به طور خالصه، شــما خوانندگان عزیز را 
که  کنم  کار آشنا  با یک تکنیک ســاده به نام بوم مدل کســب و 
کنید. با استفاده از آن می توانید، ایده ی خود را  سازمان دهی 
که  قبل از اینکه اجزای این بوم را توضیح دهم ، الزم می دانم 

بگویم، سازنده ی این بوم جناب الکساندر استروالدر است.
کار کسب و   اجزای بوم مدل 

کاری بــه ذهنتــان  کســب و  1( مشــتریان: وقتــی یــک ایــده ی 
می رســد ، باید ببینید آن ایده مشــتری دارد یا خیر البته صرف 
کافــی نیســت، بلکــه باید مشــتری شــما توان  داشــتن مشــتری 

پرداخت پول برای خدمت یا محصول شما را داشته باشد.
گــر ایــده ی شــما مشــتری دارد، چــه  2( ارزش پیشــنهادی:  ا
چیــزی باعــث مــی شــود تــا مشــتریان شــما بــرای محصــول یــا 
کننــد. در واقــع همان چیــز ارزش  خدمــت شــما پــول پرداخــت 
پیشــنهادی شــما اســت. به طــور مثــال ارزش پیشــنهادی یک 
کارشــناس تغذیه،پزشــک، پرســتار و تمام عوامل نظام سالمت 

کشور، حفظ و یا دادن سالمتی به شماست. 
کانــال هــا: محصول یا خدمت شــما قرار اســت از چه طریق   )3
بــه دســت مشــتریانتان برســد، از طریــق اینترنــت، اپلیکیشــن، 

کانال شما باشد. کدام از این ها می تواند  فروشگاه و... هر 
گذرتــان بــه بانــک هــا   گــر تــا بــه حــال  4( ارتبــاط بــا مشــتری: ا
کــه بانک ها برای مشــتریان  خــورده باشــد ، مشــاهده کرده اید 
کارمنــدان خود را مســئول می کنند  خیلــی خــوب خــود، یکی از 
کار  تا به طور مخصوص به امور آن شــخص رســیدگی کند، این 
نوعی ارتباط با مشــتری است. هدف از ارتباط با مشتری حفظ 

کار شماست. کسب و  مشتری های 
کنید را  کــه از آن کســب درآمــد مــی  5( جریــان درآمــدی: راهــی 
گویند. جریان درآمدی انواع مختلفی دارد  جریان در آمدی می 

کنم: ع از آن ها را ذکر می  که در زیر چند نو
که  الــف( فــروش محصــول: مثل یــک فروشــگاه لــوازم خانگی 

کولر می فروشد. یخچال و 
ع جریان درآمدی شما یک وسیله  ب( طعمه و شکار: در این نو
را ارزان یــا حتــی رایــگان بــه مشــتری مــی دهیــد، ولــی در قبال 
که به مشتری می فروشید،از  خدمات و تجهیزات آن محصول 
آن کســب درآمد می کنید، مانند ســیم کارتهای اعتباری که به 
شــما رایگان می دهند ولی در عوضش شــما با خرید اینترنت یا 

که  بســته های مکالمه به آن ها پول می دهید. یا کشور آمریکا 
ســالح هایش را در منطقه ی ما ارزان می فروشــد ولی با فروش 

کند. فشنگ چندین برابر سود می 
پ( مــدل اجــاره ای: مثل اجاره دادن خانه یا ماشــین و کســب 

درآمد.
کارگزاری: در اصطالح خودمانی می شود همان داللی  ت( مدل 

که بیش از این جای توضیح ندارد.
گروه با  کــه یک  ج( حــق عضویت: مثال ایده ی شــما این اســت 
چند نفر از دوستانتان تشکیل دهید و در آن رفع اشکال زیست 
که بخواهد در این  شناسی انجام دهید، حاال هر دانش آموزی 
گروه بهره مند شود باید ماهانه حق  گروه عضو شود و از مزایای 

کند. امتیازی را پرداخت 
که در  راه هــای زیادی بــرای ایجاد جریان درآمدی وجــود دارد 

کردم. باال چند نمونه از آنها را ذکر 
کلیــدی: آیا برای انجام کســب و کار خود نیاز به پول  6( منابــع 
دارید)منابــع مالی( یا نیــاز به اعتبار دارید)منابع معنوی( یا نیاز 
کار  بــه مکان و تجهیــزات دارید) منابع فیزیکی( یــا باید نیروی 

کنید)منابع انسانی(؟ ح خود را پیاده  کافی باشد تا بتوانید طر
کار شــما  کســب و  کلیدی: هفتمین جز از مدل  7( فعالیت های 
که شــما بــرای ایجاد  کلیدی شماســت. هر آنچه  فعالیــت های 
بــا  ارتبــاط  درآمــدی،  جریــان  خود،ایجــاد  پیشــنهادی  ارزش 
کار  کســب و  کانال های  مشــتریان و دسترســی مشــتریانتان به 
کلیدی شــما را تشــکیل  خــود، انجــام می دهیــد، فعالیت های 

می دهد.
کار شــما نیاز به شرکای کلیدی  8( شــرکای کلیدی: آیا کســب و 
دارد، تصــورش را بکنید بخواهید یک ماده ی غذایی مناســب 
کلیــوی بســازید، آیا شــما بــه تنهایی مــی توانید  بــرای بیمــاران 
کنید یا نیاز دارید با یک نفرولوژیست، یا  کسب وکار خود را اداره 
کنید موثرترین و مهم  وزارت بهداشت و .. شریک شوید. سعی 

ترین افراد یا سازمان ها را را شریک خودقرار دهید.
کار شــما چه هزینه هایی برای شما  کسب و  9( ســاختار هزینه: 
دارد؛ هزینــه هــای مالــی و روانــی از جمله مهم تریــن عوامل در 

ساختار هزینه ها هستند.
کار در این جا به پایان رســید و من ســعی  کســب و  اجزای مدل 
کــردم بــه طور خالصــه و مفید آن هــا را برای شــما توضیح دهم 
کار نوشته ی  برای اطالعات بیشتر به کتاب خلق مدل کسب و 

کنید. الکساندر استروالدر مراجعه 
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با درمـــــــــــانـگران 

بیکـــــــــــــــــــــاری
کارخانه ی ایمن آب مصاحبه با مدیر عامل 

گذرانــده  ابتدایــی را  تــازه تحصیــات   «
بــودم که بــه علت بحران مالــی خانواده 
کار روبرو شدم.  با محیط سخت و خشن 
که به جای درس  نوجوانــی بیش نبودم 
کردم و به جای تفریح  کار می  و مدرســه 
کار داشتم.  و ســرگرمی با آهن و فلز ســرو 
خیلــی زود بــا تراشــیدن فلز آشــنا شــدم و 
فرآیندهــای طراحــی و تولیــد صنعتــی را 
پشت سر گذاشتم. به همکاری با شرکت 
مربوطــه  صنایــع  و  خودروســازی  هــای 
دعــوت شــدم و اولیــن تولیــدات حرفــه 
ای خــود را به وســیله ابزارهــای محدود 
گاهــی دســت ســاز خــودم بــه  و ســنتی و 
کــردم. در همیــن زمــان به  آنــان عرضــه 
خدمــت ســربازی فراخوانــده شــدم و در 
ســال 1356 پس از اتمام خمت سربازی 
،کار خــود را به صورت حرفه ای تر ادامه 

کارآموزی مجدد پرداختم. دادم و به 
کردم و طراحی و  کارگاهــی کوچک اجاره 
تولیــد قطعات فلــزی را پیگیری نمودم. 
ابتــدای راه پر فراز و نشــیب تولید و بهره 
که دچار عارضه ریوی شــدم  وری بــودم 
و بــه توصیه پزشــکان حرفه خود را ترک 
کــه همه  کنــدن از رشــته ای  کــردم. دل 
گذرانــده بــودم  دوران نوجوانــی را در آن 
کار و تولید را دوســت  خیلی ســخت بود. 
کــردم.  داشــتم و بایــد آن را حفــظ مــی 
رؤیــای بزرگــی نیــز در ســر داشــتم و دلــم 
مــی خواســت آن را به میــدان عمل وارد 
گرایــش خــود  ســازم. بنابرایــن بــا تغییــر 
کار و تولید  به ســمت صنعــت پاســتیک 
که  را ادامــه دادم. با تجربــه ی ناچیزی 

کارآمــوزی و کارگری خود راجع  در دوران 
بــه پلیمر و تزریق پاســتیک داشــتم ،کار 
کردم. ســال ها  جدیــد خود را پــی ریزی 
گذشــت و بنــده با تــاش و فعالیت راه پر 
پیــچ و خــم تولیــد و تزریــق پاســتیک را 
طــی نمــودم و ســرانجام بــه رونــق تولید 

رسیدم.
که در حوزه  در ســال  1390 از شــرکا خود 
فروش و توزیع محصول با من همکاری 
مــی نمودنــد، جــدا شــدم و بــا همــکاری 
کــه در همیــن رشــته تحصیل  فرزندانــم 
و  کردیــم  ایجــاد  ای  ،کارخانــه  کردنــد 
کارو تاش بی  ســرانجام پس از سه دهه 
وقفــه در صنعت پاســتیک به اســتقال 

کامل رسیدم.
فرزندانــم  و  مــن  نهایــی  هــدف  امــروز 
امــر  و  مملکــت  بــه  خالصانــه  خدمــت 
مقــدس تولید می باشــد و بر این اســاس 
همــه ی ظرفیت ها و تــوان خود را برای 
بســته  بــکار  محصوالتــی  و  کاال  تأمیــن 
بــا اســتانداردهای روز  کــه مطابــق  ایــم 
کشــورهای توســعه یافتــه باشــد و از نظر 
کیفیت تولید محصــول با آنان  کمیــت و 
رقابــت نمایند . در عیــن حال با حمایت 
نهایــی  کننــده  از مصــرف  همــه جانبــه 
کاالی خود را با قیمت معقولی روانه بازار 
و در اختیار مشتری قرار می دهیم.« این 
ها ســخنان جناب آقــای محمد عرفانی 
کنون  مقــدم متولد 1334 اســت  که هم ا
کارخانــه ی ایمــن آب مــی  مدیــر عامــل 

باشد.
که  کارو اشــتغال   بــا توجــه به مشــکات 

امــروزه جوانــان بــا آن رو به رو هســتند و 
کــه بحثی  کارآفرینی  همچنیــن مبحــث 
کشــور اســت بــر آن  داغ در ایــن روزهــای 
شــدیم تــا مصاحبــه ای بــا جنــاب آقــای 
کارآفرینــان اســتان اصفهــان  عرفانــی از 
انجــام دهیــم تا مقــداری هر چنــد اندک 
ع کمک  برای روشــن نمودن ایــن موضو

کرده باشیم.
قــای عرفانــی  بــه عنــوان یک  جنــاب آ
کامل شــما  کارآفرین،تعریــف جامــع و 

کارآفرین چیست؟ از شخص 
کارآفرینــی نوعــی عبــادت  بــه نظــر مــن 
بــه خلــق  اســت و عبــادت جــز خدمــت 
کارآفرین بایســتی با تشخیص  نیســت و 
فرصــت هــا و موقعیــت هــای زمــان بــه 
کاری  ســازمان دهــی و یکپارچگــی تیــم 
و  جامعــه  هــای  نیــاز  و  پرداختــه  خــود 
کار را بــرآورده نمــوده و بــا توجه به  بــازار 
گســتردگی دامنه مشاغل و عاقه افراد و 
گذاری در این  تخصص خود به سرمایه 
زمینــه پرداخته و همــه ی توان و انرژی 
خــود را در جهــت اشــتغال زایی و رشــد و 

کشور بکار برد. توسعه اقتصاد 
کارخانه ی ایمن آب چه تعداد از افراد 
را بصــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم 
زایــی  درآمــد  و  اشــتغال  چرخــه  وارد 

کرده است؟
ایمــن آب در حــال حاضــر ایــن افتخار را 
دارد که برای اشــتغال 130 نفر سرپرست 
که 90 نفــر از این  گماشــته  خانــوار همت 
افــراد به شــکل مســتقیم و 40 نفــر از این 
آنــان بــه صــورت غیــر مســتقیم )در امــر 

کننده :              مصاحبه 
 سعید قاسمی،
 رشته ی حقوق
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کنند. برون سپاری( با ما همکاری می 
کارآفرینــی و  مشــکالت شــما در حــوزه ی 
تولید چیســت؟ لطفًا راه های برون رفت 

کنید. از این بحران ها را نیز بیان 
همــه می دانیم ظرفیت های فعلی نظام 
اســت و  بســیار محــدود  ایــران  تولیــدی 
بخــش هــای مختلــف آن دچــار بحــران 
شــدیدی مــی باشــد. در درجــه اول نیــاز 
مــا ،تأمیــن مــواد اولیــه و مــواد خــام پایه 
کــه البته الزم بــه ذکر اســت حدود  اســت 
70 درصــد ایــن مــواد بــه صــورت بومــی 
در داخــل تولیــد و به دســت ما می رســد. 
لیکــن 30 درصــد از مــواد پایــه و خام این 
کشــورهای خارجی تأمین  محصــوالت از 
مــی شــود و بایــد از هــر طریــق ممکــن به 
کننــده برســد. دیگــر اینکه  دســت تولیــد 
مســیر ناهموار تولید در ایــران نیاز مبرمی 
بــه صنایــع و ماشــین آالت پیشــرفته روز 
دنیــا دارد و دولــت بایــد تمــام تــوان خود 
را بــرای ایجاد تســهیالت در ایــن راه بکار 
بنــدد. از طــرف دیگر با توجــه به اهمیت 
کشــورهای  بــا  مــا  صــادرات و همــکاری 
کلیدی دولت  همســایه و منطقه ،نقــش 
کشــور  بــه عنــوان پیــش راننــده تولید در 
،بخصــوص  اســت  معلــوم  و  مشــخص 
و  آوری  ارز  خصــوص  در  دولــت  تــالش 
کشــور  بازگشــت ارز حاصل از صادرات به 
بســیار حائز اهمیت می باشــد. همچنین 
هــای  ســاخت  زیــر  و  آمــوزش  زمینــه  در 
علمی کشور و احداث شرکت های دانش 
بنیان ،حمایت بدنــه دولت از تولید ملی 
کارآفرینان در  و پــر رنــگ نمــودن انگیــزه 
زمینــه اشــتغال زایی و رونــق تولید الزم و 

اجتناب نا پذیر است.
ســردرگمی جوانــان در حــوزه فعالیــت 
و  آمــوزش  درعــدم  ریشــه  اقتصــادی 
کار  کسب و  مشــاوره صحیح در حوزه 
دارد. از دیدگاه شــما رشــد اقتصاد تک 
کشــور ما چه نقشــی در  محصولــی در 

بحران اشتغال زایی امروز دارد؟
از  محصولــی  تــک  اقتصــادی  رشــد 
مهمتریــن علــل عقــب ماندگــی تولیــد و 
رونق بهره وری کشــور ماســت. طی سال 
گاز  ها وابستگی کشور به صادرات نفت و 

و ارز حاصل از آن، ضربه های مهلکی به 
تولید داخلی وارد نموده است . دولت نیز 
گــذاری جهــت ایجــاد صنایع  در ســرمایه 
در بخــش تولیــد و صنعــت کوتاهی های 
کــرده و در بخــش تربیــت نیــروی  بســیار 
آوردن  بوجــود  و  متخصــص  و  کارآمــد 
ارتبــاط  و  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت 
صنایــع بــا ایــن نیروهــا تولیــد داخلــی را 
دچار بحران ســاخته و از جایگاه واقعی و 
شایســته خود بیرون ساخته است. البته 
مجموعــه ایمن آب در جهــت بهبود این 
گام هــای خوبــی برداشــته و با  وضعیــت 
گیری از تیمی نخبه و آموزش دیده  بهره 
در راســتای تحقیــق و پژوهــش در تولیــد 
محصــوالت خــود تــالش الزم را بــه عمل 

آورده است.
کارآفریــن در زمینه  کار   از جایــگاه یــک 
کشور  تولید، آیا عملکرد دانشگاه های 

را موفق ارزیابی می کنید؟
دانشگاه ها در دنیا امروز به عنوان موتور 
هــای رشــد اقتصادی هر کشــور شــناخته 
مــی شــوند. چنانچــه بــر اســاس شــواهد 
عینی و مجالت مرتبط با تولید و صنعت 
کشــور های توســعه یافته درمی یابیم  در 
کــه دانشــجویان عالوه بــر گذراندن دوره 
بــرای  دانشــگاه،  در  کادمیــک  آ هــای 
بــه  آمــوزش مهارتهــای الزم  و  یادگیــری 
بخش صنایع معرفی شــده و از نزدیک با 
چرخه تولید آشــنا شــده و در زمینه علمی 
کاربــردی بــه آزمــون و خطــا پرداخته و  و 
غ التحصیل می  بــه صورت حرفه ای فــار

شوند.
گرایــی  مــدرک  بــه  راجــع  شــما  نظــر 
جوانــان چیســت و آیــا مــدرک راهــکار 

است یا سد راه؟
گــر جامعه ای  که ا حق مســلم این اســت 
و  تولیــدی  و  اقتصــادی  نظــام  بخواهــد 
سیاســی اجتماعی خــود را دگرگون ســازد 
،بایــد خــود را بــا مقتضیــات و نیازمنــدی 
های جدید جامعه همراه سازد و سیاست 
کاملی در توســعه نیروی انســانی  جامع و 
کار خــود قرار دهــد . همچنین  در دســتور 
دانشــگاه می توانــد در زمینه تولید بهینه 
به انجام کار تحقیقاتی و پژوهشی همت 

ج داده و در زمینه علــم و صنعت  بــه خــر
تقویــت  را  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت 
نمــوده و بــه رونــق تولیــد یاری برســاند و 
صــد البته برای رســیدن به این موقعیت 
واحدهــای  گذرانــدن  و  مــدرک  گرفتــن 
کفایــت نمــی  درســی صــرف در دانشــگاه 
کند. به زبان ســاده تر بــرای پیمودن راه 
ترقی و توســعه تنها پوشــیدن یک جفت 
کافی نیســت بلکه داشــتن چراغی  کفش 
برای روشنایی راه و همراه داشتن آذوقه 

الزم و نقشه راه نیز ضروری است.
کامی در  تــا بــه امروز آیا با شکســت و نا

کار خود روبه رو شده اید؟
بله،بنــده در واقــع بارها تا مرز شکســت و 
که تنها  فروپاشــی پیش رفته ام تا جایی 
یک قدم با انهدام و ورشکســتگی فاصله 
که به  داشــته ام، امــا بــا اعتقــاد راســخی 
توانایــی هــا و نیروهای بالقــوه درونی هر 
انســانی داشــته ام ،توانســتم با مبــارزه و 
کار شــبانه روزی قــدم هــای  مقاومــت و 
گذشــته را  محکــم تــری به جلو بــردارم و 

کنم. جبران 
کــه در پــی تحقــق آن هســتید  میراثــی 
چیســت و دوســت داریــد از خــود چــه 

چیز باقی بگذارید؟
بــا افتخار خدمت خوانندگان شــماعرض 
کــه نقطــه شــروع حرکت مــا در  کنــم  مــی 
کوچک  کارگاهــی  مجموعــه ایمــن آب از 
و محــدود پایــه ریــزی شــده و در جهــت 
کارآفرینــی و اشــتغال جوانــان ایــن مــرز و 
گام برداشــته و آرزومندیــم در ســال  بــوم 
هــای آتــی بــا پیشــرفت روزافــزون رشــد 
نمایــد و بــا جذب و اشــتغال جوانان از به 
هــدر رفتــن نیروی جــوان و اتــالف منابع 
ارزشــمند انســانی جلوگیــری نمایــد. این 
بزرگترین و گرانبهاترین میراثی اســت که 

دوست دارم از خود به جای بگذاریم.
در آخــر جوانــان بایــد قــدر جوانی خــود را 
بدانند چرا که روزگار جوانی بسیار زودگذر 
اســت. آنان می بایســت در ابتــدا اهداف 
کــرده و در صدد رســیدن به  خــود را پیــدا 
کوششــی  و  تــالش  هیــچ  از  اهدافشــان 

مضایقه نکنند.
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وقتــی ذهنــم خســته مــی شــود و بــی حوصلــه و 
دچار روزمرگی می شــوم، قدم زدن در شهر کتاب 
کند. هر بار یکی از آنها مناسب  حالم را خوب می 
گاهی از قبل می  گفتن دارد!  احوالم حرفی برای 
کن  کتابخانه ام سا کدامشان در  دانم قرار اســت 
گاهی  شــود و روزهایی را با هم، همکالم شویم و 
مهمان ناخوانده هستند و خودشان مرا انتخاب 

کنند. می 
کــردم: » ای کاش وقتی  ایــن بار خــودم انتخاب 
20 ساله بودم می دانستم« اثر تینا سیلیگ.چند 
وقتی بود به بهانه ی مشغله های درسی دستم 
به ســمتش نمی رفــت، گویی وقت مالقات نمی 
داد. تــا اینکــه یــک روز عصر در هوای دلچســب 
اردیبهشــت بــا عطــر چای هــل و زعفرانــی که در 
کرد ، در  خانــه هــر موجود زنده ای را مســت مــی 
کردم. از همان  کتاب را باز  گوشــه ی دنج اتاق ، 
کتاب برایم دلچسب بود.  اول تک تک جمالت 
کتــاب را زمیــن نگذاشــتم . در متــرو، بیــن  دیگــر 
کالس ها، عصرهای دلپذیر و همه جا...جمالت 

کتــاب در مقابــل چشــمانم چنــان خــوش رقصی 
کرد تا با سرعت هر چه تمام به اتمام رسید.  می 
کتــاب هایــی اســت که بــرای جوان  از آن دســته 
کــه به دنبال تحــول در زندگی، پرورش  ترهایی 
کارآفرینی و کســب  ایــده هــا ،افزایش خالقیــت و 
کتاب  کار هســتند، مفید اســت. در صفحاتی از  و 
نویســنده مــا را بــه دیــدن فرصــت هــا از نگاهــی 
متفاوت و اســتفاده به موقع و هوشمندانه از آنها 
کنــد و همچنین پیرامون شــجاعت  ترغیــب می 
روبروشدن با مشکالت و شکست از آنها صحبت 
کنــد و ســپس نقــش تــالش و ممارســت را  مــی 
یــادآور می شــود و راجع بــه مدیریــت روابط خود 
بــا دیگــران نیز مطالبی را بیــان می کند. » صرف 
نظــر از ابعــاد هــر مســئله ، راه هــای خالقانــه ای 
که به شــما امکان می دهد با توســل  وجــود دارد 
کــه از پیــش در دســترس  بــه منابــع و ابزارهایــی 
کنیــد . وقتی با  تــان اســت ،آنهــا را حــل و فصــل 
مشــکلی رو بــه رو هســتیم در واقــع فرصــت ها پا 
کنند تــا به ســادگی به  بــه پــای شــما حرکت مــی 

چنگ شــان آورید و شــما بیشــتر اوقات ندانســته 
دســت رد به ســینه شــان می زنید. بر این اساس 
گوش به زنگ برخورد  که  کارآفرین فردی اســت 
با مســائل است تا از دل آنها ،فرصت ها را بیرون 
بکشــد. ســپس با یافتن راه هــای خالقانه از این 
فرصــت ها در جهت تحقق اهدافش ســود ببرد. 
بیشــتر مردم طوری با مشــکل روبه رو می شــوند 
کالفی ســردرگم اســت. مدارهای ذهن  گویی  که 
این کسان انباشته از ناممکن هاست . به همین 
که دســت به ســینه  دلیــل هرگــز راه حل هایی را 
در برابرشــان ایســتاده را نمی بینند. شــاید بتوان 
گفت که نگرش درســت ، بزرگترین عاملی اســت 
که می تواند ما را در تحقق اهداف و رؤیاهایمان 
ع آوران گواهی برا  کنــد. مطالعه زندگی نــو یــاری 
ایــن مدعاســت که آنــان هنگام برخــورد با موانع 
برتمــام مفروضــات از پیش تعیین شــده در ذهن 
کشیده و مستقیم و بی واسطه  شان خط بطالن 

کردند. با آنها مقابله 
پیــش بینــی شکســت در اغلب ما چنان هراســی 

      نویسنده: 
گوهری مهر ،  نرگس 

رشته ی مهندسی بهداشت محیط
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که  کار هایی  هســتند و برای انجام تمام 
آنهــا را به ســر منزل مقصــود رهنمون می 
کنــد، آمادگــی دارند. بنابرایــن نمی توان 
دســتورالعمل خاصــی را بــرای دســتیابی 
کــرد. همچنین راه  بــه موفقیــت توصیــه 
میانبــر یــا معجــون جادویی وجــود ندارد 
کــه مــا را بــه ســر منــزل مقصــود هدایــت 
کنــد. هــر فــرد موفقــی ماننــد اثر انگشــت 
ماجرایــی منحصــر بــه فــرد دارد. بــا ایــن 
گر این ســیر ترقی و پیشرفت آنان  وجود ا
را دقیقًا مرور کنید متوجه خواهید شد که 
کوشــی، اختصاص وقت و خطر  ؛ سخت 
کشــتزار  کــه در  کــردن بذرهایــی هســتند 
عمل می رویند و نهال موفقیت را به ثمر 

می رسانند.
یادگیری از دیگران به میزان چشمگیری 
کاهــش مــی دهــد.  احتمــال شکســت را 
الزم نیســت جزبه جز همه چیز را حســاب 
کافــی اســت در حــد امــکان  کنیــد. تنهــا 
محیــط  از  را  الزم  اطالعــات  تــوان،  و 
کــرده و ســپس  پیرامونتــان جمــع آوری 
بــرای بهتریــن تصمیــم گیری بــه عقل و 
که پیش از شما این  هوشــمندی افرادی 
راه را پیموده اند متوســل شــوید. در واقع 
که  کــه باید بکنید این اســت  کاری  تنهــا 
هنگام تصیم گیری از صدها مدل در دور 

کنید. و اطرافتان الگو برداری 
و  تمریــن  بــا  توانیــد  مــی  همــواره  شــما 
ممارســت موانعــی را که بر ســر راهتان قد 
کنــد را از میان برداریــد. یکی از  علــم مــی 
بهتریــن راه های دســتیابی بــه این مهم 
کــه شــما را در  قدردانــی از افــرادی اســت 
کنند.  کوره راه زندگی یاری و حمایت می 
دنیــا خیلی کوچک اســت و احتمااًل بارها 
بــا افــراد مشــخصی مواجه خواهید شــد. 
بنابراین از نیک نامی و اعتبار خویش که 

گرانبها ترین ســرمایه تان است به خوبی 
کــه چگونه با  کنید. بیاموزید  محافظــت 
ذکر عبارت ســاده » متأســفم « از دیگران 
کنید. فراموش نکنید که هر  عذرخواهــی 
کــره اســت و شــما باید  مشــکلی قابــل مذا
که به برنده شــدن  گام بردارید  در جهتی 
دو طــرف بینجامــد. نقــاط قوت افــراد را 
بشناســید و از آنــان در مقــام و موقعیــت 
کنید  مناســب بهره ببرید . یقیــن حاصل 
که در آنان  کاری اشتغال دارند  به انجام 

بهترین هستند. 
گــری ،درســتکاری پیشــه  بــه جــای اغوا
کنی تا وقتی درباره ی عملکردتان سخن 

به میان می آید سربلند باشید.
سرانجام بیشــتر از ظرفیت تان 
گــردن نگیریــد.  مســئولیت بــه 
در غیــر ایــن صــورت خودتــان و 
که روی شما حساب باز  افرادی 
کننــد را نومید و دلســرد می  مــی 

کنید.«
که 20  کنــون خــوش حالم حــاال  ا
ساله ام می دانم  : فرصت ها حد 
کافی اســت در هر  و مرزی ندارند. 
مکانــی نگاهــی بــه دور و اطرافــم 
کــه چشــم  بینــدازم تــا مســائلی را 
هســتند  آنهــا  شــدن  حــل  انتظــار 
کــه  کنــم . مــی دانــم  را شناســایی 
بــرای هــر مشــکلی راه حلــی وجــود 
را  هایــی  فرصــت   ، مســائل  و  دارد 
برای ابداع راه حل های خالقانه در 
دسترســمان قرار می دهد. می دانم 
که شکســت جز تفکیک ناپذر فرآیند 
کــردم  گــر ریســک  یادگیــری اســت. ا
کامــی مواجــه شــدم ، فراموش  و بــا نا
کیفیات  که این شکســت از  کنم  نمی 
و ممیــزات درونــی ام نیســت بلکــه از 

عوامل بیرونی تاثیر می پذیرد.
کــه بــرای بیــرون آمــدن از چار  مــی دانم 
دیــواری امــن و راحــت زندگــی ام تــرس 
روی  بــر  درنــگ  بــی  و  باشــم  نداشــته 
ح یا ایــده ُمهــر »ناممکــن« نزنم  یــک طــر
و  نــو  هــای  ایــده  و  افــکار  از  بالعکــس  و 
کنم. حســن شــهرت  ابتــکاری اســتقبال 
ســرمایه زندگــی اســت و بایــد بــا دقت هر 
گر دچار  کنم. اما ا چه تمام از آن مراقبت 
لغزش شــدم حــرص نخورم و فکــر نکنم 
کس از  که دنیا به آخر رســیده چون هیچ 
لغزش مصون نیست و باید به مرور زمان 

کنم. آن را ترمیم 



)دانشجویی(
  اتاق سبز   

    دلتنگی های دانشگاه 

اساتید پای میز ارزیابی  

جگر خرس  

همسفر تا بهشت  

کافیست!  

طنز تصویری  

آثار دانشجویی  
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      نویسنده: 
عارفه نادری ، 
رشته ی تغذیه

کوچک اما چشــم  گــر به فکر یــک تغییر  ا
گیــر در خوابــگاه یــا اتــاق شــخصی خــود 
گیاهــان آپارتمانی  هســتید،می توانیــد از 
گردش در  کمــک بگیرید. بیرون رفتــن و 
طبیعــت راه حلی بی نظیر برای آرامش و 
سرحال شــدن است، اما می توانید برخی 
از فوایــد طبیعــت را از طریق نگ  هداری 

گیاهان با خود به اتاقتان بیاورید.
گیاهــان آپارتمانــی عالوه بــر اینکه هوای 
ع می کنند،می  اطراف شما را تمیز و مطبو
تواننــد امــواج الکترومغناطیــس موجــود 
بــا  دهند.همچنیــن  کاهــش  را  فضــا  در 
کاهش اســترس و ایجاد آرامش،ســالمت 
روان شــما را بهبود ببخشند. آن ها حتی 
کننــد! پس  می تواننــد شــما را باهوش تــر 
که شده  برای موفقیت در امتحانات هم 
ایــن پیشــنهاد را جــدی بگیریــد .امــروزه 
گیاهــان  نشــینی  آپارتمــان  گســترش  بــا 
ع محیط  زیــادی برای پــرورش در این نو
پیشنهاد می شوند که در اینجا به معرفی 

گیاه می پردازیم. چند 

لوئه ورا آ
گیــاه  حتمــًا خــواص شــگفت انگیــز ایــن 
بــرای پوســت و مو را شــنیده ایــد. خوش 
بختانه پرورش آن زحمت چندانی ندارد 
؛ به ســادگی می توانیــد در اتاق خود یک 
داروخانه شــخصی داشــته باشید و حتی 
برای ترمیم زخم و سوختگی از ژل وسط 

کنید. آلوئه ورا به نور زیادی  آن اســتفاده 
کنیــد در آبیــاری آن  نیــاز دارد امــا دقــت 
زیــاده روی نکنیــد، چــون آب زیاد باعث 

پوسیدگی ریشه ها می شود.

برگ بیدی
برگ بیدی یکی از بهترین گیاهانی است 
کرده  که به ســادگی در محیط بسته رشد 
و دارای بــرگ هــای آویزان و زیبا اســت. 
گیاه در رنگ های مختلفی م وجود  ایــن 
ع بنفش آن زی بایی خاصی  که نو است 
بــرای  بیــدی  بــرگ  باشــد  یادتــان  دارد. 
رشــد مناســب بایــد آفتاب غیرمســتقیم و 
متوســطی داشــته باشــد و در دمــای بــاال 
ک این  کنید خا رشــد بهتری دارد. ســعی 
گیاه راهمیشه مرطوب نگه دارید ولی نه 

کنید! که آن را در آب غرق  به این معنا 

کتوس کا
گیاهــان زیبایــی هســتند و  کتــوس هــا  کا
طرفــداران خــاص خــود را دارنــد. آنقــدر 
کــه می توانند هر ســلیقه  ع هســتند  متنــو
کتــوس  کا کننــد.  خــود  مجــذوب  را  ای 
گیاهــان بــه آب  هــا نســبت بــه بســیاری 
کمتــری نیــاز دارنــد ولــی فرامــوش نکنید 
کمتریــن حالــت یــک بــار در هفته  کــه در 
کنیــد. بــه طور  کتــوس خــود را آبیــاری  کا
گیاهان به نور زیادی نیاز دارند  کلــی این 
امــا نــور خورشــید بــا تابــش مســتقیم می 

کتوس شما را بسوزاند. کا تواند 

سانسوریا
دارای  آپارتمانــی  پرطرفــدار  گیــاه  ایــن 
که می تواند زیبایی  انواع مختلفی اســت 
خاصی به اتاق شما هدیه کند. سانسوریا 
دارای رشــد بســیار آرامــی اســت و بــرای 
ســال های طوالنــی ســبز و شــاداب باقــی 
می ماند؛ازایــن رو نگهــداری آن با صرفه 
گیــاه به  کــم هزینــه خواهــد بــود. ایــن  و 
آب زیــادی نیاز نــدارد و 1 تا 2 بــار آبیاری 
گرچــه  ا کافیســت.  آن  بــرای  هفتــه  در 
کــم مقاوم اســت اما در  سانســوریا بــه نور 
نــور کامل و غیرمســتقیم بهترین شــرایط 
گیاه مهیا می شــود.از خواص  نوری برای 
ک ســازی هوای  سانســوریا ، تصفیــه و پا
محیط است. بر اساس تحقیقات انجام 
گازهای  گیاه می تواند سموم و  شده این 
کند؛ پس  آلــوده موجود در هــوا را تصفیه 
توصیه می شــود در چیدمــان اتاق خواب 

کنید! خود جایی برای آن باز 
امیدواریــم ایــن توضیحــات بــرای شــما 
اتــاق  کــردن  ســبز  بــرای  و  باشــد  مفیــد 
کار شــوید  خــود هــر چــه زودتر دســت بــه 
هــای  عکــس  شــویم  مــی  خوشــحال   .
گیاهان خود را از طریق راه های ارتباطی 

ک بگذارید. نشریه با ما به اشترا
  

اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق سبـــــــز
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انــدر حکایــت حال و هوای روزها و شــب 
همیــن  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  هــای 
کــه بــرای ما پشــت  قــدر برایتــان بگویــم 
کنکــور مانــده هــا و خــون دل خــورده هــا 
و  ســرمایش  اســت...هم  خــوش  بســی 
گر به مــرز جزغالگی  گرمایش)البته ا هــم 
کمــان قرمز و  و مــرگ نرســد!( هم رنگین 
نارنجــی پاییــزش و هم طراوت و ســبزی 
گــر امتحانــات بگذارند!(  بهارش)البتــه ا
که شاعر می فرماید رشته  بیخود نیســت 
کشــد  گردنم افکنده دوســت/می  ای بــر 
که خاطرخواه اوســت... دانشــگاه  هر جا 
هم بــرای ما همــان معشــوقه ی دلربای 
که هر چه بیشتر به دنبالش  بی وفاســت 
مــی رویــم به جای بیســت و نــوزده و نفر 
اول کالس شــدن و جایزه و مدال و چه و 
کرده و نمرات صفر تا نه  چه بیشتر عتاب 
و افتــادن و حرف شــنیدن از اســتاد و پدر 
و مــادر و خــدای نکــرده مشــروطیت مــی 
که  کنیم  گــذارد جلوی پایمان ، ولــی چه 
گر بی وفایی  معشــوق است...معشــوق ا

که معشوق نیست! نکند 
بعد از همه ی عتاب ها و زخم خوردن ها 
و تحمل ســرمای استخوان سوز زمستان 
تابستان)شــاید  کــن  پــز  آب  گرمــای  و 
برایتان تابســتان دانشــگاه رفتن عجیب 
باشــد ولی برای ما اصاًل عجیب نیســت.
گرامــی مــا تــازه از حــال و هــوای  اســاتید 
کــه درآمدند یادشــان می آید  خــوش بهار 
کننــد!( به  کالس هایشــان را تمــام  بایــد 
که نزدیک می شــویم نقشه ها  تعطیالت 

در سر می پرورانیم.
چندرغــاز  همــان  آمــدن  محــض  بــه 
گیریم  تعطیــالت تابســتان تصمیــم مــی 
ی  مطالعــه  و  هاوایــی  جزایــر  بــه  ســفر 
کتاب  ششصد و پنجاه جلد از جدیدترین 

ح و یادگیری ســه  های نویســندگان مطر
زبــان خارجــی روز دنیــا را در برنامــه مــان 
قــرار دهیــم ولــی متأســفانه بعــد از پایــان 
که  امتحانــات آن قــدر مغزمــان له  شــده 
کمتــر از دو ماه  کرده و  بــه دیار خــود کوچ 
تعطیــالت پیــش رویمان را بــه خوردن و 

گذرانیم! خوابیدن می 
حقیقــت این اســت که گرچــه همگیمان 
کســتری  دم امتحانات فاز و نول قشــر خا
مخمان عجیب قر و قاطی شده و نورون 
های حســی و حرکتیمان تسمه تایم پاره 
که تمام شــد،دو  کنند ولی همه چیز  مــی 
کمرشکن  واحدی ها و سه واحدی های 
کــه بــا خیــال راحت پــاس کردیم  مــان را 
کــه تمــام شــد یا به  و نکردیــم ،درســمان 
حول و قوه ی الهی به لطف مشــروطیت 
پشــت مشروطیت یک ســال به درسمان 
اضافــه شــد، بعــد از تمــام شــدن همه ی 
که خوشــحال و  ایــن ها...همــان موقــع 
ســرزنده می رویم پــی خانواده و زندگی و 
شــهر و دیار خودمان ،عجیب دلمان می 

گیرد؛عجیب...
جانم!مــا  نیســت  کــه  خودمــان  دســت 
کرده  دراین علوم پزشکی موی سر سفید 
که  ایم!بــه خصــوص دانشــجویان دکترا 
کله ی  عمــاًل بــا روپوش ســفید آمده و بــا 
ســفید از دانشگاه بیرون می روند! )البته 
کچل نشــده باشد بعد این  کله شــان  گر  ا

شش هفت سال پر برکت!(
ما در نمازخانه های سرتاسر این دانشگاه 
کرده ایــم! ما ســر کالس های  خــواب هــا 
فامیل«هــا  »اســم  مــان  نخبــه  اســاتید 
کــرده ایم!...ما ترم یــک در اولین  بــازی 
ســفید  روپــوش  بــا  هایمــان  آزمایشــگاه 
گرفتــه و در اینســتا »هشــتگ  عکــس هــا 
دکتــر« هــا زده ایم!...مــا بــه وقــت بهــار 

هــزار و یــک عکس از گل هــا و درخت ها 
کپشــن های بســی عاشــقانه و عارفانه  با 
کرده ایم!...ما، همیــن ما دکترها  پســت 
و مهنــدس هــا و پرســتارها و متخصــص 
هــا و چــه هــا و چــه هــا بهتریــن روزهای 
جوانیمان را آویــزان از درخت های توت 

گذرانده ایم!! گوجه سبز دانشگاه  و 
از روزهــا و شــب هــای مــا خوابگاهــی هــا 
کــه دیگــر نگویــم برایتان،هیــچ قشــری 
میلیــون  وانــدی  هشــتاد  ی  جامعــه  در 
تــر  مــا خوابگاهــی هــا مظلــوم  از  ایرانــی 
کــه  نیســت!ما خوابگاهــی هــا بــوده ایــم 
روزو شــب هایمــان بــه دو دو تــا چهارتــا 
غ و نــان و بلیــط  بــرای قیمــت تخــم مــر
گذشــته اســت!ما خوابگاهی ها  اتوبوس 
کم آبی هفته ها و  که از شــدت  بوده ایم 
مــاه ها ظرف های نشســته یمــان بر هم 
انبار شــده اســت)بدون هیچ ارتباطی به 
تنبلــی مــان در امــر خطیر شســت و شــو و 
نظافــت!( ما خوابگاهی هــا در عرصه ی 
کتشــافات  تاریخ مهم ترین اختراعات و ا
قــرن را به ثبــت رســانده ایم؛مثال در یک 
بــه  را  آن  نــام  مهم)کــه  تاریخــی  کتــاب 
کــه مکتشــف  خاطــر نــدارم(آورده شــده 
که همان الکساندر فلمینگ  پنی سیلین 
دانشــجوی  یــک  باشــد  جــان خودمــان 
کپــک«  خوابگاهــی، معــروف بــه »الــک 

کــه  هــم  را  آن  بوده!!علــت 
از  بهتــر  خودتــان 
بدانید. بایــد  من 

کپــک  ظاهــرًا الــک 
هــای  ظــرف  قــدر  آن 

کــه  داشــته  نشســته  غــذای 
توانسته یک زیســت بوم بسی خفن 

کپک هــا پرورش دهد و  از انواع و اقســام 
در نهایــت یک پنی ســیلین ناقابل هم از 

دلتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــݡگݡی هـــــــــــــــــــــــای دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشݡگاه
      نویسنده: 

سمیه سادات میر صیفی فرد، 
رشته داروسازی
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دلتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــݡگݡی هـــــــــــــــــــــــای دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشݡگاه
کنون جان هزاران  که تا به  آن دربیــاورد 

نفر را نجات داده است.
زیادنــد. دســت  ایــن  از  مثال هایــی 
هی  بگا ا خو ، ی خســته هی ها بگا ا خو
هــای دور از خانــواده، خوابگاهــی هــای 
تــا دم مــرگ چــای خور،خوابگاهی های 
همیشه خندان)حتی به ترک دیوار!(...
مــا ها قله های رفیع علم و دانش را فتح 
کــرده و رنــج دوران بــرده و خــون دل هــا 
کــه بــا همه ی  کنیــم  خــورده ایــم و چــه 
ســختی هــا و بی پولی هایی که کشــیده 
ایم دلمان تا ابد در ال به الی قاصدک ها 
گل های رنگارنگ رقصان میان چمن  و 
که بــا وجود  کنیم  هــا جا مــی ماند؟ چــه 
گونه های جانوری مختلف  کشــف انواع 
و تکــه های قاشــق پالســتیکی و موهای 
شــبق رنگ در میان غذای ســلف باز هم 
دلمان برای آشــپز ســبیل قشــنگ ســلف 
که هنوز نرفته  کنیم  تنگ می شود؟ چه 
و درسمان تمام نشده دلمان تنگ روزها 
کتاب  و شــب های دانشــگاه وامتحان و 
بــر ســر کوفتن و اشــک خونیــن ریختن و 

کنیم  گفتــن اســت؟ چــه  الغــوث الغــوث  
گــوش  خانــواده  دانــش  کالس  در  کــه 
که شــوهرکنید و  کرده انــد  هایمــان را پــر 
زن بگیریــد و بعد هم آخر ترم پانصد هزار 
کف دســتمان و  گذاشــته اند  تومــان وام 
کــرده انــد میان دنیایــی که در  رهایمــان 
کیلویی صد هزارتومان است  گوشــت  آن 
و پرایــد دانــه ای چهــل میلیــون تومان! 
کــه بعد همــه ی ایــن ها باز  و چــه کنیــم 
هــم امید داریــم به آینده ای روشــن و پر 
ازعشــق و باز به نگاهی دلمان می لرزد و 
نقشــه ی فردایی درخشان با سه چهارتا 
بچــه ی موفرفــری و چشــم رنگی)مثــل 
تبلیغات شــامپو و روغن در تلویزیون!( را 

کشیم. می 
کنیم؟... چه 

توصیــه ی من به عنوان یک دکتر آینده 
که یک  بــرای شــما دوســتانم این اســت 
تــرم خوشــی را بــه آینــده تــان نفروشــید 
کــه دلتــان تنگ  عزیزانم!درســت اســت 
می شــود برای این روزها و شــب ها.ولی 

کارشناســی هــا نــه ترمــه شــوید و  مبــادا 
دکتراها خدا می داند چند ترمه!درســتان 
رابخوانید و دانشجوهای خوبی باشید و 
غذای ســلف بخورید تا رســتگار شوید...
کرســی  که روزی برســد تا بر  بــه امید این 
اســاتیدتان تکیه زده و تا ابد در دانشگاه 
بمانیــد. در صــورت رخداد ایــن واقعه ی 
مبارک روزهای خوش دانشــجو بودنتان 
دانشــجوهای  خــون  و  نبریــد  یــاد  از  را 

مفلوکتان را در شیشه نریزید!
با تشکر از همه ی شما عزیزان
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را  اســاتید  ارزشــیابی  کــه  دانشــجویانی 
انجــام نــداده انــد بــه آدرس زیرمراجعــه 

نمایند:
 teacher.mui.ac.ir

مهلت ارزشــیابی اساتید رو به اتمام است 
امــکان  فــرم،  تکمیــل  عــدم  صــورت  در 

کارت آزمون وجود ندارد. دریافت 
ایــن  بــا  مطمئنــًا  باشــید  دانشــجو  گــر  ا
جمالت، زیاد مواجه شــده ایــد؛ پایان هر 
کرده اید  ترم پیامــک های آن را دریافت 
و یــا در ٌبــرد دانشــگاه اطالعیــه هایــش را 

دیده اید.
ســامانه  در  اســاتید  ارزشــیابی  فــرم 
ســما، برای هر دانشــجویی 
گیــرد و تا  قــرار می 
از  قبــل 

بــرای  فرصــت  تــرم  پایــان  امتحانــات 
تکمیل آن وجود دارد. شاید سوال هایی 
ح برایتــان پیــش آمــده  درمــورد ایــن طــر
کــه اهمیــت ارزشــیابی  باشــد؛ مثــاًل ایــن 
ح چــه تاثیری  اســاتید چیســت؟ ایــن طر
کید  دارد؟! و چــرا بــه تکمیــل این فــرم تأ

کنند؟ بسیاری می 
ابهــام  رفــع  و  ســواالت  بــه  پاســخ  بــرای 
دودی  عینــک  نشــریه  دانشــجویان، 
مصاحبه ای با خانم دکتر یمانی، رئیس 
مرکــز توســعه ی آمــوزش )EDC(، حــول 

ع ارزشیابی اساتید انجام داد. موضو
که بــا ایشــان صورت  طــی مصاحبــه ای 
گرفــت، دو هــدف عمــده ی اجــرای این 
ح را اینگونــه بیــان کردنــد : »اولین و  طــر
مهــم تریــن آن اصــالح و بهبــود عملکــرد 
اســتاد و فهــم نقــاط ضعــف عملکــردی 
خویــش بــه واســطه نمــره و بازخــوردی 
کنــد. دوم برای  کــه دریافــت مــی  اســت 
گیــری هــای مدیریتی)نتیجه  تصمیــم 
ک های ارتقا و ترفیع  ی ارزشــیایی از مال

پایه اساتید می باشد(. »
وی در پاســخ بــه اینکــه، تا چــه حد این 
نتایــج بــرای شــما وEDC قابــل اعتمــاد 
ح  طــر »ایــن  گفــت:  اســت؟  واســتناد 
بــرای مثــال  ســوگرایی هایــی هــم دارد 
ممکن است دانشجو بر اساس عالقه ای 
که به استاد دارد، تیپ وی و... نمره ای 
ع نتیجه  بــه عملکرد او دهد اما در مجمو
که  ح قابل اعتماد اســت چرا  ی ایــن طــر
کننده آموزش و مخاطب اصلی  دریافــت 
پــس در  اســاتید، دانشــجویان هســتند 
گرفتن  اصــل آنها مــی تواننــد با درنظــر 
وجدان خود، عملکرد حقیقی استاد را 
کنند البتــه روش های دیگری  بازگــو 

اعم از مشــاهده وفیلم بــرداری ازآموزش 
نمــره  دانشــجو،  بــا  مصاحبــه  اســتاد، 
کــه توســط رئیــس دانشــکده  ارزشــیابی 
شــود؛ولی  مــی  داده  آموزشــی  معــاون  و 
مرســوم تریــن و مهــم تریــن روش همان 
دانشــجویان  توســط  اســاتید  ارزشــیابی 
که فوایــد و اثــرات تدریجی زیادی  اســت 

به همراه داشته است.« 
که  گفتــه مــی شــود دانشــجویانی  اینکــه 
فــرم ارزشــیابی اســاتید را تکمیــل نکننــد 
کارت ورود به جلســه برایشان صادر نمی 
شــود یــا ســامانه ســما برایشــان بــاز نمــی 
شــود؛ صحت دارد یا صرفــًا برای ترغیب 

گفته می شود؟! دانشجو 
گفتیــد  خودتــان  کــه  همانطــور  »خیــر 
که دانشــجو اقــدام به تکمیل  درصورتــی 
کارت ورود به جلســه برای او  فــرم نکنــد 

صادر نمی شود.«
که  بــه عنوان آخرین ســوال، با اســتادی 
گیرد  نمــره ی خوبی از ارزشــیابی ها نمی 

چه برخوردی می شود؟ 
»درســال ۹۶ آییــن نامــه ای تدوین شــد 
کــه ســالی یــک بار  بــر طبــق آن اســتادی 
کند و مدارک  بــرای ترفیع پایه اقــدام می 
آموزشــی، پژوهشــی خــود را ارائه می کند 
 ۷۵ زیــر  ارزشــیابی  نمــره  کــه  درصورتــی 
گرفته باشــد ،مانعی بــرای ترفیع رتبه ی 

وی می شود.«
مــا  ی  همــه  گفــت  بایــد  نهایــت  در 
دانشــجویان در قبــال تدریــس و زحمات 
اســاتید و همچنین در قبال وجدان خود 
که با دقت و بدرستی به  مسئول هستیم 
سواالت پاسخ دهیم و از همین طریق در 
بهبــود و ارتقــا ســطح آموزش دانشــگاه و 

پیشرفت خودمان نقشی داشته باشیم.

       اســـــــــــاتید پــــای
      نویسنده: میــــز ارزشیابــــݡی

 سیما میزبانی
رشته ی بهداشت عمومی
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جݡگـــــــــــــــــر 
خـــــــــــــــــــرس

      نویسنده: 

 فاطمه تقی جراح ،
رشته ی فیزیوتراپی

دنیــا  ایــن  در  چیــز  هیــچ  وقتهــا  گاهــی 
کنــد...آواره  کــه آرامــت  پیــدا نمــی شــود 
کوچــه هــای خیالــت مــی شــوی ...  ی 
کــه  ای  بیراهــه  و  راه  جســتجوی  در 
کودکــی  کنــد بــه آرامــش دوران  وصلــت 
کــه هیــچ رخدادی  ات... همــان زمانــی 
نمــی توانســت تــو را از رؤیاهــای شــیرین 
کنــد ،غــرق می شــدی  کودکانــه ات جــدا 
کوچکتریــن بهانــه هــا و ســرگرم مــی  در 
شــدی با ســاده تریــن ابزارهای شــادیانه 
گرفته تا  کــف خیابــان  .. از ســنگ هــای 
تــوپ شــش  از  تــدارک هفــت ســنگ... 
الیــه تکه تکه تا شــیر و پلنگ... از ســیاه 
کشــی تا  کــردن حیــاط خانه برای جدول 
لی لی... از صدای شیطنت ها  تا صدای 
گر بود  زنگ خانه همسایه ها ...غم هم ا
از ترس پنهان می شــد البالی شکرخنده 

های دوستانت...
که  مــی دانــی رفیــق... همیــن روزهایی 
بــا یــاد خاطراتشــان قهقهه مــی زنیم ... 
کوچــک... بزرگترین  همیــن بهانه های 
کوچه های شهرند...  گم شده در  آرزوی 
ایــن حــال و هواهــا را دیگر باید در پشــت 

کرد... کوه پیدا 
کوه ؟   Google:پشت 

کوه های بلند ، همت  جایی پشت رشته 
کرده است...  هایی بلندتر قامت راست 

دورافتاده اند با دلهایی نزدیک....
ســر در نمــی آورنــد از ســواد امــا دکتــرای 

انسانیت دارند...
و  رزق  احــکام  و  کوشــی  ســخت  امــالی 
روزی را نمــی داننــد اما راه و رســمش را از 

َبَرند...    
مــی  نشــان  انگشــت  کــه  هایــی  همیــن 

گر به شهر بیایند ، در روستایشان  شــوند ا
هــزاران مــا و امثال ما شــهری هــا را روی 

انگشت می چرخانند.
که هنوز به مدرنیته  گناهشــان این است 
آلــوده نشــده انــد. شــیرزنان این دیــار به 
کوشــی  هفــت قلم آراســته اند؛ از ســخت 
تــا هیــزم کشــی... نــان از عمل خــود می 
کشند. خورند و منت حاتمان دور را نمی 
صحیحــی  ی  واژه  شــاید  محرومیــت 
نباشــد چون خودمان از جامعه دورشــان 
کســی  کــرده ایــم .در تمــام ایــن ســال ها 
که  رفــت ببیند علــت آلودگی چشــمه ای 
تنها منبع آب روســتا بــود و پیر و جوان را 
کــرده بود چه  بــه امــراض مختلف دچــار 

بوده ؟
کرد از ایــن محرومان و  کــم  کســی دردی 
مســتضعفان؟ وقتی ســاده ترین مســکن 
انــد  نبــات  و  نقــل  مــا  بــرای  کــه  هایــی 
اینجــا پیــدا نشــود ؛ بایــد هــم به افســانه 
پیشینیان دستاویز شوند و جگر خرس را 
کنند تا  بــا دوده چراغ وارد زخم هایشــان 

آرام شوند...
کــس رنــج را ایــن چنین شــیرین  و هیــچ 

کند... زندگی نمی 
کنارشــان زندگی نکنــی نمی فهمی  تــا در 
گــر آنــان از نیازهــای ضــروری یــک  کــه ا
زندگــی عــادی محرومنــد ، مــن و تــو نیــز 
هــا  دل  نزدیکــی  و  مهربانــی  و  صفــا  از 

محرومیم...
روزی  دو  یکــی  شــاید  بایــد...  جهــادی 
احوال پرســی های ما زخم های ســالیان 
دور را التیام نبخشد .. اما بی شک درد و 
گرفته شدن و بی کس بودن  رنج نادیده 

را التیام می بخشد..

رفتن بیشــتر به نفع خودمان اســت تا آن 
ها...

نــه اینکــه بــا دیدن رنــج آنها خدا را شــکر 
که ما رنج نمی بریم ! کنیم 

نه اینکه برویم و تجمالت عقب ماندگی 
خ شان بکشیم...   شهری مان را به ر

را  دستهایشــان  اینکــه  بــرای  برویــم 
بــی  هــای  ســنگربان  کــه  ببوســیم... 

ادعایی هستند ... 
کاری  کــه بدانند  آنــان بی توقع تر از آنند 
کــه رایــگان برایشــان انجــام می شــود در 
واقــع خدمتی ســت که شایســته آن بوده 

اند ... 
روی تمــام نداشــته هایشــان را بــا پارچه 
چ  ای از مهربانی می پوشانند و از تو با پار
گــوارا  کننــد... آنقــدر  آبــی پذیرایــی مــی 
که آبی باشــد بــر آتش فخــر تمام  بنــوش 

داشته هایت...
نمی توانی ادعا کنی که سبک زندگیشان 
کرده ای... چون  را بــا این چند روز درک 
که در  تو امید بازگشت داری به امکاناتی 

آن بوده ای... آنها نه...                        
  اما وقتی برگردی

گاه و بیــگاه  کــردن هــای  دســت از غرغــر 
کشی... می 

از  کــه  انــگار  شــوی...  مــی  دلتنگشــان 
خانواده ات جدا شده ای...

و غمی پنهان می ماند گوشــه دلت...آن 
که آرام نمی نشینی...  وقت است 

گر روزی خواســتی از چهارچوب  خالصــه ا
بــه جــاده  بیایــی و  بیــرون  محرومیتــت 
که  کــی بزنــی ... راهــش همان اســت  خا

گفتم...

کشیدن در حال و هوای اردوهای جهادی نفس 

جهــــــــت مشــاهده ی 
اردو جهادی   مســتند 

کنید. ۹۸ اسکن 
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از  و از نشــانه هــای او اینکــه همســرانی 
کنار  جنس خودتان برای شما آفرید تا در 
آنــان آرامــش یابیــد، ودرمیانتــان موّدت 
ورحمت قرار داد. این نشــانه هایی است 
کنند)آیه ی  کــه تفّکر مــی  گروهی  بــرای 

21سوره ی رم(
ازدواج و تشــکیل خانواده از آغاز آفرینش 
بشر، سنگ بنای هر اجتماعی محسوب 
مــی شــود. ازدواج پیمان مقدســی اســت 
که در سایه ی آن، انسان ها تربیت شده 
کنند. ازدواج  کمال حرکت می  و در مسیر 
کــه در آن زن و مرد متعهد  پیمانی اســت 
که حقــوق اخالقــی، معنوی و  می شــوند 

کنند. مادی را در قبال یکدیگر رعایت 
در یــک تعریــف ســاده مــی تــوان ازدواج 

کرد:  دانشجویی را چنین تعریف 
کــه در آن زوج یــا زوجین هر دو  ازدواجــی 
دانشــجو هستند، مراسم ازدواج در ساده 
تریــن شــکل ممکن و بــه دور از تجمالت 
و زوجیــن دارای  مــی شــود  برگــزار  رایــج 

میانگین سنی پایینی هستند..
 در چنــد ســال اخیــر رویکــرد نهادهــای 
و  ازدواج  امــر  تســهیل  بــرای  فرهنگــی، 
بــه تشــکیل خانــواده،  ترغیــب جوانــان 
هــای  ازدواج  گســترش  بــه  کیــد  تأ
همیــن  در  و  اســت   بــوده  دانشــجویی 
برگــزاری  شــاهد  ســاله،  همــه  خصــوص 
دانشــجویان  از  جمعــی  ازدواج  مراســم 

کشور در اعیاد مذهبی هستیم. سراسر 
تاریخچه ازدواج دانشجویی

اصطالح ازدواج دانشجویی نخستین بار 
از سوی یکی از اســتادان دانشگاه تهران 

د  پیشنها
شد و اولین 

ازدواج  جشــن 
در زمســتان سال 

کمک نهاد  1376 با 
نمایندگی مقــام معظم 

رهبری در دانشــگاه شهید 
بهشــتی و با شــرکت 60 زوج از 

دانشــجویان ایــن دانشــگاه برگزار 
شــد. این رویکرد در ســال هــای بعد در 

ســایه پیام مقام معظم رهبری، حمایت 
بخــش  هدایــای  و  مختلــف  نهادهــای 
هــای مختلــف دولتــی و تبلیغات رســانه 
هــا - بــه ویــژه صــدا و ســیما- بــه تدریج 
با اشــتیاق بیشــتری روبه رو شد؛در سال 
ازدواج  بــرای  زوج  4هــزار  1397حــدود 

کردند. دانشجویی نام نویسی 
شرایط ازدواج دانشجویی

تــا  »همســفر  ح  طــر در  شــرکت  ک  مــال
بهشــت« دانشــجو بــودن حداقــل یکــی 
تنهــا  و  اســت  عقــد  زمــان  در  زوجیــن  از 
کــه حداقــل یــک نفــر از آن هــا  زوجینــی 
دانشــجو بــوده و تاریــخ رســمی عقــد در 
فاصلــه زمانــی 1 فروردین 1397 تا 1 دی 
1398 باشد، مجوز ثبت نام در سامانه را 

خواهند داشت..
کــه هــر دو زوج   همچنیــن در مــواردی 
دانشــجو باشــند، الزم اســت فقط یکی از 
آن ها به عنوان داوطلب اصلی در سامانه 

کند.. ثبت نام 

ازدواج  مزایـــــــــــــــــــــــــــای 
دانشجویــــــــی:

بــه  اعتمــاد  ازدواج  روانشناســی،  نظــر  از 
نفــس را در افــراد تقویت می کند و باعث 
افزایــش روحیــه ی شــادابی و نشــاط در 
انســان متأهــل،  یــک  گــردد.   مــی  فــرد 
مســؤلیت پذیری برایش بیشتر معنا پیدا 
کنــد و وارد مرحله جدیدی در زندگی  می 
کــه مــی توانــد طعــم اســتقالل  مــی شــود 
مالی را بچشــد و به ثبات مالی برســد. در 
کنــار تمام این ویژگی های مثبت، تالش 
برای سازندگی در فرد افزایش می یابد..

بــه دلیــل   ازدواج در محیــط دانشــگاه، 
اینکه دو طرف زمان زیادی را در کنار هم 
بوده اند و به شناخت نسبی از هم دست 
یافتــه اند، می تواند یک ازدواج ســازنده 
تلقی شــود. دو انسانی که در یک محیط 
یــک  آموزشــی حضــور دارنــد، تقریبــًا در 
گروه ســنی قــرار دارنــد، اهداف مشــترکی 

دارند و نگاه شان به آینده و مسیر آتی 

      نویسنده: 
فاطمه سادات سیدقلعه،  

رشته بهداشت عمومی
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زندگی تــا حدود زیادی 
به هم شبیه است.

کـــــــــــه ازدواج  هـــــــنگــــــــامی 
دانشجویی اتفاق می افتد به طبع 
که  فرزنــد آوری نیز زودتــر اتفاق می افتد 
ایــن خــود  دارای خوبــی هــای زیــر مــی 

باشد:
کم شدن شکاف بین نسل ها: به هر 30 
ســال زندگــی افراد، یک نســل می گویند 
و تولــد فرزندان، متناســب بــا این چرخه 
گر فرزندی  30 ســاله، تعریف می شــود و ا
قبــل از 30 ســالگی والدین به دنیا بیاید، 
رابطه بهتری با پدر و مادر خواهد داشت 
و از نظــر جســمی و روحــی نیــز ســالم تــر 

خواهد بود.
کروموزومی  ع بیماری های  کاهش شــیو
و ژنتیکــی  در فرزنــدان : تولد فرزندان در 
ســنین باالی والدین، مــی تواند بیماری 
آن  بــرای  ژنتیکــی  و  کروموزونــی  هــای 
کنــد؛ زیــرا بــه دلیــل قــرار  فرزنــد ایجــاد 

دســتگاه  گرفتــن 
مــرد  و  زن  بــاروری 
در معــرض عوامل مضر 
محیطــی، این بیماری ها 
برای فـــــــرزند به وجـــــــود می 

آید.
وجــود پدربــزرگ هــا و مــادر بــزرگ 
هــا:  تعامــل نــوه هــا بــا پدربــزرگ ها و 
مادربــزرگ ها، همیشــه مهم ترین عامل 
انتقــال تجربیــات اجتماعــی و آموزشــی 
ســنت ها و فرهنگ ها به نسل های بعد 

بوده است.
گفتــه شــده این  کنــار تمامــی مزایــای  در 
ع ازدواج ها دارای معایبی نیز هستند: نو
1(معمــواًل ایجاد رابطه برای آشــنایی در 
ایــن دوران باعــث ایجاد روابــط عاطفی 
عمیق میان طرفین شــده و به فرد اجازه 
رسیدن به یك شناخت درست و دقیق از 

فرد مقابل نمی دهد.
که برخــی از افراد  2(بســیار اتفــاق افتاده 
ســودجو بــه بهانــه ازدواج بــا فــرد مقابل 
کننــد و پــس از ایجــاد  رابطــه برقــرار مــی 
دوستی و رابطه عاطفی نه تنها رابطه به 
ازدواج ختم نمی شود، بلکه باعث ایجاد 
مشــکالتی چــون افــت شــدید تحصیلی، 
برقــراری ارتبــاط هــای غیراخالقــی، ابتال 
بــه بیمــاری هــا و اختــالالت روانــی مثــل 
افســردگی های حاد، اقدام به خودکشی 

و...   نیز می شود.

نظــر برخــی دانشــجویان در ارتبــاط با 
ازدواج دانشجویی:

ع هم مــی تواند خوب باشــد   ایــن موضــو
گردو طــرف  از هر نظــری بهم  هــم بــد و ا
نزدیک باشــند مثل شــخصیت ،خانواده 
،خصوصیــات اخالقــی متناســب باهم از 
این نظر ازدواج دانشــجویی بسیار خوب 
کــم بــودن  اســت و همچنیــن بــه خاطــر 
اختالف ســنی دو طرف به دلیل  نزدیک 
بــــــــودن عقیـــده ها به یکدیگر بهتـــر می 

کنند. توانند با مشکالت زندگی مقابله 
گــر دو طــرف بتواننــد به یک   بــه نظــرم ا
کــه بتوانند  کامل برســند  شــناخت خیلی 

کنن بسیار خوب است. بهم اعتماد 
که تقریبًا  خوبیه ازدواج دانشجویی اینه 
کامــل از همدیگــر مــی  بــه یــک شــناخت 
که اختالف ســنی  رســند ولی بدیش اینه 
زیــادی ندارنــد و ایــن ممکــن اســت یکم 
کنــه و نتواننــد باهــم در  مشــکل ایجــاد 

کنار بیایند. برخی مسائل 
خــوب  دانشــجویی  ازدواج  نظرمــن  بــه 
نیســت به دلیل اینکه هر دو طرف درگیر 
درس خواندن و تحصیل هستند و خیلی 
نمــی تواننــد وقــت بــرای باهــم بــودن و 

شناخت بیشتر یکدیگر بگذارند.
گر دو نفر شــرایط ازدواج را داشــته باشند  ا
به نظرم ازدواج دانشجویی خیلی خوب 
اســت. چون طــرف مقابل هم رشــته ات 
هســت. اما مــن آدمهایی رو می شناســم 
کــه هم رشــته ی هــم هســتند و به جای 
کنند و به  اینکــه از این موهبت اســتفاده 
کنند؛  هم کمک بیشتری برای پیشرفت 
همدیگــر رو رقیب هم مــی بینند و از این 

نظر همیشه بحث و جدل دارند.

ازدواج دانشجویی بله یا خیر؟
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کـــــافیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
ـــــــــــــــــــــست!

      نویسنده: 
سیده معصومه مرتضوی خواه )یه تسنیمی(

رشته ی بهداشت حرفه ای

بس است دیگر...
کافیست...

بــر  کافیســت،هرچقدر نگاهمــان را تنهــا 
اهداف خردلی، دوختیم!

بــی  بیاهــای  آقــا  ایــن،  اســت،  بــس 
بصیرت... 

کافیست،
ایــــن، نفهمیده منتظر بودن ها...

کمــی  کمــی بیشــتر بیاندیشــیم و  بیاییــد 
کنیم!  دقیق تر فکر 

واقعــًا مــــــــــــــا موالیمــان را بــــــــــــــرای چه 
می خواهیم؟ 

کشاند  کدام نیاز مارا به ســوی ایشان می 
کشیم؟ و برای چه انتظارشان را می 

عــده ای از مــا بعد از شــنیدن این ســؤال 
ابرویی باال انداخته، لبخند ژکوندی زده 

گوییم : و می 
جــواب به این واضحی!!پرســیدن ندارد 
رســیدن  بــرای  اســت  معلــوم  خــب  کــه! 
بــه ســعادت)یا شــاید واژه هایــی از ایــن 
جنــس...(. امــا بیاییــد الاقل یکبــار هم 

که شده با خودمان روراست باشیم...
کلمه ســعادت درفرهنگ لغت  به راستی 

وجود ما به چه معناست؟
نکنــد ســعادت همــان خانــه و ماشــین و 
خالصــه زندگــی لوکــس سرشــار از رفاهــی 
مــی  را  انتظــارش  روز  و  کــه شــب  اســت 
کشیم؟ شاید هم ســعادت آن باغ سرسبز 
که شهوت خوردن  و پر از میوه ای باشــد 
آیــا  مــی دهــد؟  پاســخ  را  و خوابیدنمــان 
کرده ایم؟ کنون به چنین مسائلی فکر  تا
حقیقتًا چه وقتی از عمرمان را صرف تفکر 
کــرده ایم؟عجیــب  در اصــل وجودمــان 

گوینــد یک ســاعت تفکر  کــه می  نیســت 
بهتر از 70سال عبادت است!! 

بهتر اســت به ســوالمان برگردیم...شاید 
عــده ای از مــا در پاســخ به چنین ســؤالی 
صادقانــه و بــی ریــا بگوییم امــام را برای 
ایجــاد عدالت رفــاه، نبود بیمــاری و....

می خواهیم! 
کنید،یعنی واقعًا ما  اما، یــک لحظه صبر 
اماممــان را تنها مظهر عدالــت و رفاه می 
گر شــخص دیگــری آمد  دانیــم؟ یعنــی، ا
و توانســت ایــن عدالت و رفــاه را اجرایی 

کند! دیگر امام را نمی خواهیم؟
عجیب است... 

نفهمیــده  که،هنــوز  اســت  عجیــب 
ایم،نبــود امــام یعنی نبود جزئــی از اصل 

دین،یعنی نقص دین...
یعنی آن تعبیر حضرت فاطمه زهرا )س(
کــه حــال خــود از نبــود پیامبــر را ،چنــان 
زمیــن تشــنه ی ترک خورده ای دانســت 
کننده ی  کــه بــاران حاصــل خیــز و بــارور 

خودش را از دست داده است ...
حــال خودتــان ببینیــد ایــن زمیــن چقدر 
بــاران اســت؟چقدر درد هجــر  تشــنه ی 
کشــد؟و ما چه؟ ما چقدر تشــنه ایم؟  می 
که حتی هنوز، دین را هم به درســتی  مــا 
کنــون  کــه حتــی تــا  نفهمیــده ایم...مــا 
دربــاره ایــن مســائل فکر هم نکــرده ایم! 
چطور انتظار داریم موالیمان این هجران 
را پایــان دهــد و ایــن شــب را بــه صبــح 
برســاند؟ هــر زمان بــه خودمــان آمدیم و 
کردیم برای زندگــی در این دنیای  حــس 
پیچیده و با این نیاز های بی نهایتی که 
داریم...برنامه می خواهیم! وقتی درک 

کردیــم ریختن این برنامــه از حدود عقل 
ج اســت و منشــأ الهی  و غریــزه ی مــا خــار
کــه فهمیدیم این  مــی خواهد و هنگامی 
ی  کننــده  الهی)دین(،ســیراب  برنامــه 
روح تشــنه و بــی نهایــت طلبمان  در این 

دنیای پیچیده است...
آنگاه... 

گاه  ،آن  فهمیــم  مــی  را  دیــن  ضــرورت 
گاه تشــنه  قــدر دیــن را مــی دانیــم و آن 
که  ی دیــن مــی شــویم. تشــنه ی دیــن 
شــدیم ، پیامبر مــی فهمیم...مبلغ دین 
کننده ی برنامه می  می دانیم...روشــن 
طلبیم...چــراغ می خواهیــم...و در این 
راه پیچیده، آرمانی فراتر از عدالت و رفاه 

گزینیم... بر می 
که... ادامه دهنده راه نبی  کنون اســت  ا
می طلبیم و در نبود پیامبرمان، امام می 

خواهیم... 
امــا... نــه خورشــید پشــت ابــر و نــه فقط 
گرما و دیگــر نعمات  بهــره بــردن از نــور و 
خورشــید پشــت ابر...بلکه خود خورشید 

را می خواهیم...
آری...نــه فقــط تربیت انســانها از پشــت 
جریــان  و  جامعــه  غیبت،حفــظ  پــرده 
منــدی  بهــره  بلکــه  و...  شــیعه  فکــری 
ملموس و محسوس می خواهیم...بهره 
کامل. آری...ما خود خورشــید را  منــدی 
ع فجــر را می خواهیم. مــی خواهیم.طلو

آفتابی دل انگیز و ظهوری عاشقانه تمنا 
کنیم. می خواهیم و از خداوند طلب  می 
کنیم، طلبی بــا بصیــرت و انتظاری  مــی 

عجین شده با معرفت. 
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طنز تصویری
کارونی !! کوکوی ما

کــه پیش روی شماســت صــد در صد ایرانی بوده و اثری از دانشــجویان خــاق و نخبه ی  محصولــی 
ج از خوابگاه نیــز می باشد.)سفارشــات  خوابگاهــی اســت.این محصــول آمــاده ی صــادرات بــه خــار
پذیرفته می شــود. آماده ی عقد قرارداد باتمامی شــرکت های تولید اغذیه و پخت غذا و حتی ســلف 

کدومو بدم؟ کوکوشو بدم؟  کتلتشو بدن؟  دانشگاه(  منو آزاد: 

در  پنی سیلیـــــــــــــــن  ســـــــــــــــــاخت 
خوابگاه های  دانشجویی

حتــی  هــا  چ  قــار ایــن  از  )بعضــی 
کــردن یــه روز بتونن  فکرشــم نمــی 
در  ولــی  کنــن  رشــد  ماســت  روی 
محیــط خوابــگاه همه چیــز امکان 

پذیر است...!(

دل  بــر  داغ  ای  خداحافــظ 
بــه  ســپارم  مــی  را  نشســته...تو 

رؤیای فردا...
)من خود به چشــم خویشــتن دیدم 

که جانم می رود...(

به زودی در گالری عکس 99.9 درصد جدیدالورودها 
)فقط خواهشــًا دستاتون رو جوری بگیرید که شکل قلب 

بشه نه ذوزنقه...(

گر تن بــه تن جان  ا
کشتن دهیم به 

کاین  محــال اســت 
را به دشمن دهیم!

ح... بدون شر

مــن آن بــی پــول مغــرورم که می میــرم ز مشــروطی ولی با 
ذلت و خواری ، پی جزوه نمی خرجم...!

کو حــج بابــا فرســتاده اس، ٌدٌرس  خــاب اینــم ِاز ایــن پوال 
کو بازم بخرم  شد...ٌیخده واسه َرخت و لباسای خوشگلم 
و بپوشــم تــا چشــی بچــا دراد ، ُیخــده بــرا وقتی بــا رفیقام 
میرم بیرون ، ُیخده هم واســه وقتی تو دانشــگاه دارم ســِر 
کالس از گشــنگی مــی میــرم ، ُیخــده چیشــم واســه جــزوه 
دیگــه چاره ای نیس... عوضش وقتی امتحانا تموم شــد 
ک کونه ، آره اینجوری  کاِغذاشا میدم ننه تا باش شیشه پا

خوِبس:(

تصاویر ارسالی از شقایق حسینی، رشته ی مهندسی بهداشت حرفه ای  

گمرکی جمع آوری تصاویر: حافظ 
نویسندگان :

 فاطمه تقی جراح، زینب جمال پور
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کنکور            غصه خوردم برای دانشگاه درس خواندم برای 
عاشق درس بودم و تحصیل      بی خبر از نتیجه ی این راه

کار و جیره مواجبت عالی گفته بودند می شوی دکتر          
وعده دادند می شوی صاحب   چند میلیون سپرده ی مالی

کردم              روزهای جوانی خود را با هزاران امید طی 
عاقبت بعد آن همه زحمت        خورده ام توی تیرک دنیا!!
گهان اقتصادمان بد شد گشتم        نا کار می  من به دنبال 

پول و ارز و دالر و آمریکا               پیش روی جوانی ام سد شد
که بیکار ماندم و بی پول    حال و روز تو بهتر از این است؟ من 

که داشتی آیا                 مثل سابق هنوز سنگین است؟ مشکالتی 

کرد گذر  کرد        سرش پایین و تنهایی  کسی در شب سفر  گر دیدی  ا
بدان مسمار پهلویی دریده                  صدای ناله ی بی بی شنیده

حسن با دیدگان خون فشانش           حسین هم با همان تاب و توانش
گرفتند                برای آخرین دیدار،رفتند دو دست مادر خود را 

کشیده و حاال نوبت زینب رسیده                     به یاد مادرش،دل پر 
کوبه ی در               وداع آخرین تصویر مادر... تسالی دلش یک 

عجب امشب قیامت برمال شد            مالئک با علی هم یک صدا شد
کرد کرد             فلک با اشک ایزد نی نوا  به چشمان خدا باران حیا 

کرب و بال شد                  چه داغی بر تبار مصطفی شد! عزای فاطمه 
گوش مادران زینبیه صدای دسته های فاطمیه                  به 

که خالیست... خدا داندعلی امشب چه حالیست!    و جای فاطمه الحق 
گریه هایش          درون چاه، جای ردپایش علی ماند و صدای 

کرد گذر  کرد        سرش پایین و تنهایی  کسی در شب سفر  گر دیدی  ا
کیست!؟ بدان امشب علی دیگر علی نیست!   به راستی بعد زهرا جان علی 

آثــــــــــــــــــــار دانشـجــــــــویـــــݡی

 شاعر:
 زهرا بهرامی

رشته ی زبان و ادبیات فارسی

شاعر:
 زهرا شیخی

 رشته ی جامعه شناسی

نام و نام خانوادگی:

رشته تحصیلی:

مقطع:

دانشگاه:

آدرس:

شماره تماس:

کد پستی:

فرم اشتراک نشریه 
فرهنگی اجتماعی عینک دودی

ک راهنمای اشترا
ک فصلنامه فرهنگی اجتماعی عینک دودی،  در صورت تمایل به اشترا

کنید. کرده و اسکن این فرم را به ایمیل نشریه ارسال  ک را پر  لطفًا فرم اشترا

برای دیدن ســایر آثارهنری 
کنید. دانشجویان اسکن 






