گزارش ویژه  :نشست اساتید مشاور طرح
ارتقاء رابطه استاد  -دانشجو
یک فنجان چای داغ  :پای صحبت
پیشکسوت ترین و جوان ترین عضو
هیأت علمی دانشگاه
تغذیه برای همه  :در هوای آلوده آسوده
خاطر باشید...

سخن سردبیر

يادتون باشه  30007469براي پيامك هاتون؛ و پست الكترونيك golbang_sbmu@yahoo.com :آماده است تا
مطالب ،انتقادها و نظراتتون رو در مورد هر چيزي كه به شما و دانشگاه مربوط مي شه منعكس كنه و ما هم تا اونجايي
كه مي تونيم سعی می کنیم این حرف های تازه رو بررسی و در صورت نیاز پیگیری کنیم.

گلبانگ نشریه معاونت دانشجویی و فرهنگی
É Éسالم سعید میکاییلی هستم دانشجوی ترم 3
دانشگاه یادگار جناب آقای دکتر دباغ دریچه ای جهت
ارتباط مستمر و دو طرفه بین دانشجویان و این معاونت فیزیوتراپی .می خواستم در زمینه عکس با نشریه تون
است .این شماره زمانی به دست شما خواهد رسید که همکاری کنم؛ خوشحال می شم منو قابل بدونین.
در حال برگزاری امتحانات پایان ترم هستید .معاونت
 آقای میکاییلی عزیز ما هم خوشحال می شیمدانشجویی و فرهنگی سعی دارد تا با تقویت شوراهای که با هم همکاری داشته باشیم .این باعث افتخار ماست.
صنفی و ایجاد فضای ارتباطی و تعامل سازنده مشارکت باهاتون تماس گرفتیم ،گوشیتون رو جواب ندادین .لطف ًا
É Éم.د دانشجوی دانشکده تغذیه و علوم صنایع
دانشجویان عزیز در امور مربوط به خودشان را هر چه با دفتر نشریه تماس بگیرید و یا عکس هاتون رو به غذایی :خبر اردوی مشهد مقدس که در شماره دی ماه
بیشتر ارتقاء بخشد.
آدرس پست الکترونیکی نشریه ارسال کنید.
کار شده بود رو خوندم ،متولی اصلی این اردو انجمن
É Éدکتر مجاب :سالم و خسته نباشید ،برای اسالمی دانشجویان بوده ،ولی هیچ جای خبر نامی از این
در ماه گذشته ،تبدیل شام خوابگاهها از یک منوی
غذایی به  3منو با هدف ایجاد تنوع و رعایت الگوی ماهنامه گلبانگ در قسمت شناسنامه دو پیشنهاد تشکل به عنوان برگزار کننده نبرده بودین.

 آقای کریمی ممنونم که نظرتون رو به ما گفتید،اما کلی گویی ها ما رو چندان آگاه نمی کنه .ازتون
خواهش می کنم بفرمائید کدوم مطلب رو نمی پسندید یا
کدوم مطلب سطحش پائینه؟ این جوری ما هم راحت تر
اشکال کارمون رو متوجه می شیم.

تغذیه سالم به انجام رسید .سیاست ایجاد منوی دوم و امالیی دارم .1 ،به جای «آدرس» بنویسید «نشانی»؛
سوم پیشنهاد غذایی سبک تر نسبت به منوی اول است« .2 .پیشنهادات» از نظر دستوری اشتباه است بنویسید
ما نیز بر این نکته واقفیم که علیرغم تالش دلسوزانه «پیشنهاد ها» .ارادتمند شما.
مجموعه نواقصی موجود است .یکی از راهکارها بررسی
 از دقت نظرتون متشکرم آقای دکتر مجاب؛ در دونتایج نظر سنجی هاست که یکی از آنها در شماره قبل
شماره اخیر بفرموده حضرتعالی تصحیح شد .منتظر دیگر
به چاپ رسیده است .در آغاز این مجموعه ضمن تبریک
پیشنهاد های سازنده شما هستیم.
از همه دوستانی که با ارسال مطلب به پربارتر شدن
دهه فجر برای شما آرزومند موفقیت و سالمتی از درگاه
É Éحسین کریمی ،دانشجوی دانشکده سالمت ،محتوای نشریه کمک کردن ،تشکر می کنیم .امیدواریم
خداوند متعال هستم.
ایمنی و محیط زیست :با سالم؛ واقع ًا سطح مطالبتون که به زودی مطالبتون رو در گلبانگ ببینید .منتظر آثار
پایینه ،یعنی معلومه که کار نمیشه .مسئله ی بعدی اینه جدید شما هستیم.
بگو پروردگارا دانش مرا افزون کن
دکتر سید علی ضیایی که تنوع مطالب کمه.

 ضمن تشکر از انتقاد به جای شما .ابتدای خبرتصحیح می شه :به همت مدیریت امور فرهنگی و فوق
برنامه و با همکاری انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه
اردوی مشهد مقدس خواهران و برادران ویژه اعضای این
تشکل برگزار شد.

گلبانگ( ماهنامه فرهنگی -خبری -اجتماعی )
سال اول -شماره  – 6بهمن  1390-تیراژ 2000

طرح جلد  :آزیتا کنعانی
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صاحب امتياز :معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
مدير مسئول :دکتر علي رمضانخاني
سردبير :دکتر سيد علي ضيائي
مدير اجرايي :مهناز آزاد
هيأت تحريريه :حامد اسدیان ،آهو ضرغامی ،مهندس سیدحسین
دالورپورمقدم ،سمانه ضرغام ،مهندس مریم السادات ضیاءزاده،
صادق فنائی ،حسن دانشمند و سپیده فاضلی طاهریان
عکس :مسعود آقايي
طراحی و اجرا :کانون آگهی و تبلیغاتی طالیه
همکاران اين شماره (به ترتيب حروف الفبا) :نادیا بنیادلو،

مهندس مرضیه جیالنی نژاد ،قاسم حاتمی میالجردی ،دکتر نجمه
حاجی ابراهیم تهرانی ،علیرضا خداداد ،محسن خندقی ،محمدذوالقدر،
فاطمه ساسانی ،زهرا سلمان نژاد ،رضا شکاری ،عاطفه عرب ،سهیال
عسگری ،رضا الری پور هرات ،زهره لقمانی ،هانیه مالمیر ،علی
محمدبیگی ،عادله مصباح ،مرضیه مهریزی ،رضامیرزائی ،حسن
محمدی فرجادی ،زهره ناصرزاده
نشانی :ولنجک ،خيابان يمن ،خیابان پروانه ،جنب بيمارستان
آيت ا ...طالقاني ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،ساختمان
شماره  2ستاد ،طبقه  ،3روابط عمومي معاونت دانشجويي و فرهنگي
تلفن 23872352 :نمابر22439855 :
سامانه پيام کوتاه30007469 :
پست الکترونيکيGolbang_sbmu@yahoo.com :
نشريه گلبانگ آماده دريافت مطالب ،مقاالت ،پيشنهادها و انتقادات
شما خوانندگان محترم مي باشد.
مطالب ارسالي عودت داده نمي شود.
جهت اشتراک نشريه با ما تماس بگيريد.

دکتر رمضانخانی در پنجمین نشست اساتید مشاور طرح
ارتقاء رابطه استاد-دانشجو  :برای حضور افراد موثر در
جامعه ،تمام دانشگاه باید تالش و همدلی داشته باشند.
پنجمین نشست اساتید مشاور طرح ارتقاء رابطه استاد-دانشجو با حضور دكتر رمضانخانی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمين عبدالجباري مسئول نهاد
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ،دکتر طاهره کرمانی رنجبر سرپرست مرکز مشاوره
دانشجویی و جمع کثیری از اساتید این طرح در تاریخ یکشنبه  11دی ماه در تاالر شهیدبهشتی
دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم که به همت مركز مشاوره
دانشجويان برگزار شد ،دکتر رمضانخانی ضمن خیر مقدم
به کلیه مدعوین و تشکر از حضور ایشان و بیان این
مطلب که دکتر ابوالقاسمی سرپرست دانشگاه علی رغم
تمایل زیاد نتوانستند در این جلسه حضور به هم برسانند،
به سخن امام خمینی (ره) اشاره کرد« :سالم بر دانش،
دانشجو و دانشگاهیانی که چراغ راه هدایت ملت به سوی
تعالی ،سعادت ،فضل و فضیلت هستند ».وی همچنین
بیان کرد :در بحث مشاوره دانشجویان ،کمک به دانشجو
و دانشگاه ،برای رسیدن به اهداف متعالی است ،باید یک
نگاه فرآیندی به این مسئله داشته باشیم .یک جریان
و یک فرآیندی اتفاق می افتد تا تبدیل شود به یک
محصول و ما باید این محصول را خوب تعریف و تبیین
کنیم و این مهم با کمک یک نیروی متخصص و توانمند
برمی آید .اثر این فرآیند تا جائیست که باعث سالمت
جامعه می شود و در ارتقاء آن تأثیر دارد .معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه در ادامه افزود :حال باید بدانیم که
صاحب این فرآیند ،مجموعه سازمان یافته دانشگاه است
و تمامی کسانی که در این مجموعه حضور دارند .برای
حضور افراد موثر در جامعه ،تمامی این مجموعه باید
تالش و همدلی داشته باشند .چراکه اگر کسی در کنار
این افراد قرار نگیرد ،ایشان دچار سرگردانی می شوند.
وی در خاتمه سخنان خود گفت :امیدوارم همگی قدر
این تعهد و باور ارزشی را بدانیم و ما هم بتوانیم حضور
شما را ارج بنهیم.
در ادامه این نشست حجت االسالم و المسلمین
عبدالجباری ضمن ایراد سخنانی با محوریت اهمیت
مشاور و مشاوره در اسالم ،اذعان داشت :اسالم دینی
است کام ً
ال اجتماعی ،که برای فرد به فرد انسان ها
ارزش قائل است .پیامبر اکرم(ص) عالی ترین انسان در
بین مردم ،برای مشورت کردن بود .در واقع هیچ تکیه
گاهی مطمئن تر و باالتر از مشاوره وجود ندارد .مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در ادامه
ضمن بیان احادیثی از ائمه با موضوع اهمیت مشاوره،

افزود :اساتید مشاور باید توجه داشته باشند که افرادی
که به ایشان مراجعه می کنند ،اغلب انسان های عادی
نیستند و نیازمند توجه و مراقبت بیشتری هستند .وی
همچنین اظهار داشت :بهتر است برای دست یابی به این
دانشجویان تحت نظر ایشان همگن
توجه ویژه ،اساتید و
ِ
و همجنس باشند که این ارتباط به نحو مطلوب تر و
موثرتری اتفاق بیفتد.

دانشجویی و چالش های آن» اطالعاتی را در اختیار اساتید
شرکت کننده گذاشت.

الزم به ذکر است این مراسم با ارائه گزارش عملکرد
دانشکده ها ،توسط نماینده اساتید مشاور هر دانشکده و پس
از آن صرف نهار پایان یافت.

در ادامه این نشست دکتر طاهره کرمانی رنجبر
ضمن تشکر از صحبت های معاون دانشجویی و فرهنگی
و همچنین مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه ،به اساتید حاضر خیر مقدم گفته و اظهار داشت:
امروز بیش از 2سال از شروع طرح «ارتقاء رابطه استاد-
دانشجو» می گذرد و در این مدت تمامی شما عزیزان
به گرمی دست ما را در ادامه و پیش برد اهداف این
مهم یاری کردید .سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان
در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه پاورپوینتی در
خصوص اهداف و چگونگی اجرای طرح مذکور در این
مدت ،توضیحاتی را ایراد نمود .از محتوای این پاورپوینت
می توان به مواردی چون :ایجاد پذیرش ،برنامه ریزی در
جلسه اول مشاوره ،تعهدداشتن و منضبط بودن در اجرای
برنامه ،ارزیابی تاثیرگذاری جلسات مشاوره و ...اشاره کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد :شکل گیری احساس
مسئولیت بین اساتید و دانشجو برای بهبود فضای
آموزشی ،عمیق تر شدن این رابطه بین طرفین و
رسیدن به رشد و پیشرفت الزم است .همچنین اساتید
مشاور بهتر است بخش اعظمی از توان خود را تا سال
آتی صرف پیشگیری ،پیگیری و درمان موارد مرتبط با
مصرف مواد مخدر نمایند.

این نشست با سخنرانی دکتر اقدسی استاد مشاور
دانشکده دندان پزشکی و همچنین یکی از دانشجویان
این دانشکده که از ارائه و اجرای این طرح یاری برده
است تداوم پیدا کرد .همچنین دکتر اختیاری سخنران
مدعو این برنامه در ادامه با ارائه مبحث «اعتیاد

بهمن 1390
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پای صحبت پیشکسوت ترین
و جوان ترین عضو هیأت
علمی دانشگاه

وقتي ايده مصاحبه با پيشكسوت ترين و جوان ترين عضو
هيأت علمي دانشگاه مطرح شد ،همه مي دونستن كه طرح جذابي
مي شه .بين صحبت هاي پيشكسوت ترين و جوان ترين ،هميشه
تضاد هاي فكري هست كه نشون مي ده چقدر ممكنه تفكراتمون و
خواسته هامون در زندگي و در سنين مختلف فرق كنه و همه اين ها
يعني زندگي؛ زندگي كه پر از فراز و نشيب و پيچيدگيه و شايد همين
پيچيدگي ها هم قشنگترش مي كنه ...گفت و گوي حاضر حاصل
نشست چند ساعته مهناز آزاد ،حامد اسديان ،آهو ضرغامي ،مسعود
آقائي ،صادق فنايي و رضا الري پور با اين عزيزان است.

دکتر فهیمه کوشکی:

دوست داشتم در دوران
دانشجویی بیشتر تالش
می کردم.

دكتر محمد تقي ارزانيان متولد نوزدهم دي ماه  1314به عنوان
پيشكسوت ترين عضو هيأت علمي دانشگاه به ما معرفی شد ،وقتی
هم پای او پای پیاده از پله ها تا اتاقش که در طبقه چهارم بیمارستان مفید
بود همراه شدیم ،همگی به این نتیجه رسیدیم که هنوز هم دود از کنده
بلند می شه ،این مصاحبه زمانی صورت پذیرفت که چند روزی تا تولد 77
سالگی دکتر بیشتر باقی نمانده بود .امیدواریم سال های سال دکتر محمد
تقی ارزانیان سالم و سالمت در جهت رشد و بالندگی دانشجویان این
دانشگاه تأثیر گذار باشند.

دکترمحمدتقیارزانیان:
واقع ًا کشورم را

دوست دارم.

دكتر فهيمه كوشكي متولد يازدهم شهريور ماه  ،1361رتبه  19کنکور
علوم تجربی زمان خود ،جوان ترين عضو هيأت علمي دانشگاه است.
لبخندی که در تمام طول مصاحبه از چهره او محو نمی شد ،صداقت
گفتارش و شیرینی بیانش نشان از طراوت روحیه او داشت .برای دکتر
کوشکی نیز آرزومند موفقیت های روزافزون در تمام طول زندگی هستیم.

دکتر کوشکی :تخصص من در زمینه دندانپزشکی چند سال هم در نیویورک مطب داشتم و باالخره سال
به عنوان اولين سوال مي خواهم بپرسم اهل كجا
کودکان است .عمومی و تخصصم ،هر دو رو در دانشگاه  54-53بود كه به ايران برگشتم .همان زمان ها هم در
هستيد؟
تأسیس بیمارستان مفید با دوستان همراه شدم.
علوم پزشکی شهید بهشتی خوندم.
دکتر ارزانیان :من اصالت ًا اهل بابل هستم
خانم دكتر شما چطور؟ چرا دندانپزشكي؟
آقاي دكتر چرا هماتولوژي اطفال خوانديد؟
خرم آباد هستم
دکتر کوشکی  :اهل ّ
دکتر کوشکی :حقیقت اینه که خواهرم پزشكي
دکتر ارزانیان :از شما چه پنهون تصادفي بود،
مدرك تحصيلي تان چيست و دانش آموخته كدام
من رشته مورد عالقه خودم عفوني بود .بعد از فارغ می خوند ،من ترجيح دادم دندون پزشكي بخونم .اما اگر
دانشگاه ها هستيد؟
التحصيلي در سال 1340چهار سالي تو وزارت بهداري قرار باشه االن انتخاب كنم ،پزشكي مي خونم
دکتر ارزانیان :من فوق تخصص خون اطفال سابق بودم ،قسمت پيشگيري؛ اون جا كارهاي درمانی
پشيمانید؟
هستم ،برد تخصصی و فوق تخصصی از دانشگاه سرخك ،سرخجه ،آبله مرغون و ...رو انجام می دادیم .از
نه پشيمون نيستم اما ترجيح مي دادم فيلدم وسيع
 NYUامریکا دارم .دوره عمومی ام رو هم در دانشگاه همون جا من به عفوني عالقه مند شدم و وقتي به آمريكا
رفتم ديگه هفت سالي هم اطفال و هماتولوژي خوندم .تر باشه.
علوم پزشکی تبریز گذروندم.

صفحه 4

اولين حقوقي كه گرفتيد ،چقدر و از كجا بود؟

دکتر ارزانیان :خب من اولین بار پیش از انقالب
در بنیاد نیکوکاری خدمت می کردم و اون زمان سالیانه
 64000تومن حقوق می گرفتم ،بعد از انقالب هم در
وزارت بهداری و بعد در وزارت بهداشت و سال  67هم
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .از ابتدای تأسیس
بیمارستان مفید هم در این بیمارستان مشغول بودم.

دکتر کوشکی 120 :هزار تومن گرفتم ،از دانشگاه.
اما يادم نمياد چكارش كردم .فكر كنم رفتم خريد.
(باخنده)
آقای دکتر لطفاً بفرمائید مهم ترین دغدغه تان در
دوران دانشجويي چه بود؟

دکتر ارزانیان :ما دغدغه اي جز درس خوندن
نداشتيم .مثل االن نبود كه بچه ها به هزار چيز فكر مي
كنن .اون موقع تنها دغدغه ما اين بود كه نمره هامون
خوب بشه .همين.
يك خاطره از دوران دانشجويي تان تعريف كنيد.

دکتر ارزانیان :يه موقعي رفته بودم امتحان
فيزيولوژي بدم ،دو تا استاد بودن كه مصاحبه مي گرفتن
يكي شون آلماني بود كه آسون مي گرفت ،يكي هم
ايراني بود كه مي گفتن سخت مي گيره .من مثل بقیه
خودمو براي استاد آلمانيه آماده كرده بودم .رفتم نشستم
جلوش ،پرسید :اسمت چیه؟ منم حواسم نبود كه داره
اسممو مي پرسه ،فكر كردم سوال پزشكيه .تا اومدم به
خودم بجنبم گفت :برو پیش اون یکی استاد .منم رفتم
اونجا و گفتم استاد ،اگه اجازه بدين برم يكم آمادگي
بيشتر كسب كنم .گفت نمي خواد ،بيا .خالصه نشستيم
و چند تا سئوال پرسيد و به قولي كلي پيچوند؛ اومد نمره
بده ،يه يك گذاشت ،بلند شدم ،دستش رو گرفتم ،گفتم
استاد تو رو خدا ،من تا حاال درسی رو نیفتادم .كه ديدم يه
يك ديگه هم گذاشت و با نمره يازده قبول شدم( .باخنده)

کردیم و در دانشگاه غریب بودیم بیشتر سرگرم درس
بودیم .ولی یادمه دانشجوهای بومی تبریز مثل دکتر
ساعدی و دکتر بابایی کارهای فرهنگی از جمله تئاتر
انجام می دادن.

دکتر کوشکی :اولين مريضي كه براي پروتز
داشتم و بايد مي ديدمش يه پيرمردي بود كه سبيل هاي
بلندی داشت .هردفعه كه قالب مي گرفتم ،سبيل هاي
بنده خدا گير مي كرد و كشيده مي شد .از شانس بد چند
بار استادم گفت كه قالب بگيرم ،بيچاره اشك تو چشماش
دکتر کوشکی :فعالیت فرهنگی در دوران
جمع شده بود از درد ،اما به روم نمي آورد .بار آخري كه دانشجویی خیلی نداشتم .به دلیل کمبود وقتی که
رفتم تا قالب رو به استادم نشون بدم وقتي برگشتم ديدم دانشجوهای رشته دندانپزشکی دارن ،اين فرصت كمتر
نيست .رفته بود .اون قدر گريه كردم .استادم و دوستام فراهم ميشه.
دلداريم مي دادن كه عيب نداره بازم مريض مي گيري،
خانم دکتر بفرمائید اوضاع فعلي دانشجو ها را
پيش مياد...
چطور ارزيابي مي كنيد؟
دردوران دانشجويي فعاليت فرهنگي هم مي
دکتر کوشکی :اوضاع فعلی دانشجویان در حال
كرديد؟
حاضر طوریه که مقداری بی انگیزه هستند .مخصوص ًا از
دکتر ارزانیان :راستش نه ،زمان ما زیاد مرسوم لحاظ درسی و از لحاظ فرهنگی نیز به نسبت دانشجویان
نبود یا شاید ما چون در یک شهر دیگه تحصیل می دانشگاه تهران تک بعدی هستند و این به نظر من یک
ایراده .دانشگاه باید به دانشجویان در زمینه کارهای
فرهنگی جهت فکری بده و اون ها رو جذب کنه.
آقای دکتر شما بفرمائید که به نظرتان دوران
دانشجويي شما با دانشجويان حاضر چه تفاوتي
دارد؟

دکتر ارزانیان :خيلي فرق داره ،اون موقع
دانشجوها منضبط تر بودن ،با اساتیدشون با احترام وافر
برخورد می کردن ،به موقع سر كالس حاضر مي شدن.
االن از يه كالس كه  300-200تا دانشجو داره  20نفر
هم نميان سر كالس .به نظرم عالقه اي كه بايد باشه،
نيست( .با تأسف سری تکان می دهد).
به نظر تان دلیل این همه تفاوت در چیست؟

دکتر ارزانیان :طبق معمول مديريت غلط ،وقتي
ميان از دانشجو سوال مي كنن كه از كدوم استاد راضي
هستين ،باعث مي شه كه استاد هم از ايراداتي كه در
دانشجو مي بينه چشم پوشي كنه .خب اين يعني رويه
غلطه.
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کارم برام اولویت داشت .تو این زمینه هم کار خصوصی
خانم دکتر نظر شما چیست؟
واسم اهمیت زیادی نداشت .مدت ها حتی مطب هم
دکتر کوشکی :خيلي تفاوتي نداره ،احساس مي
نداشتم .حاال هم تمام بیمارام رو به همین بیمارستان
كنم االن دانشجوها كمي بي انگيزه شدن .هر چند ما هم
ارجاع می دم.
دانشجوهاي بي انگيزه داشتيم اما خب فاصله زيادي هم
خانم دكتر چند سال هست كه عضو هيأت علمي
به لحاظ زماني نگذشته كه تفاوت قائل بشيم.
هستيد و از اينكه جوان ترين هيأت علمي دانشگاه
آقای دکتر در چه سالي ازدواج كرديد و با
هستيد چه حسي داريد؟
همسرتان چطور آشنا شديد؟
دکتر کوشکی2 :ساله كه عضو هیأت علمی شدم.
دکتر ارزانیان :من به نسبت دير ازدواج كردم.
اما یک سال قزوین بودم و یک سال هم به خاطر بچه
سال  59بود .به روش سنتي يكي از دوستان معرفي
دارشدن دانشگاه نیامدم .يعني درواقع بايد چهار سال مي
كردن و ما با اجازه خانواده شون چند باري بيرون رفتيم
و خالصه ازدواج كرديم .البته ايشون تحصيالت دارن اما
خب خانه داري مي كنن و من هم براشون خيلي خيلي
احترام قائلم.

دکتر ارزانیان :سئوال خیلی سختیه ،خیلی سخت.
از نظر شخصی خودم رو قبول دارم .خیلی از تصمیم
گیری های من در طول زندگیم به واسطه اعتقاد و
تفکراتم بود ،شاید به نظر خیلی ها ساده زندگی کردم
ولی خودم ساده زیستی رو دوست داشتم و از این نظر
احساس رضایت می کنم .ولی خب از یه نظر هم یه
مسئله ای آزارم می ده ،این که شاید اگه در خارج از
کشور زندگی می کردم تسهیالت بیشتری رو می تونستم
واسه فرزندانم فراهم کنم و یه موقع هایی از این بابت
احساس نگرانی می کنم .اما در هر صورت هنوز هم واقع ًا
کشورم رو دوست دارم (با بغض).

خانم دكتر شما چطور؟ متأهليد؟

دکتر کوشکی :بله متأهل هستم .خيلي زود ازدواج
كردم در سن 19سالگی ،همسرم دوست برادرم بود.
ايشان هم پزشك هستند؟

دکتر کوشکی :نه همسرم همکارم نیست ،ايشون
مهندس عمران هستن.
چند فرزند داريد؟ االن مشغول چه كاري هستند؟

دکتر ارزانیان :دو تا پسر دارم .یکیشون 28
مدرس و
سالشه ،فارغ التحصیل هنر از دانشگاه تربیت
ِ
یکی دیگه  24ساله در امریکا مشغول به تحصیل در
رشته میکروبیولوژیه و قصد داره پزشکی بخونه.

دکتر کوشکی :من یک دختر كوچولو دارم که
هنوز یک سالش نشده( .با لبخند)
آقاي دكتر در دوران دانشجويي كار هم مي
كرديد؟

دکتر ارزانیان :نه ،اص ً
ال مرسوم هم نبود .خيلي
خوب درس مي خونديم ،يك شب در ميون كشيك
بوديم (رو به عکاس با خنده :آقا چرا شما اينقدر عكس
مي گيري؟ نگفتين ال اقل خوشتيپ كنيم ).بله نياز هم
نداشتيم .اون جا حقوق كافي ميدادن ،خونه و امكانات
هم كه بود .احتياجي به كار كردن نبود مثل حاال نبود
كه تحصيل تو يك دانشگاه به درد بخور  500هزار دالر
مي شه ،اونم با دالر  1500تومن! تو امريكا با شما كه
يه رزيدنت هستي يه قرارداد يك ساله مي بندن .اگر آدم
منضبطي بودي همون دو سه ماه اول صدات مي كنن
كه يك سال ديگه هم شما مي توني اينجا باشي وگر
نه خوش اومدي .اينجا ماشاا ...بچه ها ريلكسن ،درس
خوندن براشون اهميت نداره.
از اینکه پیشکسوت ترین هیأت علمی دانشگاه
هستید چه احساسی دارید؟

دکتر ارزانیان :حس خوبی دارم .هیچ وقت در
زندگیم قصد نشون دادن خودم رو نداشتم .شاید باورتون
نشه ولی حتی دنبال کارهای ارتقائم هم نرفتم .چند وقت
پیش یکی از رزیدنت هام خودش پیگیری کرد .همیشه
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شد .اما خیلی احساس خوبي دارم خب به هر حال جالبه
هر چند نمي دونستم كه جوان ترينم ،از شما شنيدم.

اگر به گذشته برگرديد كدام عملكرد خود را
اصالح مي كنيد؟

محيط كارتان را دوست داريد؟
دکتر ارزانیان :خیلی مشکله .آدم توی هر مقطعی
دکتر ارزانیان :بله من اين جا رو مثل بچه ي از زندگیش یه بلوغ فکری داره که باعث می شه یه
خودم دوست دارم .هر روز صبح ساعت هفت صبح پا تصمیمایی بگیره .اون برهه از زندگیم که من خیلی از
مي شم ،پياده از خونم ميام اين جا .مثل يه خونواده مي تصمیماتم رو گرفتم وضعیتم با االن خیلی متفاوت بود.
مونيم .عصر هم پياده برمي گردم.
دکتر کوشکی :دوست داشتم در دوران دانشجويي
دکتر کوشکی :بله ،محیط کارم رو خیلی دوست بيشتر تالش مي كردم.
دارم چون در یک محیط آموزشی که باعث افزایش علم
می شه ،کار ،یکنواخت و خسته کننده نیست ،هر روز رو در زندگي خودتان را مديون چه كساني مي دانيد؟
با عالقه به سرکار می آيیم.
دکتر کوشکی :مادرم و همسرم
به دكتر فهيمه كوشكي در زندگيش چه نمره اي
دکتر ارزانیان :پدرم .ایشان بسیار باایمان و پرکار
مي دهيد؟
بود .مشوق اصلی من هم در زندگی پدرم بود.

دکتر کوشکی :تقریب ًا مي تونم بگم از شرایط بزرگترين نقص دانشكده دندان پزشکی به نظر
راضی هستم ،كار هايي رو كه خواستم تو زندگيم انجام دكتر كوشكي چيست؟
دادم :نمره  18به خودم می دهم.
اين دانشكده واقع ًا از نظر امكانات و دانشجو و هيأت
به دکتر محمدتقی ارزانیان در زندگی اش نمره علمي چيزي كم نداره! تنها مشكلي كه مي تونم بهش
چند می دهید؟
مريض .دانشجو نبايد دنبال مريض
اشاره كنم كمبود
ِ
بگرده و دغدغه مريض داشته باشه.

به نظر آقای دکتر ارزانیان بارزترین ضعف خانم دكتر با توجه به سن كم شما كنترل كالس
برایتان سخت نمي شود؟ شده كه باور نكنند
مدیریت سالمت کشور یا دانشگاه در چیست؟
دکتر ارزانیان :مهم ترین مسئله بودجه است .استاد شمائيد؟
دکتر کوشکی :نه ،چون ما قب ً
ال تو بخش با
بودجه ای که تعریف می شود مطابق با درخواست ها
نیست .چه از لحاظ آموزش و چه از لحاظ پژوهش .از دانشجو ها آشنا مي شيم اين اتفاق نمي افته ،اما سنم هم
نظر آموزش هنوز هم دانشجوهای ما از خیلی کشورهای تا به حال مشكل ساز نشده چون تونستم بچه ها رو درك
كنم و باهاشون دوست باشم.
منطقه سرآمدتر هستند.

خانم دكتر شما چطور؟ اگر رئيس دانشكده
دندانپزشكي بشويد چه مي كنيد؟

دكتر كوشكي در سال  1395در چه جايگاهي دکتر کوشکی دوست داريد در زندگي جاي چه
كسي باشيد؟
ايستاده؟

با دانشجویان صحبتی داريد؟

دکتر کوشکی :اميدوارم دانشيار شده باشم و اجازه

دکتر کوشکی :جاي خودمو دوست دارم .نمي خوام

دکتر کوشکی :احساس مي كنم ساعت کاری
اعضای هیأت علمی زیاده ،يعني  30ساعت در هفته .خب
اين باعث مي شه كه نتونيم اون بازدهي مورد نظرمون رو
داشته باشيم .اون طوري كه من خبر دارم اين از چيزي
كه وزارت علوم هم اعمال مي كنه بيشتره.
دکتر ارزانیان :سعيشون رو بكنن ،من هميشه به
بچه هام هم مي گم كار خودتون رو بكنين .تو هر رشته
اي كه هستي فرقي نمي كنه اما بايد متخصص باشي و
بهترين .اگر ادبيات مي خوني يا هر چي بايد غرق بشي
تو رشته اي كه رفتي .هميشه كارت و تحصيلت برات
اهميت داشته باشه و براش زحمت بكشي.
آخرين فيلمي كه ديديد؟

دکتر کوشکی :فيلم آل ،خيلي ترسناك بود.

دکتر ارزانیان :فیلم «جدایی نادر از سیمین» که به
تازگی در امریکا دیدم.
آخرين موسيقي که شنیدید؟

دکتر کوشکی :مداحي بود ديگه ،چون محرم بود.
دکتر ارزانیان :اثری بود از آقای مختاباد.

دکتر ارزانیان با شنيدن اين كلمات اولين چيزي
كه به ذهنتان مي رسد چیست؟

 بیمارستان مفید :بیمارستانی که به معنای واقعیبرای مردم مفید بود.
 زندگی :همراه با تلخی ها و خوشی ها ،نیازمندصبوری

مطب هم بهم داده باشند و بتونم مطب هم بزنم.

جاي كسي باشم.

آقای دکتر اگر روزي رئيس دانشگاه بشويد چه
دخترتون هم بزرگ شده؟
دکتر کوشکی :آره ديگه دخترم هم تا اون موقع مي كنيد؟
دکتر ارزانیان :درشو مي بندم (همه مي خندند)
ميره پيش دبستاني (با لبخند)
شوخي كردم .واقعيت اينه كه من بيرون گود نشستم
يك صحبت براي دانشجويان بفرماييد.
و ميگم ل ِنگش كن! آدم وقتي مي ره مي شينه اون جا
دکتر کوشکی :دوران دانشجويي واقع ًا بهترين اون قدر مشكالت مي بينه  ...كار زياده ،پول نيست،
دوران زندگيه .براي من زندگي دانشجويي در خوابگاه امكانات نيست ،خواسته ها متفاوته ...واسه همينم هست
و بعد از آن زندگي مشترك با همه سختي هاش هميشه كه من هميشه از كار اجرايي فرار كردم .اين جا هم به من
لذت بخش بوده.
خيلي چيزا گفتن اما من دوست دارم همين جوري بمونم
تو همين اتاق كنار همين ميكروسكوپ ها ...مسئولین
در اوقات فراغت خودتان چكار مي كنيد؟
بايد سعيشون رو بكنن .بايد راه بيفتن اينور و اونور تو
دکتر ارزانیان :پیاده روی و مطالعه .من هرروز
بيمارستان ها و دانشكده ها .يه روز به دكتر مرندي گفتم
مسیر منزل تا بیمارستان و بالعکس رو پیاده میام و میرم.
شما اگه مي خواين كسايي كه از اينجا رفتن برگردن
دکتر کوشکی :وقتي كه دانشجو بودم وقتم آزاد تر راهش اينه كه اينايي كه اينجا هستن راضي باشن.
بود .هفته اي دو جلسه مي رفتم تربيت بدني دانشگاه وقتي ببينن كه مث ً
ال دكتر ارزانيان اين جا راضي هست،
تمرين تنيس روي ميز مي كردم .البته بيرون رفتن و خودشون بر می گردن .مگه بيكارن تو غربت بمونن؟
خريد رو هم خيلي دوست دارم .حاال ديگه با وجود بچه نه اين كه ما هي تبليغات كنيم كه اينجا چنان است و
يه كم سخت مي شه.
اون جا چنين .ما هممون بايد دست به دست هم بديم و
مشكالتمون رو حل كنيم.

 -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :نسبت ًا موفق

 دکتر ابوالقاسمی :انسان بسیار خوب ( ،این رو بهاین خاطر گفتم که شعور باال ،مدیریت خوب و موفق رو
در ایشون دیدم) .
 -گلبانگ :هنوز خیلی آشنا نیستم...

با شنیدن این کلمات اولین چیزی که به ذهن
دکتر کوشکی می رسد ،چیست؟

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :خانه دوم من -یونیت :محل کار من

بشه

 ازدواج دانشجویی :خوبه ،به شرط این که حمایت -زندگی :زیباست

 -گلبانگ :تازه باهاش آشنا شدم
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از عقیده ات با تمام وجود دفاع کن ،چرا که
سکوت سرآغازاست برای ویرانی تو!!!

حضرت مح ّمد مصطفی(ص) مناسب ترین
الگو برای سعادت بشر

آیا شهامت «نه» گفتن داری؟

(به مناسبت  2بهمن ،رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و 21بهمن ،سالروز والدت آن بزرگوار)

بار دیگر ماه صفر به پایان خود نزدیک
میشود ،ماهی که یادآور رحلت وجودی
مبارک ،مطهر و خاتم انبیای الهی ،حضرت
مح ّمد(ص) است .محرم و صفر گویی از ابتدا
پیوند دیرینهای با یکدیگر داشتهاند که تمام
حوادث تلخ تاریخ را در خود جای داده و همواره
تداعیکننده غم و اندوه برای دوستداران اهل
بیت و پیامبر اکرم (ص) هستند.
حضرت مح ّمد (ص) در عام الفیل به سال
 570میالدی در روز جمعه 17ربیع االول قدم
به عرصه این جهان خاکی نهاد و با وجودش
عالمی را از جهل و گمراهی نجات بخشید.
او عرش نشینی بود که با فرش نشینان
همراه گشت تا آنان را با خود به عرش ببرد.
در آن روز نوزادی به این عالم خاکی قدم نهاد
که بعد از چهل سال از سوی خداوند به عنوان
آموزگار وحی و مربی برترین فرهنگ زیستن
به اهل جهان معرفی شد .مقارن این والدت
پر برکت در صحنه گیتی آثار شگفت انگیز و
اسرارآمیزی رخ داد که هشداری برای حاکمان
و زورمداران تاریخ به حساب آمد .فرو ریختن
چهارده کنگره در ایوان کسری ،خاموش شدن
آتشکده فارس ،جاری شدن آب در وادی
سماوه بعد از سالهای طوالنی خشکی،
سرنگون شدن بت ها در ّ
مکه و سایر نقاط عالم
و خوابهای وحشتناک انوشیروان و موبدان ،از
جمله عالئم خارقالعاده و از نشانه های هشدار
دهنده ای بود که مقارن تولد پیامبر خاتم(ص)
در جهان حادث شد که در منابع معتبر
تاریخی و جوامع مورد اعتماد حدیثی از آنها
		
یاد شده است.
اگر قرار است انسان برای بهتر زیستن و به سوی
سعادت ابدی رفتن به دنبال الگو و سرمشق
باشد ،همانا میتواند به پیامبر اکرم(ص) تمسک
جوید ،این الگو به قدری کامل است که خداوند
در آیه۲۱سوره احزاب نیز میفرماید« :مطمئن ًا
برای شما در (رفتار و گفتار) رسول خدا(ص)
سرمشق نیکو و کاملی است».
از منظر قرآن کریم یکی از شاخصترین
ویژگیهای حضرت رسول(ص) اخالق
زیبا و برخورد شفقت آمیز با دیگران بود.
آن بزرگوار با داشتن این خصلت ستودنی
توانست در طول  ۲۳سال ،دلهای بسیاری
را به خود شیفته کرده و به صراط مستقیم
هدایت نماید ،در حالی که هیچ قدرتی توان
چنین کار شگفتی را نداشت.
ابراز محبت و مهرورزی آن حضرت نه تنها
شامل دوستان و اهل ایمان می شد ،بلکه
مخالفین آن بزرگوار نیز از اخالق نرم و شفقت
آمیز ایشان بهره مند بودند و این سبب جذب
آنان به سوی اسالم میشد .به همین جهت
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خداوند متعال رسول گرامی اش را تحسین
کرده و فرموده است« :و یقین ًا تو دارای اخالق
عظیم و برجسته ای هستی».
قرآن مجید ،پیامبر گرامی اسالم را با این خصلت
پسندیده معرفی کرده و در آیه۱۲۸سوره توبه
می فرماید« :همانا فرستاده ای از خود شما
به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت
است و اصرار بر هدایت و راهنمایی شما دارد
و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است».
گذری کوتاه به تاریخ پیامبران الهی نشان
می دهد که آنان در راه اعتالی کلمه توحید و
انجام رسالت خویش با سختترین موانع روبرو
بوده اند ،تحمل و بردباری پیامبر اکرم(ص) نیز
در برابر کوه مشکالت که از هر سو به آن
حضرت روی می آورد و موانع گوناگونی که هر
یک می توانست سد راه اهداف بلند حضرتش
باشد ،تمام دشمنان و مخالفین سرسخت آن
حضرت را به زانو در آورد.
از این رو گاهی خداوند متعال برای تقویت روحیه
صبر و مقاومت رسول گرامیش می فرمود:
«پس صبر و بردباری پیشه کن ،آن گونه که
پیامبران اولوالعزم صبر کردند».
و این چنین بود که حضرت محمد (ص) با
تحمل مشکالت و صبر و پایداری توانست
دین مبین اسالم را به جهانیان اعالم کند.
انواع گرفتاری ها و نامالیمات ،صدمات
جسمی و روحی ،قرار گرفتن در معرض انواع
اتهامات از قبیل :ساحر ،مجنون ،آشوب گر
و سایر موانع راه پیامبر ،با دو عامل ایمان
به هدف و استقامت و پشتکار در راه
رسیدن به آن ،قابل تح ّمل بود.
بندگی و خضوع در مقابل حق ،فضیلتی
ستودنی است که قرآن بارها بر این صفت
زیبای مح ّمدی اشاره دارد .خداوند متعال پیامبر
گرامی اش را با وصف بندگی ،که تمام اوصاف
واالی حضرت خاتم االنبیاء(ص) را تحت الشعاع
قرار داده ،یاد می کند و رسول گرامی اسالم نیز
به عبودیت خود در پیشگاه حق همیشه افتخار
			
می کرد.
شخصیت پیامبر (ص) نه تنها در بین مسلمانان
بلکه در بین بسیاری از بزرگان و اندیشمندان
جهان نیز از جایگاه خاصی برخوردار است.
کارل مارکس درکتاب «مح ّمد عند علما ی
الغرب» خود مینویسد« :مح ّمد مردی بود
که از میان مردمی بت پرست با اراده آهنین
برخاست و آنان را به یگانه پرستی دعوت کرد
و در دل های ایشان جاودانی روح و روان را
بکاشت .بنابراین او را نه تنها باید در ردیف
مردان بزرگ و برجسته تاریخ شمرد بلکه
سزاوار است که به پیامبری او اعتراف کنیم و از
دل وجان بگوییم که او پیامبر خدا بوده است».

 تنظیم و گردآوری :علی محمد بیگی
کارشناس روان شناسی

شهامت ،کاربردهای فراوانی در زندگی ما خصوص ًا در زمان تحصیل و دانش اندوزی دارد،
بیش تر از هر چیز ،در مشکالت میان فردی یا ارتباطی و نیز برای کنار آمدن با اضطراب .شهامت ما
را به سوی خودشکوفایی می برد و در درون خود پرسش هایی اساسی دارد:
چقدر کارهایی انجام می دهم که می خواهم؟
و چقدر کارهایی را انجام می دهم که دیگران از من می خواهند؟

در تعریف شهامت می توانیم بگوییم :شهامت ،یعنی بتوانیم با توجه به حقوق خود به عنوان یک
فرد ،نظر بدهیم و رفتار کنیم و به همین صورت به حقوق دیگران نیز احترام بگذاریم .نمونه هایی از
این حقوق عبارتند از ابراز احساسات و افکار و «نه گفتن بدون احساس گناه» و نیز احترام به حقوق
دیگران در همین موارد .برای مثال فرد می تواند «تغییر عقیده» را نخست ،حقوق خود بداند و بپرسد:
آیا به نظر خودم چنین حقی دارم؟ نسبت به این حقوق خود چه محدودیت هایی دارم؟ چه وقت به
گونه ای رفتار می کنم که گویی این حق را دارم و چه وقت به گونه ای که گویی چنین حقی ندارم؟
سپس شخص شاید از خود بپرسد نسبت به تغییر عقیده ی دیگران چه اعتقاد ،احساس و برخوردی
دارد( .شیوه ی شناختی )
می توان گفت برای درجات مختلف شهامت ،چهار شیوه ی رفتار قابل تشخیص است:
 پرخاشگرانه :بی توجهی شدید به حقوق دیگران به صورت آشکار متقلبانه :بی توجهی به حقوق دیگران به شکلی نامحسوس منفعالنه :بی توجهی به حقوق خود با شهامت :توجه به حقوق خود و دیگرانحال نکته ی قابل توجه این است که یک شخص با شهامت این حق را دارد که با شهامت نباشد.
در واقع هیچ کس همیشه با شهامت نیست .خیلی ها می توانند به دو یا چند شیوه از چهار شیوه ی
باال رفتار کنند .اصل اساسی با شهامت بودن باال بردن آزادی انتخاب است نه تحمیل یک آیین تازه.
مهارت های شهامت ورزی معموال عبارتند از نه گفتن ،درخواست کردن ،تمجید کردن و تمجید
شنیدن ،انتقاد کردن و انتقاد شنیدن و پرورش و حفظ عزت نفس.
البته باز هم لحن صدا و وضعیت بدن  ،به گونه ای غیر کالمی میزان شهامت افراد را آشکار
می کند.
برای باال بردن شهامت در افراد ،مشاوران می توانند از روش ایفای نقش همراه با آموزش استفاده
کنند .شاید برداشت شما از «آموزش» این باشد که فقط به یک روش می شود با شهامت شد! اما نه،
آموزش خوب به تفاوت های فردی ،خودجوشی و خود انگیختگی بها می دهد نه به رفتار بی روح و
شسته رفته.
برای با شهامت بودن:

 .1مختصر و تقریب ًا رک صحبت کنید.
 .2شفاف و با اطمینان حرفتان را بزنید و نیز مراقب باشید بی جهت عذرخواهی نکنید.
 .3به خودتان یادآوری کنید که پاسخ یا بله است یا خیر ،از طرف خودتان جواب باطل ندهید .باور
کنید احتمال جواب مثبت هم هست (به امتحانش می ارزد !)
بیاییم فکر کنیم چقدر از فرصتهای ما صرف کارهایی می شود که ناشی از ناتوانی در نه گفتن
وجرأت مند نبودن ما است .پس می توان با کسب این مهارت و با مشاوره گرفتن از اهل فن ،تولید
وقت وانرژی کنیم وآن را در کارخانه زندگیمان مصرف نماییم تا به تولید پر ثمر و خوب که موفقیت
در تحصیل وزندگیمان می باشد ،دست پیدا کنیم.

ریـم ُدوسـت
َح
ِ
تهیه و تنظیم :

مهندس سیدحسین دالورپورمقدم
مهندس سپیده فاضلی طاهریان

در هوای آلوده آسوده خاطر باشید...

آلودگی ها بسیار متعدد هستند اما آنچه که امروزه بیشتر مورد توجه است آلودگی هواست
که در وهله اول منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود و در وهله دوم آلرژی ها افزایش
پیدا می کند .در نتیجه زمانی که سیستم ایمنی بدن ضعیف شود و آلرژی ایجاد شود در معرض
بسیاری از بیماری ها قرار می گیریم .بنابراین به نوعی می توانیم بگوئیم زمینه بروز بسیاری از
بیماری ها حتی سرطان ها می تواند در اثر آلودگی هوا باشد به همین علت باید حتی االمکان
از قرار گرفتن در هوای آلوده اجتناب کنیم و در صورتی که ناچاریم در هوای آلوده فعالیت
داشته باشیم بایستی از طریق تغذیه صحیح سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنیم.
در روزهایی که آلودگی هوا افزایش می یابد از مصرف مواد غذایی که در ترکیبات آنها از
مواد شیمیایی مانند افزودنی هایی که به اکثر مواد غذایی صنعتی و یا غذاهای آماده اضافه
می شود ،رنگ های غذایی ،طعم دهنده ها ،کمپوت ها ،کنسروها ،گوشت های آماده مثل
سوسیس و کالباس ها و هر چه به عنوان غذای آماده شناخته می شود ،اجتناب نمائید.
بدیهی است استفاده از سبزی ها بسیار مهم است و زمانی که صحبت از سبزیجات
می شود صیفی جات نیز شامل این دسته می شوند (به غیر از هندوانه ،خربزه،
طالبی که میوه هستند) و سبزی های سبز و زرد و قرمز ،چه به صورت خام و چه به
صورت پخته نقش مفیدی را ایفا می کنند به خصوص به استفاده از سبزی های
گروه کلم که خاصیت ضد سرطانی آنها به اثبات رسیده است تاکید می شود.
ازمیانویتامینهاو موادمعدنیمفیدکهتقویتکنندهسیستمایمنیبدنهستندمیتوانبهویتامین
 Aاشاره کرد که نقش آن در تقویت سیستم ایمنی بدن به اثبات رسیده است و در کاهش سرطان
زایی ناشی از مواد شیمیایی که در اثر آلودگی هوا ایجاد می شود نقش موثری دارد.
این ویتامین در منابع حیوانی وجود دارد ولی در منابع گیاهی هم به صورت پیش ساز
ویتامین وجود دارد و بهتر است از منابع گیاهی استفاده شود مثل سبزی ها و یا هویج
که غنی از بتاکاروتن است .ویتامین  Cیکی دیگر از ویتامین های مفید است که بر
علیه آلودگی های محلول در آب مثل منواکسید کربن ،فلزات سنگین مثل کازیوم
و نیتروزامین ها که به عنوان عوامل سرطان زا شناخته شده اند به بدن کمک می کند.
البته مصرف این ویتامین در روزهای آلوده بایستی چندبرابر نیاز روزانه بدن باشد به طوری
که نیاز روزانه بدن به ویتامین  Cدر روزهای آلوده  2تا  3برابر می شود.
ویتامین  Eو سلنیوم با هم بر علیه آلودگی ناشی از ازن ،دی اکسیدکربن و نیتریت ها
و فلزات سنگین به بدن کمک می کنند ،بنابراین افزایش مصرف آن را توصیه می
کنیم .منابع دریایی و مغزها سرشار از این دو ویتامین بوده و مصرف روزانه حدود 30
تا 50گرم مغزها توصیه می شود .همچنین قارچ و حبوبات نیز حاوی مقادیر مناسبی از
سلنیوم می باشند .مینرال ها و یا مواد معدنی نقش مهمی در مقابله با آلودگی هوا دارند
و از همه مهمتر «روی» (زینک) است که بهترین تقویت کننده سیستم ایمنی بوده و
به بهبود بافت های بدن برای عملکرد آنزیم هایی که در سم زدایی نقش دارند در دفع
سموم ناشی از آلود گی ها کمک می کند .همچنین استفاده از لبنیات مانند شیر و مواد
غذایی تخمیری می تواند در دفع آلودگی های فلزات سنگین به ما کمک کند.
نکته دیگر این است که غذاهای دریایی مانند ماهی و میگو دارای موادی هستندکه با سموم
ترکیب شده و از بدن دفع می گردند و در روزهای آلوده بسیار مفید است.
اما آنچه که از همه این مسائل مهمتر است مصرف آب سالم است که مهترین دفع کننده
سموم از بدن است و تمام کسانی که در معرض آلودگی هوا قرار دارند بایستی مصرف روزانه
آب را نسبت به گذشته دو برابر کنند و سعی کنند هر ساعت مقداری آب بنوشند تا حضور آب
بتواند در سم زدایی بدن کمک کند.

به بهانه  4بهمن ماه ،سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت
و والیت ،شمس الشموس ،امام رضا(ع)

امروز ،عمارت بلند آوازه توس ،غربت است و بر باالى این بناى شهیر ،کبوترى نیست که
ناالن نباشد.
بر باالى این بناى غریب ،آسمان نیز به اشک ریزى ابرها تن داده است .مشهد ،شعرهاى
«دعبل» را به همراه دارد که هم صدا با رشته هاى روشن باران مى گرید .محفلى از مرثیه
است و حرم ،با تن پوشى از رنگ هاى عزلت ،هم زبان غزل هاى اندوه زاست.
در قاب امروز ،توس را مى بینیم که زهر ،چونان تیغ وحشى بر اندامش وارد آمده است.
حبه
عصیان آشکار انگور است و به داغ نشاندن سینه چاکان مسیر رأفت .اُف بر این دنیا که ّ
هاى زهرآلود را کنار امام روشنى ها آورد!
اى توس سر کرده با عشق!
		
اى انگورهاى نرفته از خاطر!
همراه با زائران بصیرت ،سوزان ترین فریاد از جانب دل هاى سوخته عشاق و از سمت
زائران درد و امید است که با حنجره بى رمق «صحن» ،در این سوگ هم آوا شده اند
تا دل بستگى ها به تکثیر برسد .زائران بصیرت ،از فرسنگ هاى دور آمده اند تا از
نزدیک ،فروغ زیباى بهشت را به تماشا بنشینند و دل را در حرم نور ،به خلعت توبه آراسته
کنند.
پابوس کفش دارى هاى متبرک
به
که
گریانی
هاى
فرشته
به
بیا
هم
تو
دل،
اى
زیارتِ
ِ
آمده اند!
ملتمس زائران ،فرو مى چکد.
بیا و ببین که چگونه بغض هاى
ِ
ببین چگونه از هر «السالم علیک» ،شعله هاى اشتیاق برخاسته است.
بیا دلم تنگ است ...
اى دل ،بیا به درگاه صبح جاودان سالم کن و بر هشتمین خورشی ِد مهر آیین ،درود
بفرست.
بیا ای زهر کین کم کم ،مداوای جراحت کن
مرا از خون دل خوردن ،بیا ای مرگ و راحت کن
هزاران حجله از آهِ ،غریبی چیدهام اینجا

چو نیلوفر ز بیتابی ،به خود پیچیدهام اینجا
رضا جانم رضا جانم...

صبوری کردم از ا ّول ،اگر خون دلی خوردم

که میراث شهادت را ،به ا ِرث از مادرم بردم
جواد! ای دیدن رویت ،امید و آرزوی من

تبسم کن به روی من
بیا ای یوسف زهراّ ،
رضا جانم رضا جانم...

در این غربت که هر ساعت ،شود افزون مالل من
گلبرگ جمال من
اشک جواد آمد ،به
ِ
ُگ ِل ِ
گل اشک جوادش را ،بگیر ای دل به دست امروز

شود کارش ُدرست آخر ،دل هر کس شکست امروز
رضا جانم رضا جانم..

اال ای حجت هشتم ،که از جام تو مستم من
ضریح با صفایت را ،دخیل گریه بستم من

به عشقت میروم عمری ،از این صحرا به آن صحرا
مرا آهو حسابم کن ،به جان مادرت زهرا
رضا جانم رضا جانم ...

جعفر رسول زاده (آشفته)
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صفحه 9

بازدیدمعاوندانشجوییوفرهنگی
دانشگاه از واحدهای تابعه معاونت

دورههاي آموزشي آشنایی با اینترنت،
ویژهدانشجویانبرگزارميشود
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي
علوم پزشكي شهيد بهشتي ،به همت معاونت
آموزشي اين واحد دورههاي آموزشی مقدماتی
و پیشرفته آشنایی با اینترنت ،ویژه دانشجویان
در روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته برگزار
ميشود.
دانشجويان ميتوانند جهت كسب اطالعات
بيشتر با شماره تلفن  22439868تماس و يا به
آدرس :ساختمان شماره  2ستاد دانشگاه ،طبقه
دوم – جهاد دانشگاهي – دفتر آموزش كامپيوتر
مراجعه نمايند.

برگزاری جلسه بررسی مسائل
فرهنگی با حضور معاونین و رابطین
فرهنگیدانشکدهها
به کوشش مدیریت امور فرهنگی و فوق
برنامه جلسه رابطین فرهنگی دانشکده ها در تاریخ
سه شنبه ششم دی ماه در سالن کنفرانس معاونت
دانشجویی و فرهنگی برگزار گردید .در این جلسه
که با حضور دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و
فرهنگی ،معاونین فرهنگی دانشکده ها ،رابطین
فرهنگی دانشکده ها و رابطین فرهنگی مدیریت
برگزار شد ،پیرامون مسائلی از قبیل تخصیص
بودجه های فرهنگی ویژه دانشکده ها ،برگزاری
برنامه های متنوع در دانشکده ها ،تنظیم ساعات
فرهنگی به نحو مطلوب و ...بحث و تبادل نظر
صورت پذیرفت.
الزم به ذکر است پیرو این جلسه ،جلسات
شورای فرهنگی در کلیه دانشکده ها با محوریت
نیازسنجی فرهنگی و اخذ برنامه های پیشنهادی
تشکیل گردید.

صفحه 10

نشستهایعلمیستادحجابو
عفاف برگزار می شود

اولین نشست علمی حجاب و عفاف با حضور
استاد قاسمی نراقی و نمایندگانی از مدیریت امور
فرهنگی و فوق برنامه ،بسیج دانشجویی ،انجمن
اسالمی و هیأت یاس کبود در تاریخ  21آذر ماه
در دفتر مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه برگزار
شد .در این جلسه که اعضای سه کارگروه پوشش
و مدگرایی ،روابط دختر و پسر و حقوق زنان حضور
داشتند ،به مقدمات بحث در هر سه زمینه پرداخته
شد و استاد قاسمی نراقی ُک ُتبی جهت مطالعه به
دانشجویان معرفی نمود که این کتب تهیه و در
اختیار آنان قرار گرفت .جلسه بعدی این ستاد در
هفته اول اسفند ماه برگزار خواهد شد.

دانشجویان دختر دانشگاه به زیارت
حرم حضرت معصومه (س) رفتند

واحد اردویی و گردشگری مدیریت امور
فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه اردوی زیارتی قم
و جمکران را در تاریخ  5شنبه  1دی ماه ویژه
 80نفر از دانشجویان دختر برگزار کرد .زیارت
کوه خضر ،اقامه نماز امام زمان(عج) در مسجد
مقدس جمکران ،اقامه نماز ظهر و عصر در آن
مکان مقدس و زیارت حرم حضرت معصومه(س)
از برنامه های این اردو بود .الزم به ذکر است در
طول برگزاری اردو پمفلت مربوط به کوه خضر،
تاریخچه مسجد مقدس جمکران و زیارت حضرت
معصومه(س) در بین دانشجویان توزیع گردید.

هفتمین دوره اجرای طرح ملی ايران
مرز پر گهر

تعدادی از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي در قالب هفتمین دوره طرح ملی
ايران مرز پر گهر با حضور در پژوهشگاه رويان،
از اين مركز وزين علمي ،تحقيقاتي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي
واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي ،در قالب اجراي
هفتمین دوره طرح ملي ايران مرز پر گهر ،به
همت معاونت فرهنگي اين واحد با حضور تعدادی
از دانشجويان اين دانشگاه از پژوهشگاه رويان
جهاددانشگاهي بازديد علمي صورت گرفت.
طي نشستي در اين برنامه با حضور دانشجويان
و مسئولين پژوهشگاه رويان ،دانشجويان
با آخرين دستاوردهاي علمي ،تحقيقاتي و
آزمايشگاهي در امر شبيه سازي و سلول هاي
بنيادي در قالب پخش فيلم و ايراد سخنراني
مسئولين اين مركز ،آشنا شدند.

دکتر علی رمضانخانی معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه به همراه دکتر علی حبیب زاده
شجاعی مشاور اجرایی معاونت ،طی ماه گذشته از
واحدهای تابعه معاونت بازدید به عمل آوردند .الزم
به ذکر است طی این بازدید معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه ،ضمن نشست با همکاران
واحدها ،از نزدیک در جریان روند عملکرد هر یک
از ایشان قرار گرفت.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی
دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط
زیست

با شرکت نماینده مدیریت امور فرهنگی و
فوق برنامه جلسه ی شورای فرهنگی دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست در روز  2شنبه
 5دی ماه از ساعت  13الی  15با حضور معاون
فرهنگی دانشکده ،نماینده نهاد مقام معظم
رهبری در دانشکده ،نماینده بسیج دانشجویی و
نماینده انجمن اسالمی دانشجویان در دانشکده
برگزار گردید .در این جلسه که پیرامون برگزاری
زنگ فرهنگ در ترم آینده تشکیل شد ،در زمینه
نیازسنجی فرهنگی دانشکده گفتگو به میان آمد
و مقرر شد تشکل های دانشجویی برنامه ساعت
فرهنگی خود را ارائه دهند .همچنین در این
نشست برنامه های برگزار شده در ساعات فرهنگ
ترم گذشته نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

برگزاریمرحلهشفاهیبخش
دانشگاهیهفدهمینجشنوارهقرآنی
دانشجویانوشانزدهمینجشنواره
قرآنی کارکنان و اساتید

برگزاریاردویدانشجویانبورسیه
غیرایرانیدرتوچال

واحد اردویی و گردشگری مدیریت امور
فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه اردوی توچال را در
تاریخ  5شنبه  8دی ماه ویژه  80نفر از دانشجویان
دختر غیر ایرانی و همچنین دانشجویان غیر ایرانی
متأهل دانشگاه برگزار کرد.

افراد شرکت کننده در این اردو مسیر
پارکینگ تا ایستگاه شماره  1را پیاده روی کردند
و با تله کابین به ایستگاه شماره  5رفتند و از آن
فضای طبیعی و تفریحی شهر تهران بازدید کردند.
در پایان نیز پس از بازی در باشگاه تیراندازی ،از
این عزیزان به صرف نهار پذیرایی به عمل آمد.

نمایشپردهخوانیعاشورابهمناسبت
ایاممحرمدردانشکدهدندانپزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده
دندانپزشکی به همت بسیج دانشجویی این
دانشکده همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری
حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) ،در دانشکده مراسم
پرده خوانی عاشورا همراه با پذیرایی از عزاداران
حسینی و با حضورپرشوردانشجویان ،اساتید و
پرسنل درروز سه شنبه  90/9/8ساعت  13درسالن
البی طبقه دوم برگزارگردید.
دراین مراسم وقایع روزعاشورا به شیوه پرده
خوانی و به نمایش درآمد و مورد استقبال حضار
قرارگرفت.

به کوشش واحد قرآن و عترت مدیریت امور تجهیزکتابخانهمرکزمشاوره

فرهنگی و فوق برنامه ،مرحله شفاهی هفدهمین
جشنواره قرآنی دانشجویان و شانزدهمین جشنواره
قرآنی کارکنان و اساتید در بخش دانشگاهی آن
برگزار گردید.
در این مسابقات که در تاریخ  23آذر ماه در
دانشکده پزشکی و در مسجدالنبی دانشگاه برگزار
شد ،سه نفر برگزیده در هر رشته انتخاب گردیدند.
شایان ذکر است نفرات اول هر رشته به تفکیک
جنسیت در هر دوره به مرحله سراسری مسابقات
جشنواره های مذکور که در اسفند ماه سال جاری
و اردیبهشت ماه سال آتی برگزار می شود ،اعزام
خواهند شد.

در راستای تأمین نیازهای دانشجویان ،مرکز
مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی اقدام به
تهیه حدود  650کتاب به منظور تجهیز بیشتر
کتابخانه خود نموده است .الزم به ذکر است که
کتابخانه مرکز مشاوره در حال حاضر حدود 1100
جلد کتاب در زمینه های مختلف روانشناسی،
مشاوره و روانپزشکی دارد و سعی نموده با تهیه
کتابهای مفید در جهت برطرف نمودن نیازهای
دانشجویان حرکت نماید .دانشجویان عزیز
می توانند با مراجعه به مرکز مشاوره از این کتاب
ها استفاده نمایند.

دانشجویان دانشکده بهداشت با
پیامدهای منفی ناشی از ماهواره
آشنا شدند

اجرایمشاورهاینترنتیتوسطمرکز
مشاور

به منظور ارتباط بهتر و رفع نیازهای دانشجویان،
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه اقدام به فعال نمودن
امکان مشاوره اینترنتی برای دانشجویان نموده است.
دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به سایت مرکز
مشاوره که آدرس آن در زیر می باشد مشکل خود را
مطرح و در اسرع وقت خدمات مشاوره دریافت نمایند.
Email: Moshavereh @ sbmu.ac.ir
www.consultcenter.sbmu.ac.ir

تاریخچه طب سنتی و جایگاه آن
در علم پزشکی در ساعت فرهنگی
دانشکده تغذیه و علوم صنایع غذایی

همزمان با ساعت فرهنگ دانشکده تغذیه و
علوم صنایع غذایی ،در روز دوشنبه مورخ 21آذر
ماه از ساعت  10لغایت  12در تاالر امام رضا(ع)
این دانشکده سخنرانی دکتر حسین رضایی زاده
(دستیار دکترای تخصصی طب سنتی ایران از
دانشگاه علوم پزشکی تهران) برگزار گردید.
متولی این برنامه جهاد دانشگاهی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی بوده که با استقبال
 250نفر از دانشجویان این دانشکده مواجه شد.

برگزاریسلسلهجلساتحجت
االسالموالمسلمینکاویانیدر
دانشکدهدندانپزشکی

در سال تحصیلی جاری سلسله جلسات
حجت االسالم والمسلمین کاویانی در دانشکده
دندانپزشکی با موضوع مباحث اخالقی و باحضور
جمعی از اساتید وکارمندان در سالن  ITدانشکده
برگزار شد .دراین جلسات به راه های آلودگی و
انحراف انسان از طریق فریب خوردن نفسش
اشاره می گردد .از جمله موارد مطرح شده در این
بحث که باعث فریب انسان می شود می توان به
صالح بدون اصالح انسان و اینکه انسان ممکن
است به دانش و نیکوکاری و عبادت خویش فریب
بخورد اشاره نمود .لذا از نگاه پیامبر اسالم انسان
باید مراقب خود باشد تا از این راه ها منحرف نشود
و فریب اعمال خود را نخورد.
الزم به ذکراست که این جلسات هرچهارشنبه
ساعت 7:15درسالن ITدانشکده برگزارمی شود.

کالساحیاء-تزریقاتوپانسمان
در دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط
زیست

گرامیداشت روز پژوهش و روز
دانشجودردانشکدهپیراپزشکی

به گزارش رسیده از رابط فرهنگی دانشکده
پیراپزشکی مراسم گرامیداشت روز پژوهش و
روز دانشجو توسط امور فرهنگی این دانشکده
در تاریخ  23آذر ماه برگزار گردید .این مراسم با
حضور هیأت رئیسه ،دکتر فریدون شرفی (رئیس
اسبق دانشکده در دهه گذشته) اساتید ،همکاران و
دانشجویان برگزار شد.
این مراسم با سخنان دکتر مصطفی رضایی
طاویرانی سرپرست دانشکده آغاز و با مباحث
دکتر فریدون شرفی ادامه یافت .در ادامه گروه
تواشیح ذکر به اجرای تواشیح پرداخته و سپس
دکتر حمید مقدسی معاون آموزشی و پژوهشی
مباحثی را پیرامون روش تحقیق و پژوهش ارائه
نمود .در ادامه ،مسابقه علمی با حضور دانشجویان
برگزار گردید که به پنج نفر از دانشجویان هدایایی
به رسم یادبود تقدیم شد .در بخش دیگری
از این مراسم توسط هیأت رئیسه و ریاست
اسبق دانشکده هدایایی به دانشجویان ممتاز و
پژوهشگران برتر دانشکده اهداء گردید .همچنین
با توجه به کسب عنوان برتر پژوهشی توسط مرکز
تحقیقات پروتئومیکس در دانشگاه از پرسنل و
همکاران این مرکز ،قدردانی به عمل آمد.

این دوره که برای اولین بار و ویژه  100نفر از
دانشجویان عالقه مند برگزار می گردد ،به صورت
تئوری و سپس عملی در بیمارستان تداوم خواهد
داشت .الزم به ذکر است دانشجویان شرکت کننده
در قالب  5گروه  20نفر ،طی  5دوره تحت آموزش
قرار خواهند گرفت.

ارتقاء مهارت های بهداشت محیط
این نشست که ویژه ساعت فرهنگ دانشکده همکارانخوابگاهی

تدارک دیده شده بود ،در تاریخ  29آذر ماه و با
سخنرانی دکتر فراهانی اجرا گردید.
در طی این جلسه عواملی از قبیل آثار منفی
استفاده از ماهواره ،نقش و هدف طرح ریزی شدی
ی کانال های ماهواره در حوزه های اجتماعی،
مذهبی ،فرهنگی و اقتصادی و پرسش و پاسخ با
سخنران مدعو برگزار گردید.
الزم به ذکر است این نشست با پخش
نماهنگی پایان یافت.

اخالق حرفه ای
اولین نشست علمی
ِ

اولین جلسه اخالق حرفه ای روز سه شنبه
مورخ  22آبان ماه در دفتر مدیریت امور فرهنگی
و فوق برنامه با حضور استاد گل محمدی عضو
هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد .وی
طی این نشست به بیان مقدمات مبحث اخالق
حرفه ای و مسائل مرتبط با این حوزه پرداخت.
کارشناسان امور فرهنگی و واحد خواهران
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در
این برنامه حضور به هم رساندند .این جلسه با
نظرخواهی از شرکت کنندگان پایان یافت.

طی خبر رسیده از رابط فرهنگی دانشکده تغذیه
و علوم صنایع غذایی ،مجله علوم تغذيه وصنايع
غذايي این دانشكده به عنوان مجله برتر فارسی
زبان جشنواره پژوهشی انتخاب شده است.
ماهنامه گلبانگ ضمن تبریک به کلیه اصحاب
فرهیخته این نشریه ،موفقیت های بیشتری را
برای این همکاران آرزومند است.

به کوشش مرکز بهداشت دانشجویان ،کارگاه
آموزشی بهداشت محیط ویژه همکاران خوابگاهی
برگزارگردید .در این کارگاه که با هدف توانمندسازی و
ارتقاء مهارت های بهداشت محیطی در دو روز  22و 23
آذر ماه برگزار شد ،مسئولین خوابگاه ،مسئولین خدمات
و نگهبانان خوابگاه های برادران حضور به هم رسانده و
از مباحث طرح شده استفاده نمودند.

آغاز ثبت نام کالس خط تحریری و
طراحی چهره و آناتومی

به گزارش کارشناس کانون های مدیریت
امور فرهنگی و فوق برنامه ،مرحله ثبت نام کالس
خط تحریری و کالس طراحی چهره و آناتومی
آغاز شد .الزم به ذکر است این کالس ها توسط
استاد تمام خوشنویسی و همچنین مدرس دانشگاه
هنر تدریس می گردد .دانشجویان عالقه مند می
توانند جهت ثبت نام به مدیریت امور فرهنگی و
فوق برنامه ،واحد کانون ها مراجعه نمایند و یا با
شماره تلفن  23872352تماس حاصل فرمایند.

برگزاریکارگاههایمتعدد
روانشناسی در خوابگاه ها

به گزارش کارشناس کانون های مدیریت موفقیتمجلهعلومتغذیهوصنایع
امور فرهنگی و فوق برنامه ،دوره اول کالس های غذایی در دور از دهمین جشنواره
احیاء ،تزریقات و پانسمان در دانشکده سالمت ،پژوهشیدانشگاه
ایمنی و محیط زیست برگزار گردید.

به همت بسیج دانشجویی دانشکده بهداشت
جلسه ای با موضوع بررسی و نقد آثار و پیامدهای
منفی ناشی از ماهواره در این دانشکده برگزار شد.

از آنجائی که رسالت مرکز مشاوره ارتقاء سالمت
دانشجویان جهت پیشرفت و تعالی در همه
عرصه های زندگی می باشد و در این راستا
انطباق و سازگاری دانشجویان خوابگاهی با
محیط خوابگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و
امکان استفاده حداکثری از فضای علمی و معنوی
دانشگاه را مهیاتر می کند لذا مرکز مشاوره در
راستای دستیابی به این مهم با برنامه ریزی
منظمی که انجام داده است کارگاه های مدیریت
روابط عاطفی ،مدیریت استرس ،روشهای صحیح
مطالعه و  ...را در یک ماهه اخیر در خوابگاه ها
برگزار نموده است.

دانشجویانمتقاضی ،دفترچهبیمه
خود را دریافت کردند

به اهتمام واحد بیمه مرکز بهداشت و درمان
دانشجویان  260نفر از دانشجویان ،دستیاران،
بورسیه ها و افراد تحت تکفل آنها تحت پوشش
بیمه درمانی قرار گرفتند.

همچنین دیگر عالقه مندان ،می توانند
جهت درخواست دفترچه بیمه به امور دانشجویی
دانشکده خود مراجعه کنند و نسبت به ارائه مدارک
و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

تشکیلبیستودومینجلسهکمیته
اجراییشورایفرهنگی

بیست و دومین جلسه کمیته اجرایی شورای
فرهنگی دانشگاه با حضور اعضای این کمیته
بعد از ظهر دوشنبه دوازدهم دی ماه در معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تشکیل گردید.
در این جلسه ضمن اشاره به نتایج حاصل
از جلسات گذشته این کمیته ،پیرامون مسائلی از
قبیل تدوین نقشه جامع فرهنگی دانشگاه ،نشریه
گلبانگ ،برنامه های پیشنهادی کانون ها ،اردوی
مشهد مقدس انجمن اسالمی دانشجویان و...
بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

برگزاری کمیـته ناظر بر نشریات با
حضورمعاوندانشجوییوفرهنگی
دانشگاه

در راستای ساماندهی ،قانونمند کردن و
حمایت از نشریات دانشگاه و نهادینه ساختن
فضای آزاد اندیشی نقد و گفتگوی سازنده ،جلسه
کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه در تاریخ
 23آذرماه با حضور اعضای کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه که در اتاق جلسات معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تشکیل گردید
 2نشریه جدید تأیید و مجوز انتشار پیش شماره
را دریافت کردند و نیز  4نشریه موفق به تغییر
مدیران مسئول و سردبیر گردیدند .نشریه گلبانگ
ورود این دوستان را به عرصه قلم و همچنین
فرصت های فراگیری مهارت های روزنامه
نگاری و ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی
دانشگاهیان تبریک می گوید.
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} }چه مژده ای زیباتر از آمدن بهار در پی یک زمستان تار و طوالنی؟!
} }چه بشارتی شیرین تر از بشارت خورشید در پی یک شب سرد و تاریک؟!
} } چه پیامی نیک تر از پیام زالل آب برای لبانی تشنه و خشکیده؟!
} } چه نوایی برتر از بشارت «جاء الحق» و «زهق الباطل»؟!
} } قسم به شب پوشیده! که روز خواهد درخشید و بهاری ترین روز هستی ،بر صحیفهی شب تار و طوالنیُ ،مهر پایان خواهد زد.

پیروزی انقالب رهین همه ملت است.
(امام خمینی ره)

(به مناسبت 22بهمن ،سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی)

É Éاسالمیت انقالب

اسـتقرار جـمهورى اسـالمى فـرهنگى بـارور
و غنى براى این ملت به ارمغان آورد .مدرسه اى باز
کرد که در این مدرسه تعلیمات فراوانى از در و دیوارش،
از فضایش ،از بوى باروت و صداى مسلسل و صفیر
گـلوله اش ،از فریادهایش ،از غریو «ا ..اکبر» و « ال اله
اال ا »...اش آمـوختند و چـه خوب آموختند ،درس خود را
تجربه کردند ،به میدان عمل آمدند و پیروز شدند.
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در پیام خود به مناسبت
بیستمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سال ۱۳۷۷
چنین میفرماید« :امام بزرگوار ما با تکیه به تعالیم اسالم
ناب محمدی(ص) ،و با اعتماد به ایمان دینی مردم ،و با
شجاعت و اخالص و توکل کمنظیر خود ،راه مبارزه را در
میان سختیها و مصائب طاقتفرسا گشود و پیش رفت
و صبورانه و پیامبرگونه ذهن و دل مردم را با واقعیتهای
تلخ و راه عالج آن آشنا کرد .ملت ایران که از اولین
قدمها به ندای این مرد الهی و روحانی گوش فرا داده
و به منطق حق و درس روشنگر او دل بسته بودند ،با
انگیزه نیرومند ایمان و عشق به اسالم ،فداکاریها و
جانفشانیهای فراموشناشدنی کردند .امام بزرگوار ما
در این مدت ،در عین هدایت مردم و گستردن دامنه
آگاهی همگانی و کشاندن توده میلیونی به مبارزه ،اندیشه
حکومت اسالمی را نضج و قوام بخشید و در مقابل دو
مکتب رایج سیاسی عالم… راه اسالمی را مطرح کرد
که در آن بر دو عنصر دین و انسان به طور اساسی تکیه
شده و ایمان دینی و اراده مردمی بزرگترین شاخصه
آن است».

میلیونها انسان گمگشته در برهوت جاهلیت عصر مدرن
را به بازگشتی دوباره به معنویت و یکتاپرستی فراخواند.
پیروزی انقالب اسالمی ،چه در داخل و چه در خارج
از کشور ،ناظران را با پدیدهای تازه در صحنه سیاسی
جهان روبهرو ساخت .این پدیده بنا به ماهیت ،اهداف
و سرنوشت خود ،در هیچیک از معیارهای سیاسی جهان
نمیگنجد.

É Éهدف مشترک

هدف انقالب اسالمی ایران و جنبشهای اسالمی
معاصر ،برچیده شدن فساد ،اجرای قوانین اسالم ،استقرار
حکومت اسالمی در جامعه مسلمانان ،و به اهتزاز درآوردن
پرچم ال اله اال ا ...در سراسر جهان با تکیه بر قدرت الهی
و تودههای مردم است .البته برخی از جنبشهای سیاسی
معاصر ،فقط عمل به احکام اسالم را در کشورهای
خود میخواهند و برخی نیز خواستار تشکیل حکومتی
مستقل ،بدون تأکید بر شکل اسالمی حکومت هستند.
بنابراین میتوان گفت که جنبشهای اسالمی معاصر،
حیات خود را مدیون انقالب اسالمی هستند؛ زیرا انقالب
اسالمی به اسالم و مسلمانان حیاتی تازه بخشید ،آنان
را از عزلت و حقارت نجات داد و اسالم را به عنوان تنها
راهحل برای زندگی سیاسی مسلمانان مطرح ساخت.

É Éمردمی بودن انقالب

مردم نقش داشتند و در سراسر کشور با یک شدت و
قدرت با رژیم پهلوی به مبارزه برخاستند.

É Éپرشکوهترین استقبال تاریخ

در دوازدهم بهمن  ،۱۳۵۷پرشکوهترین استقبال
تاریخ جلوهگر شد .این روز یکى از ماندگارترین روزهاى
تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن
وصفناپذیر بود .عده زیادى از مردم ،خود را به تهران
رسانده بودند تا در مراسم استقبال از امام شرکت کنند.
تقریب ًا در ساعت شش صبح ،خیابانها سرشار از جمعیت
بود .اول صبح ،میلیونها نفر در دو طرف خیابانهاى
مسیر امام خمینى (ره) ایستاده بودند و پنجاه هزار نیروى
انتظامى مردمى مشغول منظم کردن آنها بودند .مردم با
طاق نصرت و گل ،خیابانها را تزیین کردند و در قلب
استقبالکنندگان ،دریایى از اضطراب و شادى موج مىزد.
در ساعت نه و سى دقیقه صبح ،محبوب ملت و پرچمدار
آزادى به وطن برگشت .چند لحظه پس از گشوده شدن
در خروجى هواپیما ،امام در حالى که دستشان در دست
مهماندار فرانسوى بود ،در مقابل دیدگان مشتاقان ظاهر
شد .همه اشک شادى مىریختند .فریاد «ا... اکبر» به
هوا برخاست .در میان نشاط و هیجان و ازدحام ،امام وارد
صحن فرودگاه شد و پس از شنیدن آیات قرآن کریم،
پیام محبتآمیز فداییان خود را که از اعماق جان هر
ایرانى برمىآمد ،از زبان گروه سرود شنید.

مردمی بودن در انقالبهای دیگر هم کم و بیش
دیده میشود ،ولی در انقالب اسالمی ایران بسیار
تحوالت عظیم جهان و تغییر جغرافیای سیاسی
برجستهتر است .در این انقالب ،بیشتر مردم به صحنه
آمدند و خواستار سرنگونی رژیم شاهنشاهی و برقراری دنیا که در حال تحقق است نشان می دهد که امروز
نظام اسالمی شدند .نظامی ،کارگر ،کارمند ،کشاورز ،پایان حیات سلطه گران است و نقطه آغاز دیگری برای
تحول قرن بیستم
É Éبزرگترین ّ
روحانی ،دانشجو و معلم ،همه و همه در این انقالب حاکمیت صالحان .در عصر حاضر ملت های جهان راه
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،بزرگترین سهیم بودند .این وجه از مردمی بودن انقالب شاخص نجات خود را از طریق ملت ما شناخته اند و باید بدانیم
تح ّول جهانی قرن بیستم به وقوع پیوست .بنیان گذار است .در بیشتر انقالبهای دیگر ،عنصر اصلی مبارزه ،که در آستانه طلوع دیگری از این انقالب ،برگ های
این انقالب با قیام خود ،غرور ملّتهای مستضعفی را نیروهای متشکل حزبی و شبهنظامی بودند که از راه زرین آن ،مسئولیت ما را روز به روز سنگین تر می نماید.
که سالیانی مدید مورد ظلم قرار گرفته بودند ،به آنان باز جنگ مسلحانه کار را تمام کردند و نقش مردم بیشتر
گرداند .او نه تنها سرنوشت کشورش را تغییر داد ،بلکه حمایت و پشتیبانی از آنها بود ،ولی در انقالب ما ،همه
صفحه 12

É Éمسئولیت خطیر

« کا ِرتو درست انجام بده »

این شماره:

پای صحبت های آقای اسماعیلی ،راننده سرویس های دانشجویی دانشگاه

نمی دونم این چه اخالقیه ما داریم؟ هر دفعه بی مقدمه می ریم سراغ یکی و می
پرسیم« :شما چی کار کردین که آدم محبوبی شدین؟» بنده خداها شک می کنن که
روی صحبت ما اص ً
ال با اون هاست ،یا نه؟! چون اون قدر انسان های صاف و صادقی
هستن که اص ً
ال برای این منظور کار نکردن که محبوب بشن ،بلکه برای این کار کردن
که وظیفشون رو درست انجام بدن .حاال هر کدوم با طرز فکر خاص خودشون…
آقای اسماعیلی هم از این دسته مستثنی نیست .االن  17ساله که برای دانشگاه
کار می کنه .توی برف زمستون و آفتاب سوزان تابستون همیشه به موقع حاضر می شه
تا به قول خودش بچه های مردم منتظر نمونن .سالی حدوداً  200دستگاه اتوبوس و
مینی بوس رو سرویس داده و همیشه سعی کرده منظم ترین و مطلوب ترین سرویس
رسانی رو داشته باشه .خودش می گه خیلی با خنده میونه ندارم ،ولی وقتی از دانشجوها
پرسیدیم یه آدم محبوب بگن خیلی هاشون اسم آقای اسماعیلی رو آوردن.

 مترجم  :مهندس مرضيه جيالني نژاد راد
سرپرست مرکز بهداشت دانشجویان

اینشماره:

مبارزه با هيره هاي موجود در گرد و خاك خانه
هيره هاي ميكروسكوپي موجود در گرد و خاك خانه در همه جاي خانه يافت
مي شوند؛ در رختخواب ،در لباس ها ،در اثاثيه منزل و در قفسه هاي كتاب.

هيره ها اغلب از سلول هاي مرده پوست تغذيه مي كنند و كاري به كسي ندارند،
ولي براي افراد آلرژيك و حساس و كساني كه آسم دارند ،مشكل سازند .در اين جا
چند روش براي كاهش جمعيت هيره ها پيشنهاد مي گردد:
بالش ها و تشك ها را در روبالشي ها و ملحفه هاي زيپ دار قرار دهيد.

پای صحبت هاش که نشستیم ،می گفت« :سه دسته از من تو دانشگاه انتظار دارن:
مدیر امور دانشجویی انتظار داره هزینه ها رو پائین بیارم ،مسئول خوابگاه توقع داره از
راننده های امین استفاده کنم و دانشجوها هم می خوان سرویس ها منظم و سر موقع
حاضر باشن .من هم سعی می کنم کارم رو درست انجام بدم ،همین .الزم نیست
چرب زبونی کنی ،یا الکی بخندی ،کافیه کاری که بهت سپرده می شه رو به بهترین
نحو انجام بدی و اون چه که از دستت بر میاد رو دریغ نکنی .حاال یه عده هم این وسط
می گن اسماعیلی آدم خشکیه! خب بگن ،مهم نیست .مهم اینه که من فقط به درست
انجام دادن کارم فکر می کنم .به همین خاطر هم هست که گاهی اوقات متعصب ترین
و مذهبی ترین دانشجوها هم به من اعتماد می کنن و از من می خوان که با راننده
هماهنگ کنم تا اون ها رو در مسیر پیاده کنه ،تا به کارهاشون برسن ».گفتم :یعنی
همین که یک نفر فقط به کارش فکر کنه و اون رو انجام بده کافیه؟ همه راضی می
شن؟ گفت «باالخره از یه جمع  400 -300نفری دانشجوها ،که هر کدوم عقیده
و نظر خاص خودشون رو هم دارن نمی شه توقع رضایت
 %100داشت ،اما همین که همه تالشت رو می کنی،
اکثریت رو راضی نگه داشتی»...

ملحفه ،روبالشي و ساير وسايل خواب را در آب با دماي  55درجه سانتيگراد يا
گرم تر بشوئيد.

مواد پاك كننده معمولي (انواع دترجنت ها) و همچنين موادي كه در خشك
شوئي ها مورد استفاده قرار مي گيرد تأثيري بر روي هيره ها ندارد ،مگر اينكه درجه
حرارت آب باال باشد.
قفسه كتاب ها ،قاليچه هاو لباسهاي چرك را از اتاق خواب افرادآلرژيك دور
نگه داريد.

از آنجايي كه تركيب اسيد تانيك ،آلرژن (مواد حساسيت زاي) هيره هاي موجود
در گرد و خاك را خنثي مي كند ،مكان هاي آلوده و مشكل دار از نظر وجود هيره را
مي توان با اسيد تانيك پودرپاشي كرد.

سوراخ بخاري و ساير مجاري هواي گرم را با فيلتري كه قطر سوراخ آن كمتر
از  10ميكرون باشد ،بپوشانيد تا ذرات ريز غبار توسط اين توري ها از هواي گرم
جدا شود.

از دستگاه هاي مرطوب كننده هوا استفاده نكنيد ،زيرا هيره ها جاهاي گرم
ومرطوب را براي زندگي بر ديگر جاها ترجيح مي دهند.
REFFRENCE:
http://eartheasy.com/livecontrol.htm-natpest
NATURAL INSECT PEST "CONTROL" OCT 2003
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درباره نویسنده:
دکتر امید مسعودی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و
دانشگاه سوره است .وی قلمی روان و بیانی فصیح دارد .تألیفات
او فراوان است و می توان از میان آن ها به کتاب های :شيوان
(مجموعه داستان) ،در حوالی عشق (مجموعه شعر) ،زبان شعر:
بديع ،عروض ،قافيه ،گزيده ادبيات معاصر و ...اشاره کرد.
داستان زیر برگرفته از کتاب «شیوان» دربردارنده 13
ی دورهای خاص از
داستان کوتاه است که به نمایش لحظهها 
زندگی نویسنده است.
در لغتنامه عالمه دهخدا« ،شیوان» به معنی آمیخته و
برهمزده ،آمده است ،عنوان نام کتاب مناسبتی با فصلبندی
داستان های کتاب دارد ،چرا ک ه نویسنده به عمد عناوینی را
برای داستان در این کتاب انتخاب کرده است که با یکدیگر هم
خوانی ندارند و این یک نوع سلیقه است و نه نقص کار! نخستین
وجه رغبتبرانگیز این کتاب ،نثر موجز و محکم و سلیس آن
است که نویسنده ،سعی در کاربرد آن داشت ه و تا حدودی به
مقصد و روش نو در داستاننویسی امروز نزدیک شده است.این
اثر نخستین کار تدوینشده نویسنده است.

صلوه ظهر با دهان خشک و چشمان بی رمق ،لب حوض نشست.
دست هایش را کاسه کرد و از آب حوض به صورت زد .صحن مسجد
شلوغ بود .مؤذن آخرین واژه های تکبیر را تالوت می کرد و صوت
خوبی داشت.
عبداله نزدیک تر آمد و در گوش های خسته اش پچ پچ کرد.
 بچه ها می خوان راه بیفتن. کی؟ همین امشب خوب  ،کی گفت؟ خودم با گوشام شنفتم ،می فهمی؟مسح پای چپ که تمام شد بسوی شبستان راه افتاد .بوی عطر
مسجد روحش را تازه می کرد .سرمای مطبوعی ،جوان را در آغوش
گرفت و او را لرزاند ،باریک شد و در صف پنجم جا گرفت.
دو نماز که تمام شد به خود جرأت داد و به سمت محراب قدم
برداشت.
در محراب دست آقا را بوسید .التهابی در تمام
درونش ریشه دوانده بود:
 آقا ! برادرا میگن امشب ...حرفش را تمام نکرده بود که شنید:
 جایی دیگه نگین .بلکه بی وجدان ها بازمکشتار نکنن.
 آقا ،خدا باماس. می دونم اما خود آدمهم شرطه!
 سبحان اهلل... خوب آقا ،امشبخودتون نطق دارین؟
 انشاءاله اگر خدا بخواهد.بلند شد .نفر آخر بود که
به طرف در ،راه می افتاد .دلش
مالش می رفت و گرسنه بود.
از جلوی قنادی که رد می شد،
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زولبیا بامیه در دلش هوس افکند .پلک هایش را بست و به شب
اندیشیدُ .هرم آفتاب ،اندیشه را از او گرفت .چشمانش را گشود و به
سوی خانه راند .توی خانه لباس های چرب و گریسی اش را به رخت
آویز ،آویزان کرد.
شب آمد و بر شهر خیمه زد .در کهکشان ستاره ها سوسو
می زدند .ماه در دل شب ،شهر را نظاره می کرد و بازار مرواریدهای
درخشان آسمان را کساد کرده بود .او افطار کرد .پاشنه کفش خود را
کشید و به سوی مسجد راه افتاد .در خرند مسجد کپه کپه آدم بود که
دور هم جمع شده بودند و حرف می زدند .قفل بزرگی به سینه درهای
آهنی مسجد همه را مغموم کرده بود .آن طرف تر روی بلوار وسط
خیابان یک ردیف اونیفورم پوشیده و مسلح ،چمن و گل های بلوار را
زیر پوتین های سیاه آمریکائی خود لگد می کردند .خودروها متناوب ًا
آژیر می کشیدند .هوا نفس زد و شرجی خود را پس کشید .از ردیف
فشرده گاردی ها ،مردی سبیلو و گنده قدم جلو گذاشت و چشم های
هیزش را به سوی جمعیت دوخت .سینه اش را صاف کرد و بلندگوی
دستی اش را به موازات پوزه اش باال آورد ،فوت کرد .از بلندگوی دستی
صدای خشن و ترسناکی در فضا پخش شد.
 فقط یک دقیقه فرصت دارین.مکثی کرد و گفت:
 می فهمید؟ یک دقیقه .بهتره آلت دست نشین و حرف ماروگوش کنین ،به خدا ما آدم های خوبی هستیم که تا حاال با شما
کوتاه اومدیم...
پشت ردیف موزون گاردی ها که مثل چوب خشک شده بودند،
آن طرف توی پیاده رو ،مردم پراکنده بودند و پرسه می زدند .گویی
در انتظار فاجعه ای بودند .مرد سبیلو اخم کرد و سر بلندگو را به طرف
پیاده رو چرخاند.
 خبری نیست .بروید پی کارتان! پدرسوخته ها ....کپه های آدم یک دست شد .مثل یک اژدهای خروشان روی
پیاده رو موجی زد و غرید :اهلل اکبر!
همه دم گرفتند .اول آرام و سنگین و بعد هرچه تکبیر بیشتر اوج
می گرفت ،با شتاب بیشتر ،مثل یک جرقه .مرد سبیلو با سبیل های
چخماقی اش آخرین موعظه هایش را ایراد کرد:
 طبق دستور فقط یک دقیقه فرصت واسه متفرق شدن دارین.یااهلل زودتر بجنبین و الاّ ....
جمعیت  ،سینه خیز شب را شکافت و تا لب بلوار خیابان آمد و
چون موجی سنگین که با ساحل سنگی برخورد کند ،عقب نشست.
حاال فقط شلیک تفنگ ها بود که ترق ترق توی گوش صدا می کرد.
آدم های توی پیاده رو دو دسته شدند .یک دسته به جمعیت
خروشان پیوستند و یک دسته هم به سوی خانه راه کج کردند
و رفتند.
در دل پسر جوان هیجان و
کینه موج زد .دلش می
خواست آن

قدر توان داشت که سبیل های آن مرد اخمو و زشت ترکیب را با
دستان خودش دانه دانه بکند .دیگر کسی درخیابان نبود .اکنون فقط
همین دو دسته توی شهر بودند ،انگار تمامی آدم های شهر مرده بودند.
در حالی که فقط حلقه ای از سکوت و تاریکی مردم شهر را از آن دو
دسته جدا می کرد و خدا می دانست که در دل آن ها چه می گذشت.
شاید یکی از آن ها در فکر جوانی بود که تا چند لحظه دیگر ،...در
جلوی مسجد غوغا بود.
مشت های گره کرده هماهنگ و موزون باال می رفت:
 اهلل اکبر یا مرگ یا خمینیو ناگهان جمعیت بذر ترس و وحشت در دل گاردی ها پاشید:
 مرگ بر شاه! مرگ بر این سلطنت پهلویسرگروهبان که رنگش مثل کاه زرد شده بود و از ترس نزدیک
بود چشم هایش از حدقه دربیاید آب دهانش را جمع کرد و به شدت
روی سبزه ها تف کرد:
افراد  ...آماده  ...رو به هدف ...
  ...دو  ...سه،فقط یک نفر رو به هدف شلیک نکرد .او هدف را به میل خودش
انتخاب کرد و از فرمان پیروی نکرد .او قلب سرگروهبان را نشانه
گرفت .خون قیرگون فرو مانده بر لبه سیمانی بلوار پاشیده شد .اما
بقیه افراد ،جمعیت روبرو را از پشت مگسک نشانه گیری و به سوی
آنها شلیک کردند.
در دل سیاهی شب ،موج جمعیت در خون نشست و فرو افتاد.
جوان با لباسهای چرب و گریسی اش دیگر عطش ظهر را نداشت و
چشمانش گویی در خواب سنگینی به سر می برد.
پگاه که مردم جرأت پیدا کردند تا به خیابان بیایند ،پدری از پیچ
وخم کوچه های شهر ،خود را به جلوی مسجد رساند و در حالی که
چشمان کبودش را به جنازه تنها پسر خود دوخته بود ،قطره ای اشک
بر گونه اش لرزید .با تکه مقوایی که روی آسفالت افتاده بود لکه های
خون و مغز جوان در جمجمه شکسته جنازه اش ریخت .کاکل سیاه
جوان غرق در خوناب ،هنوز خیس بود.
پیرمرد به جنازه گاردی جوانی که در کنار نعش فرمانده اش
افتاده بود نگاه کرد و گیج و منگ ،زمزمه های خسته ای را می شنید.
توی شهر چو افتاده بود که گاردی جوان قبل از مردن فرمانده اش
را کشته است.
  امید مسعودی
تابستان 1357

امروز صبح که از خواب بیدار شدی ،نگاهت می
کردم و امیدوار بودم که با من حرف بزنی ،حتی برای
چند کلمه ،نظرم را بپرسی یا برای اتفاق خوبی که دیروز
در زندگی ات افتاد ،از من تشکر کنی...
این طرف و آن طرف می دویدی تا حاضر شوی فکر
می کردم چند دقیقه ای وقت داری که بایستی و به
من بگوئی :سالم؛ ا ّما تو خیلی مشغول بودی .یک بار
مجبور شدی منتظر بشوی و برای مدت یک ربع کاری
نداشتی جز آنکه روی یک صندلی بنشینی .بعد دیدمت
که از جا پریدی .خیال کردم می خواهی با من صحبت
کنی ،ا ّما به طرف تلفن دویدی و در عوض به دوستت
تلفن کردی تا از آخرین شایعات با خبر شوی .تمام روز
با صبوری منتظر بودم .با اونهمه کارهای مختلف گمان
می کنم که اصال ً وقت نداشتی با من حرف بزنی .متوجه
شدم قبل از نهار هی دور و برت را نگاه می کنی ،شاید
چون خجالت می کشیدی که با من حرف بزنی ،سرت
را به سوی من خم نکردی .تو به خانه رفتی و به نظر
می رسید که هنوز خیلی کارها برای انجام دادن داری.
بعد از انجام دادن چند کار ،تلویزیون را روشن کردی.
نمی دانم تلویزیون را دوست داری یا نه؟ در آن چیزهای
زیادی نشان می دهند و تو هر روز مدت زیادی از روزت
را جلوی آن می گذرانی؛ در حالیکه دربارۀ هیچ چیز فکر
نمی کنی و فقط از برنامه هایش لذت می بری ...باز هم
صبورانه انتظارت را کشیدم و تو در حالیکه تلویزیون را
نگاه می کردی ،شام خوردی و باز هم با من صحبت

نکردی .موقع خواب ،...فکر می کنم خیلی خسته بودی.
بعد از آنکه به اعضای خانواده ات شب به خیر گفتی ،به
رختخواب رفتی و فورا ً به خواب رفتی .اشکالی ندارد.
احتماال ً متوجه نشدی که من همیشه در کنارت و برای
کمک به تو آماده ام .من صبورم ،بیش از آنچه تو فکرش
را می کنی .حتی دلم می خواهد یادت بدهم که تو چطور
با دیگران صبور باشی .من آنقدر دوستت دارم که هر روز
منتظرت هستم .منتظر یک سر تکان دادن ،دعا ،فکر ،یا
گوشه ای از قلبت که متشکر باشد .خیلی سخت است
که یک مکالمۀ یک طرفه داشته باشی .خوب ،من باز
هم منتظرت هستم؛ سراسر ُپر از عشق تو ...به امید آنکه
شاید امروز کمی هم به من وقت بدهی .آیا وقت داری
که این را برای کس دیگری هم بفرستی؟ اگر نه ،عیبی
ندارد ،می فهمم و هنوز هم دوستت دارم .روز خوبی
داشته باشی ...دوست و دوستدارت :خدا
یادمان باشد زندگی را سخت نگیریم و قرار نیست تمام
روزهای زندگی آنجور که ما می خواهیم باشند .دلی ُپر
از امید به خداوند و تنی سالم و زندگی شادی داشته
باشید...

دوست عزیز :لطف ًا گزینه مورد نظر خودت را به ترتیب سواالت تا  20بهمن ماه ،به سامانه
 30007469پیامک کن تا در صورت ارسال پاسخ درست ،در قرعه کشی گلبانگ شرکت کنی.
اصلی ترین پیام حدیث (سلسله الذهب) از سوی امام رضا(ع) در کدام گزینه نهفته است؟
الف -عدل و معاد 		

ج -توحید و نبوت

ب -توحید و امامت

د -امامت و معاد

 -2کدام گزینه از آثار شاعر ایرانی (نظامی عروضی) است؟
			
الف -چهار مقاله

ج -پنج گنج

			
ب -منشات

د -خلدبرین

( -3بی توجهی به حقوق دیگران به شکلی نامحسوس) جزء کدام یک از چهار شیوه ی رفتار قابل
تشخیص است؟ (با مراجعه به مقاله ستون اندیشه و رفتار پاسخ صحیح را خواهید یافت).
الف -با شهامت

ج -متقلبانه

ب -منفعالنه

د -پرخاشگرانه

اسامی برگزیدگان مسابقه آذر ماه
		
 .1سارا بنفشه افشان

دانشکده بهداشت

		
 .2سمیه ناصح احدی

دانشکده بهداشت

		
 .3نگین احمدی

دانشکده بهداشت

گفت و گو با او

آیا می دانید که فلسفه لباس فارغ التحصیلی در ایران چیست و چرا
این لباس به این گونه طراحی شده است؟

چه پاسخی دارید هنگامی که از شما سوال می کنند؟ احتما ًال خواهید گفت
نمی دانم؟

یک نمونه دیگر از ارزش های ایرانی که خود ما آن را نمی شناسیم ردای فارغ
التحصیلی است .البد تا به حال شما هم دیده اید وقتی یک دانشجو در دانشگاه های
ایران می خواهد مدرک خود را بگیرد ،یک لباس بلند مشکی به تن او می کنند و یک
کاله چهارگوش که از یک گوشه آن یک منگوله آویزان است بر سر او می گذارند و بعد
لوح فارغ التحصیلی را می خواند.

فارغ التحصیالن این لباس را به احترام (ابن سینا) پدر علم جهان به صورت نمادین
می پوشند.

در کل جهان به احترام ابن سینا که لباس بلند رداگونه می پوشیده ،این لباس را
تن دانشمندان خود می کنند .آن کاله هم نشانه همان دستار است (البته کمی فانتزی
شده) و منگوله آن نمادی از گوشه دستار خراسانی که در ایران قدیم از گوشه دستار
آویزان می کردند و به دوش می انداختند .در ضمن رسم است کسی که فارغ التحصیل
شد ،منگوله اش رو از چپ به راست می اندازد .این سنت هم از شیخ الرئیس گرفته
شده است .وی هر زمان مسئله ای را حل می کرد ،گوشه دستارش را از چپ به راست
می انداخت.

بهمن 1390
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اگر از اعضای محترم هیأت علمی هستید...

اگر از همکاران گرامی هستید...

اگر از دانشجویان عزیز هستید...

فرقی نمی کند؛ حتمــاً بخوانید...

تمـریـن بهتـر

پدیده ورزش امروزه جزئی الینفک از زندگی انسان ها در
تمامی جوامع بشری گردیده است.
زندگی ماشینی و در نتیجه آن عدم تحرک کافی در زندگی
روزمره که به علت انجام بیشتر امور به وسیله ماشین است ،سبب
بروز مشکالت فراوانی در زمینه های مختلف جسمانی و روانی
شده است .از این رو رویکرد فراوانی به ورزش در بین تمامی
اقشار در جوامع مختلف دیده می شود .مردم با توجه به عالیق
و سالیق خود به انواع و اقسام بازی ها و ورزش ها می پردازند،
عده کمی به صورت حرفه ای ولی اکثر آنها برای گذراندن اوقات
فراغت و نیز به منظور حفظ سالمتی و شادابی جسمی و روحی.
اما نکته ای که در پرداختن به تمامی ورزش ها و بازی
ها وجود داشته و مشترک است لزوم انجام تمرینات ورزشی
و بدنسازی است .از آن گذشته اغلب افراد با توجه به آگاهی
های کسب شده و اطالع از این امر که انجام حرکات نرمشی
و تمرینات مختلف موجب باال بردن استقامت کار دستگاه های
قلبی -عروقی و تنفسی ،تقویت تحرک و انعطاف پذیرتر کردن
عضالت ،تحرک مفاصل و جلوگیری از بروز بسیاری از ناراحتی
ها و نیز باال رفتن کارآیی سیستم های مختلف بدن می شود و
شادابی روحی و روانی را به دنبال دارد به انجام این گونه نرمش
ها و تمرینات قدرتی و استقامتی و  ...می پردازند.
به همین خاطر دانشمندان و متخصصان علوم مختلف
مربوط از جمله پزشکان اورتوپد ،فیزیوتراپ ها ،متخصصان علم
تمرین ،روانشناسان و  ...همواره در حال تحقیق بر روی نتایج
انجام تمرینات مختلف بوده و سعی می نمایند بهترین و متنوع
ترین تمرینات را انتخاب و مردم را از انجام تمریناتی که دارای
مضراتی بوده و در نتیجه اثرات مثبت آنان را کاهش داده و
یا حتی انجامشان ،خطراتی را به وجود می آورند ،منع نمایند.
مطالبی که هم اکنون در اختیار شماست گرد آوری ،ترجمه
و تنظیم جدیدترین و مناسب ترین تمریناتی است که توسط
متخصصان آلمانی پس از تحقیقات فراوان به وجود آمده اند.
هدف ما دستیابی به تمرینات سالم و به جای تمرینات خطرناک،
باالبردن کارآیی جسمانی و جلوگیری از بروز صدمات و آسیب
های احتمالی افراد مختلف جامعه است.
البته در اینجا توجه خوانندگان گرامی را به این نکته بسیار
مهم جلب می نماید ،مطالبی که درباره خطرات تمرینات مشهور
و به اصطالح استاندارد مانند آفتاب ،مهتاب و  ...که در این
مجموعه آورده شده است ،مربوط به افرادی نیست که در سطح
باالی قهرمانی و در سطح حرفه ای ورزش می کنند .زیرا در
ورزش قهرمانی سطح باالی ورزشکاران به خاطر این که از
آمادگی جسمانی بسیار باالیی برخوردارند آنان را به راحتی دچار
آسیب دیدگی های مطرح شده نمی کند ،ضمن آن که این گونه
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  تنظیم شده در مدیریت تربیت بدنی

تمرینات می تواند مورد استفاده تمامی اقشار جامعه به خصوص
مربیان عزیز و عزیزانی که تازه شروع به انجام تمرینات نرمشی
و ورزشی نموده اند قرار گیرد و از انجام این تمرینات ،لذت وافر
ببرند.

ده تذکر و راهنمایی مفید

چه کسی این مسائل را نمی شناسد :استرس در دفتر کار،
نشستن های طوالنی و یکنواخت توام با تمرکز فکر در جلوی
مانیتور کامپیوتر ،خستگی و انقباضات عضالنی که در این روزها
به وجود می آیند اغلب خود را در گرفتگی و درد عضالنی در
ناحیه گردن و کمربند شانه ای نمایان می سازد .اگر این گونه
گرفتگی ها تداوم پیدا کنند می توانند باعث بوجود آمدن دردهای
مزمن و دائمی شوند .به وسیله تمرینات ساده و کششی و تقویتی
زیر می توانید با این معضالت در همان مراحل اولیه مقابله
کنید .این تمرینات برای از بین بردن این گونه گرفتگی ها نیز
مناسب هستند .گذشته از آن باعث می شوند تا کارائی عضالت
نیز بهتر شود.
در انتخاب تمرینات به این نکته توجه شده که آنها در
هر زمان و مکانی قابل اجرا باشند .به طور مثال :در محل کار،
دفتر کار ،در حین مسافرت با قطار و یا در حال پرواز .برای
آنکه تمرینات اثرات مورد نظر را داشته باشند لطف ًا به تذکرات و
راهنمائی های زیر توجه کنید:
بطور مرتب دو یا سه بار در هفته تمرین کنید ،زیرا به این
ترتیب از گرفتگی عضالت جلوگیری می نمایید سرحال تر می
شوید و می توانید از بروز درد و انقباضات عضالنی شدید در
همان مراحل اولیه جلوگیری کنید.
این تمرینات برای موارد مخصوصی انتخاب نشده اند و
جنبه عام دارند.
دقت کنید که آیا تمرینات اثرات مثبت مورد نظر را دارا
هستند و یا این که احتما ًال باعث به وجود آمدن ناراحتی و درد
برای شما می شوند در این صورت آن تمرین را کنار بگذارید.
سعی کنید در حد امکان برای تمرین کردن یک محل آرام
را انتخاب نمایید .این مسئله به خصوص برای تمرینات کششی
و انبساطی مهم هستند.
* .عضالت را به وسیله تمرینات شل کننده ،نرم حرکت
دهید .تمرینات بعد از گرم کردن عضالت موثرتر هستند.
* .دقت کنید که همواره بصورت فعال و قائم بنشینید.
اگر نشستن بصورت قائم و فعال بخاطر کمبود تمرین مشکل
و خسته کننده است تکیه دهید .در هر حال اگر در حین انجام

تمرینات تکیه بدهید بهتر است تا این که تمرینات را با عضالت
منقبض و گرفته انجام دهید.
* .با تمرینات کششی عضالت منبسط شده و انعطاف
پذیری آنها بهتر می شود .دقت کنید که همواره آهسته و
محتاطانه عمل کشش را انجام دهید .حالت کشش را  10تا 15
ثانیه نگه دارید و بعد دوباره عضالت خود را شل کنید.
* .دقت کنید که درد به وجود نیاید .زیرا درد باعث افزایش
گرفتگی و انقباض عضالت شده و از رسیدن به هدف تمرین
جلوگیری می کند .هدف این است که عضالت را کشش داده
و شل نمائید .البته در حین انجام تمرینات کششی یک درد
مالیم به وجود می آید که باید بالفاصله بعد از پایان تمرین از
بین برود .گروه عضالنی کشش داده شده ،باید بعد از انجام آن
تمرین دوباره سرحال و بدون درد باشد .اگر این طور نباشد نشان
گر این است که کشش خیلی زیاد بوده و دفعه بعد نباید با آن
شدت عمل کشش را انجام داد.
* .در حین انجام تمرینات بطور منظم و آرام تنفس کنید.
ابتدا به این نکته دقت کنید که نفس را نگه ندارید و به صورت
مالیم و منظم عمل دم و بازدم را انجام دهید.
* .به طریقه انجام تمرینات دقت کافی مبذول دارید .اغلب
نکات ریز و ظریف هستند که نقش تعیین کننده ای در موثر
بودن یا بی اثر بودن تمرین ایفا می کنند.
* .تمرینات ذکر شده در این قسمت یک برنامه نرمشی
ثابت را به وجود نمی آورد و از این رو نمی توانند جایگزین برنامه
فیزیوتراپی شوند .اگر شما تحت نظر فیزیوتراپ هستید در باره
تمرینات زیر حتم ًا از او سئوال کنید شاید بتوانید این تمرینات را
برای معالجه ناراحتی خود بکار گیرید و حرکات فیزیوتراپی را با
آنها تکمیل کنید.
مهم این است که شما یک برنامه تمرینی انفرادی برای
خود به وجود آورید و آن را به طور منظم انجام دهید.
ادامه دارد...

این شماره:

سیستم عامل ویندوز

ساده ترین اتفاق پیچیده

در یك شركت بزرگ ژاپنی كه تولید وسایل آرایشی را برعهده داشت ،یك مورد
تحقیقاتی به یاد ماندنی اتفاق افتاد :شكایتی از سوی یكی مشتریان به كمپانی رسید.
او اظهار داشته بود كه هنگام خرید یك بسته صابون متوجه شده بود كه آن قوطی
خالی است.

  تهیه و تنظیم :حسن دانشمند

پس از سیستم عامل  ،DOSشرکت مایکروسافت شروع به ساخت
سیستم عامل جدیدی کرد که بر خالف  DOSکام ً
ال گرافیکی بود و ظاهری
بسیار زیباتر و با کارایی بیشتر داشت .اولین نسخه آن در سال  1985با نام
 windows1.0و سپس  win2.0و win3.0و  win3.1و سرانجام به عنوان
یک سیستم عامل مستقل به نام  windows95وارد بازار شد و به سرعت
در میان کاربران سراسر دنیا فراگیر شد .این سیستم عامل به مرور رشد
کرد و تحت نام های windows98و windows meو windows xpو
 windows vistaو سرانجام  7 windowsدر دسترس کاربران قرار گرفت.
در همین راستا شرکت مایکروسافت سیستم عاملی همزمان با windos95
به نام  windows NTرا روانه بازار کرد که نسخه بعدی و تکمیلی آن
 windows2000نام گرفت که بیشتر جهت شبکه کاربرد داشت و سرانجام
با  windows98تبدیل به ویندوز  XPشد .هم اکنون ویندوز  8هم در حال
ساخت می باشد و البته معلوم نیست که زمان عرضه رسمی هم به این نام
باشد یا نه.
در ایران به دلیل گستردگی ویندوز  XPما هم تالش خود را معطوف به
این سیستم عامل می کنیم.
این نسخه از ویندوز در سال  ۲۰۰۱توسط مایکروسافت عرضه شد و
تا پایان سال  ۲۰۰۶انتشار یافت .البته تا چند سال بعد از توزیع نسخه
این ویرایش  Service Pack Iو  Service Pack IIاین محصول هم اضافه
شد .اضافه شود که شرکت مایکروسافت  service pack IIIرا تولید کرده
و برخی از کاراییهای ویندوز  vistaرا به آن اضافه کرده است .این ویندوز
در دو نسخهٔ خانگی ( )home editionو پیشرفته ( )professionalدر بازار
عرضه میشود.
به دلیل عدم توانایی خرید این سیستم عامل توسط کشورهای در حال
توسعه به ویژه جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی ،شرکت مایکروسافت
نسخه ای به نام ویندوز مبتدی ارائه کرد که همزمان فقط با  3برنامه می
توانست کارکند و به زبان های محلی مجهز بود تا کاربران آن مناطق هم
بتوانند استفاده کنند .در ایران اما به دلیل عدم وجود قانون کپی رایت ،نسخه
های حرفه ای و خانگی آن به طور رایگان روی رایانه نصب می شود و به
دلیل عدم پشتیبانی شرکت مایکروسافت از این نسخه های تقلب در صورت
وجود اشکال در سیستم به راحتی ویندوز جدید نصب می گردد که معایب بی
شماری دارد .از جمله آسیب رساندن به هارد و رم سیستم در هر بار نصب
مجدد و کاهش طول عمر مفید قطعات سخت افزاری و همچنین عدم کارآیی
در زمان هایی که قرار است این نسخه ها از طریق اینترنت بتوانند با سایر
برنامه ها و یا رایانه های دیگر ارتباط برقرار کنند .هم اکنون تعداد زیادی از
نرم افزارها فقط با ویندوز اصلی کار می کنند و شما باید قبل از نصب اصل
بودن نسخه ویندوز را چک می کنید.
همچنین ویندوز دارای برنامه های کاربردی دیگری نیز هست که در کنار
سیستم عامل ارائه می گرد مانند اینترنت اکسپلورر و مدیا پلیر بعد از جریمه
شرکت مایکروسافت به دلیل ارائه مدیا پالیر در کنار ویندوز هم اکنون این
بخش به صورت رایگان در کنار ویندوز به صورت دلخواه برای کاربر ان در
دسترس است که می توانند از سایت شرکت دریافت کنند.
تعدادی از برنامه های کاربردی در کنار ویندوز و نیز ملزومات آن را در
شماره های آتی بررسی خواهیم کرد.

بالفاصله با تأكید و پیگیری های مدیریت ارشد كارخانه این مشكل بررسی ،و
دستور صادر شد كه خط بسته بندی اصالح گردد و قسمت فنی و مهندسی نیز تدابیر
الزمه را جهت پیشگیری از تكرار چنین مسئله ای اتخاذ نماید.
مهندسین نیز دست به كار شده و راه حل پیشنهادی خود را چنین ارائه دادند :پایش
( مونیتورینگ) خط بسته بندی با اشعه ایكس.

بزودی سیستم مذكور خریداری شده و با تالش شبانه روزی گروه مهندسین،
دستگاه تولید اشعه ایكس و مانیتورهائی با رزولوشن باال نصب شده و خط مزبور تجهیز
گردید .سپس دو نفر اپراتور نیز جهت كنترل دائمی پشت آن دستگاه ها به كار گمارده
شدند تا از عبور احتمالی قوطی های خالی جلوگیری نمایند.

نكته جالب توجه در این بود كه درست همزمان با این ماجرا ،مشكلی مشابه نیز
در یكی از كارگاه های كوچك تولیدی پیش آمده بود اما آنجا یك كارمند معمولی و
غیرمتخصص آن را به شیوه ای بسیار ساده تر و كم خرجتر حل كرد :تعبیه یك دستگاه
پنكه در مسیر خط بسته بندی تا قوطی خالی را باد از خط تولید دور کند!!!!
نکته ماه:

«معموالً در بسیاری از موارد راه های ساده تری نیز برای حل هر
مسئله و یا مشکلی وجود دارد .همیشه به دنبال ساده ترین راه حل ها
باشید».

« باز هم بایاد تو ،باز هم از عشق تو »

تب تندیست تمنای وجودم به وجودت
نظری بر من سودا زده ی عشق نبودت

به حباب نگران نظرم تا تو نیفتی
گویی افسانگی آب به مهتاب ربودت

به خیالی که ببستی نظر از عالم فانی
بشکستی دل آئینه ی زنگاری من روی کدورت
من که از شرح و شرار دل تو پاک نگشتم
گشته ام همچو گلی در قدم شعله ی نورت
غره ی عشق وجود تو به آفاق که گشتم
باختم از سرو سودای غم دل به غرورت
باز از خود تهی و از تو توان گفت که من
عاشق عشق تو و نغمه ی نمناک سرودت
باز با آن همه بی مهری و ایام فراق
خواهمت گفت که عالم همه سرسر به درودت
دل "سعا" که شکسته مأمن وجای تو است
بنما رحم بر این عاشق تنهایی دورت

  سعا
دانشجوی ترم سوم تغذیه

بهمن 1390
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•

طی آخرین اخبار رسیده از دانشکده تغذیه و علوم صنایع غذایی ،گویا دوستان
در این دانشکده مراوداتی با آقای جوگیر داشته و تحت تأثیر این مراوده ،آنها هم جوگیر
شده و برای بوفه دانشکده که پیتزا و انواع فست فود سرو می شود ،نام «کافه سالمت»
را انتخاب کرده اند .حاال اگر این بوفه در دانشکده ای مثل توانبخشی بود اینقدر تعجب
نداشت .آقای جوگیر هم طی بازدید از این بوفه با توجه به قیمت های نجومی آن،
ترجیح داد از غذای سالم ،مغذی و با قیمت مناسب سلف دانشکده استفاده کنه!!!!

غذای روز های سرماخوردگی

•

جمعی از دانشجوهای دانشکده پزشکی یه تماسی با آقای جوگیر می گیرن و
می گن :آقا ،کجای کاری که شما اسمت جوگیره ولی بعضی ها ک ً
ال همه رفتاراشون
این شماره در ستون سرآشپز به شما طرز تهیه غذایی رو آموزش می دیم که مناسب جوگیرانه است!!! آقای جوگیر بعد از پیگیری هاش متوجه می شه که بله ...این دانشجوها
قب ً
ال یه استاد داشتن که زودتر از اونا میومده کالس ،بعداً این آقا می شه معاون یه
برای روز هایی است که خودتون و یا هم اتاقیتون خدای نکرده سرما خوردین .سوپ
سرپرستی که کارشناس مسئول یه مدیریتی تو یه معاونتی از دانشگاست ،حاال نه تنها
مرغ و برنج ،غذایی متفاوت برای این روز هاست.
کالس نمی ره ،هر وقت هم از آموزش بهش زنگ می زنن می گه :جلسه دارم ،می
خوام برم بازدید ،باید یه پروژه رو افتتاح کنم و از این جور چیزا...

سوپ مرغ و برنج

•

É Éمواد الزم برای  2نفر:
		
* مرغ  100گرم

		
* آب  8لیوان

		
* پیاز یک عدد

* برنج یک دوم لیوان

* کره یک قاشق غذا خوری

* جعفری ریز شده یک سوم لیوان

* زرد چوبه ،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه :اول مرغ را تکه کن و خوب بشور .بعد پیاز رو به صورت خالل خرد کن
و همه این ها رو بریز توی قابلمه ،آب رو هم به اون اضافه کن و یه مقدار زردچوبه
هم توش بریز.
اولش شعله رو زیاد کن تا آب جوش بیاد ،بعد کم کن و بذار مرغ به مدت  2ساعت
بپزه.

بع ِد  2ساعت پوست و استخوان مرغ رو جدا و اون رو ریش ریش می کنی .مرغ
ریش شده رو با آب مرغ مخلوط کن و روی حرارت مالیم بذار .در ادامه برنج و جعفری
رو هم اضافه کن .بعدش نمک و فلفل رو بریز و بذار سوپت به مدت  2ساعت با حرارت
مالیم درست بشه .در آخر کره رو به اون اضافه کن و هم بزن و بعد دیگه می تونی
سوپ رو در ظرف مخصوص بریزی.
با آرزوی سالمتی شما عزیزان ،نوش جان...
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آقای جوگیر رفته بود که شناسنامه شو عوض کنه ،خواست اسمش رو هم تغییر
بده!! گفتم نکن آقا ،این ستون هنوز نوپاست ،اسمتو عوض کنی از بین می ره ،اون وقت
حرف در میارن ،می گن  2روز هم یه ستون رو نتونستن نگه دارن ...گفت ،همین جوری
که نمی شه ،بی مزد و مواجب دارین از بِرند من استفاده می کنین!!!!!!! باالخره باید منم
این وسط یه چیزی عایدم بشه یا نه؟ گفت :اینجا هیچی موندگار نیست ،من که برم
ستون تون هم رو هواست .حاال خود دانی!! گفتم :آقای جوگیر ،جوگیر شدی باز؟؟ یه
ستون به نامت زدن فکر کردی چه خبره؟؟

•

یکی از دانشجوهای فرهنگی آقای جوگیر رو دید و گفت :بعد از کلی به در و
دیوار خوردن ،باالخره یه اتاق جور کردن که بشه اتاق کانون های فرهنگی ،تا اعضای
کانون های دانشجویی بشینن ،اختالط کنن ،برنامه ریزی کنن و ...دو روز نشده یه
کلید دادن به مسئولش که از صبح میاد ،می فرستنش این ور و اون ور پیگیری کارای
دیگه ...بعدش هم که ساعت اداری تموم می شه و در رو قفل می کنه و می ره ،تو بگو؛
این اسمش اتاق کانون هاست؟ خب برادر من اسمشو بذارین اتاق آقای فالنی دیگه!!!!!

تسلیت

متأسفانه باخبر شدیم همکاران ارجمندمان نعمت ا ...و عنایت ا ...گلفام در
سوگ عزیز خود نشسته اند .گلبانگ ضمن عرض تسلیت به این دوستان،
غفران الهی را برای آن مرحوم مسئلت دارد.

بیداری رؤیاها

نویسنده :محمد گوهری ،کارگردان :محمدعلی باشه

آهنگر ،تهیه کننده :علی آشتیانی پور

بازیگران :امین حیایی ،هنگامه قاضیانی ،سارا خوئینی ها،
امیرحسین آرمان ،حبیب دهقان نسب ...،و حمید فرخ نژاد.

موزه هنرهای معاصر
موزه هنرهای معاصر در ضلع شمالی بلوار
کشاورز و غرب پارک الله واقع شده است و درسال
 ،۱۳۵6فعالیت فرهنگی و هنری خود را در زمینی به
وسعت  ۲۰۰۰مترمربع آغاز کرد و رفته رفته به مرکز
فعالیتها و رویدادهای مهم هنری ایران در زمینه
هنرهای تجسمی تبدیل شد.
ساختمان موزه،که یکی از نمونههای با ارزش
و کم همتای معماری نوین ایران است ،تلفیقی
ازمعماری مدرن و سنتی با الهام از معماری سنتی
ایران ،مفاهیم فلسفی آن و با طراحی و معماری
کامران دیبا بنا شده است .هشتی ،چهارسو ،معبر
و گذرگاه از جمله عناصر چشمنوازی هستند که
بازدیدکنندگان هنر دوست را به تأمل در هنر و
فرهنگ ایران زمین وا میدارند .بنای این موزه
برگرفته از بادگیرهای مناطق حاشیه کویر ایران
است.
تندیسهایی زیبا و با ارزش از هنرمندان معاصر
همچون هنری مور ،آلبرتو جیاکومتی و پرویز تناولی
فضای سبز پیرامون موزه را به محلی موسوم به
"پارک مجسمه" بدل ساخته است.
موزه هنرهای معاصر تهران از حدود  ۳۰۰۰اثر
ارزشمند و یکتا که به نخبگان دیروز و امروز هنرهای
تجسمی ایران و جهان تعلق دارد؛ تشکیل شده است.
آثاری از هنرمندان پرآوازه مانند رنوار ،لوترک ،گوگن،
پیکاسو ،ماکس ارنست و ماگریت از آن جملهاند.

کتابخانه تخصصی موزه هزاران عنوان کتاب
فارسی و غیر فارسی در زمینههای معماری ،نقاشی،
طراحی ،ارتباط تصویری ،عکاسی ،صنعت سینما
و دیگر زمینههای هنری را در خود جای داده تا
عالقمندان به هنر بتوانند از آنها استفاده کنند.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید استاد محمود
فرشچیان در سال  1387در بازدید از موزه هنرهای
معاصر تهران ،مجموعه آثار خود را که همان زمان
منتشر شده بود و شامل  100اثر برگزیده وی از
سالهای دهه  70به بعد است ،به موزه اهدا کرد.

فیلم بیداری رویاها دست بر سوژه ای گذاشته است که
یکی از معضالت ویران گر جنگ بر جامعه ی ما بوده و
به رغم وجود پررنگ این مسئله به عنوان یکی از پیامدهای
جنگ تحمیلی در سینمای ایران ،نشانی از این موضوع و طرح
عوارض آن به چشم نمی خورد؛ ـ رخشانه (هنگامه قاضیانی)
ـ همسر یکی از رزمندگان دفاع مقدس پس از شنیدن خبر
شهادت شوهرش ـ ایوب (حمید فرخ نژاد) ـ در حالی که یک
پسر خردسال دارد با برادر شوهرش ـ داوود (امین حیایی) ـ
ازدواج می کند .داستان فیلم «بیداری رؤیاها» از آن جا آغاز
می شود که پس از گذشت حدود  20سال از واقعه ی مذکور،
در شرایطی که رخشانه از ازدواج دوم خود ،صاحب دختری
شده و باردار هم هست ،خبر می رسد که شوهر ا ّولش زنده
است و پس از پشت سرگذاردن سال های اسارت به ایران
و آغوش خانواده! باز خواهد گشت .می توان حدس زد که در
پس این رجعت ناگهانی و ظاهراً فرخنده ،زندگی این خانواده و
ِ
واقعیت مهم این
فرزندان ،دستخوش چه آشفتگی می گردد و
ِ
است که همه ی آن ها ـ از ایوب گرفته تا بچه ی در شکم
مادر ـ بی گناهند...
امین حیایی که اغلب در نقش های کمدی بازی می
کند ،در این فیلم در نقشی کام ً
ال متفاوت ظاهر شده و اتفاق ًا
از عهده آن هم برآمده و ثابت کرده به اندازه ای که می
تواند در مقاطعی مردم را بخنداند ،توانایی گریاندن آن ها را
نیز دارد .حیایی که پیش تر به خاطر بازی در نقشی مشابه
در فیلم «شب» رسول صدرعاملی موفق به دریافت سیمرغ
بلورین جشنواره ی فجر شده بود ،برای ایفای نقش در «بیداری
رؤیاها» نیز نامزد دریافت سیمرغ گردید.
هنگامه قاضیانی نیز که چند سال قبل در «به همین
سادگی» رضا میرکریمی و در نقش طاهره ،سیمرغ بلورین
جشنواره فجر را به خود اختصاص داده بود ،در رخشانه ی
«بیداری رؤیاها» ـ اگر چه بازی بسیار خوبی دارد ـ ولی تقریب ًا
همان شمایل شخصیتی طاهره را به نمایش می گذارد و گویی
در همان کاراکتر بازآفرینی شده است! (البته این بدان معنا
توان بازی این شخصیت را دارد
نیست که این بازیگر توانا ،تنها ِ
و بازی وی در «سعادت آباد» و «برف روی شیروانی داغ» این
شائبه را رد می نماید).
محمدعلی باشه آهنگر اهل دزفول و از معدود کارگردان
های سینمای ایران می باشد که خودش از نزدیک در بطن
جنگ بوده و حتی خواهران خود را به خاطر اصابت موشک به
خانه شان ،در برابر چشمان خویش از دست داده است .به گفته
ی بسیاری از منتقدان« ،بیداری رؤیاها» همچون کار قبلی
وی ـ «فرزند خاک» ـ اثری است که به دفاع مقدس ،خارج

از کلیشه های رایج توجه کرده و در کنار آن فیلمی آبرومند
نیز هست که به تبعات جنگ در زمان حال توجه جدی و
جدیدی دارد.
شایان ذکر است این فیلم که در سال  1388تولید شده
و در جشنواره ی بیست و هشتم فیلم فجر دو سیمرغ بلورین
برای بهترین طراحی پوستر و بهترین صداگذاری دریافت
کرده ،چندی پیش در شبکه ی نمایش خانگی توزیع گردیده
است.

شاه بی شین

نویسنده :محمد کاظم مزینانی /نشر سوره مهر /چاپ
هشتم 418 /1390صفحه 5900 /تومان
کتاب « شاه بی شین » رمانی است بر اساس زندگی
محمدرضا پهلوی؛ آخرین شاه ایران که دارای نگاهی نو و
به دور از جهت گیری به زندگی وی است.
این اثر که در ابتداء عنوان «سه گانه شاهانه» داشت و با
همین عنوان در اولین دوره جشنواره داستان انقالب مورد تقدیر
قرار گرفت ،در مدت  2سال و با استفاده از تمام منابع مکتوب،
اسناد ،عکسها ،مقاالت و بریده جراید نوشته شده است.
نویسنده «شاه بی شین» برای نگاه دقیق به زندگی
محمدرضا پهلوی ،دستنویسها ،نوع خط ،تصاویر،
مصاحبهها با خبرنگاران خارجی و حتی تغییر حاالت
چهره و لحن وی را مورد توجه قرار داده است.
قصه این رمان از بیماری شاه آغاز شده و سپس با نگاهی
به گذشته ،از کودکی تا لحظه مرگ محمدرضا از زبان وی
روایت میشود .همچنین نوع نگاه شاه به جامعه ،دنیا ،اطرافیان
و حتی روابطش با اشیا و حیوانات در این رمان تصویر شده اند.
به گفته مزینانی رمان «شاه بی شین» تالش دارد تا بیشتر به
مکنونات و درونیات شاه بپردازد و با این ترفند ،دنیایی داستانی
خلق کند تا برای ارایه فضاها و حرفهای نو و تازه دست
نویسنده باز باشد.
بخشهایی از این داستان را میخوانیم« :تنها نشستهای
و به تلویزیون نگاه میکنی .شهبانو ،بچهها را برده باغ
وحش تا چند ساعتی را کنار آنها بگذراند .بیشتر کانالهای
تلویزیونی از گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران
به دست دانشجوها حرف میزنند .این جوانان ،خودشان را
«دانشجویان انقالبی پیرو خط امام» نامیدهاند .ناز شستی
که آنها به آمریکاییها نشان دادهاند تا اندازهای دل تو را هم
خنک کرده است .بارها از این آمریکاییهای کودن خواسته
بودی که تکلیف خود را با قضایای ایران روشن کنند یا رومی
روم یا زنگی زنگ! ولی آنها گوش نکردند که نکردند تا این
بال به سرشان آمد .یکباره روی تخت وا میروی ،دانشجوها
میگویند تا آمریکاییها شاه خائن را تحویل ندهند ،گروگانها
ی و اضطراب به تمام وجودت چنگ
را رها نمیکنند ،نگران 
میاندازد»...
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آمدم تا بــرایت بگویــم

رازهــای بـزرگ دلــم را

		
برضریحت دخیلی ببنـدم

تا کنی چاره ای مشکلم را

