ماهنامه فرهنگی ،خبری ،اجتماعی
سال سوم ،شماره  ،27آبان ماه 1392

به نام ایزد یکتا
این روزها در تب و تاب آغاز دانشگاه و در هیاهوی نخستین
روزهای سال تحصیلی ،به نظر می رسد اصلی ترین رسالت
دانشجو بیش از هر چیز دیگری از دید دانشجویان مغفول
مانده است .ذکر این نکته که علم آموزی و ارتقاء جایگاه
علمی از مهم ترین خصائل این دوران است و درگیری
دانشجو با فضای دانشگاه و پرداختن به حواشی آن سبب
جا ماندن از اصل رسالت دانشجوئی است ،خالی از لطف
نیست.
امروز علم آموزی در سنگر دانشگاه ها ،شاید مهم ترین
جهاد جوانان این مرز و بوم است و این نکته نباید از قلم
باز ماند که این جهاد هنوز ادامه دارد ...مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) در دیدار خود با دانشجویان در ماه مبارک
رمضان امسال فرمودند« :امروز یکی از نیازهای اساسی و
درجه ی یک کشور ،نیاز علمی است»
عالوه بر پرداختن دانشجو به این مهم ،مسئولین نیز به یاد
دارند که فراهم آوری زیرساخت های الزم در این راستا از
اهمیت به سزائی برخوردار است .فضای الزم جهت فعالیت
های فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی از عواملی است که
سبب می شود ،دانشجویان با عالقه بیشتر و راسخ تری در
مسیر علم آموزی قدم بردارند .همگان باید بدانیم که غنی
نمودن اوقات فراغت دانشجو ودرگیر نمودن او با مقوله
های مرتبط با علم و فرهنگ سبب ایجاد انگیزه ،افزایش
رضایت مندی ،هدفداری نمودن دوران دانشجویی و  ...می
شود .در این مسیر خود دانشجو نیز باید به یاد داشته باشد
که کلیدی ترین نقش در کسب موفقیت بر عهده خود
اوست .شور و نشاط دانشجو ،چه در بخش علمی و چه در
نقوش سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی می تواند سبب شود
محیط دانشگاه از رکود خارج شود.
در همین راستا با توجه به فضای موجود ،امید است کلیه
مسئولین ،دانشجویان و در یک کالم دانشگاهیان در مهیا
نمودن بستر الزم جهت ارتقاء جایگاه دانشجو در تمامی
شئون کوشا باشند.
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گزارش :آهو ضرغامی
کارشناس روابط عمومی معاونت

به همت مركز مشاوره معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پنجمین همايش بزرگ «خانواده و
دانشگاه» با حضور دکتر پیوندی رئیس دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین عبدالجباری مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه و جمع کثیری از مسئولین و اعضای هیأت علمی در تاريخ پنج شنبه  18مهر ماه در مركز
همايش هاي بين المللي امام خميني(ره) دانشکده پزشکی برگزار گرديد.
المسلمین عبدالجباری ضمن خوشامدگویی به والدین
اظهار داشت :موضوع امروز صحبت های من در
خصوص رابطه با فرزندان از دیدگاه اسالم است .وی
در صحبت های خود به برخی از سخنان امام علی(ع)
درباره ادب اشاره کرد و اظهار داشت :هیچ میراثی
مانند ادب نیست و خوش به حال شما که فرزندان
خوبی را تربیت کردید که وارد این دانشگاه شوند و
باعث افتخار ما و جامعه باشند.

در ابتداي اين همايش كه با شركت گسترده والدين
دانشجويان ورودي جديد برگزار شد ،دكتر پیوندی
رياست دانشگاه ضمن خير مقدم به والدين جهت
به ثمر رساندن فرزندانشان در دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي ،گفت :باعث افتخار ما و کشور است
که فرزندانتان در این دانشگاه که رتبه دوم را در
بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارد مشغول
به تحصیل هستند .دکتر پیوندی اظهار داشت:
امیدواریم که در در این مدت زمانی که فرزندانتان
در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند محیطی را مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
برایشان فراهم کنیم تا استعدادهای آن ها شکوفا شود همچنین افزود :ما باید فرزندانمان را به گونه ای
و خاطره خوب و خوشی را از این سال ها داشته باشند .تربیت کنیم که در مکان های خطرناک ،خود نگه
دار باشند .حجت االسالم والمسلمین عبدالجباری در
وي همچنين به والدين خاطرنشان كرد که فرزندان بخش دیگری از سخنان خود افزود :به بچه ها در
شما از امتیازات جامعه هستند پس باید از این فرصتی منزل مسئولیت بدهید تا یاد بگیرند وظیفه شناس
که برایشان فراهم شده نهایت استفاده را بکنند تا باشند .مسئول نهاد رهبری در خاتمه سخنان خود
از خودشان برای این که از این قابلیت ها استفاده گفت :فرزندانتان را به ادب های خود تربیت نکنید
کردند راضی باشند .رئيس دانشگاه در بخش ديگر از چرا که زمانی به دنیا آمده اند که غیر زمان شماست.
سخنان خود والدين را به آشنایی با روش های تربیتی
و روانشناسی جدید ،مشارکت و همکاری با دانشگاه ،در ادامه مراسم دكتر كرماني رنجبر سرپرست مركز
معاونین ،اساتید و خوابگاه توصيه كرد .وي در خاتمه مشاوره دانشجويي دانشگاه اظهار داشت :هدف ما اين
سخنان خود بیان نمود :امیدواریم از این جلسه است كه فضايي را در دانشگاه فراهم كنيم كه به توان
استفاده کافی را ببرید و به یکدیگر کمک کنید که علمي و ارتقاء دانشجويان از نظر اجتماعي و فرهنگي
فضایی شاد و با طراوت ،سرشار از کسب علم ،دانش و كمك كنيم ،البته با همفكري و همكاري شما والدين
عزيز و اميدوارم اين رابطه و تعاملي كه امروز شروع
معنویت داشته باشیم.
شده تداوم يابد.
در ادامه مراسم دكتر رمضانخاني معاون دانشجويي
و فرهنگي دانشگاه ضمن تبريك و خير مقدم به پانل مركز مشاوره با حضور دكتر کرمانی رنجبر
والدين بيان داشت :هدف از اين جلسه كمك خواستن سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه با موضوع نقش
و حمايت طلبي از شما عزيزان است براي تربيت خانواده در تعدیل و مدیریت بحران های زندگی
دانشجويان به عنوان افراد فرهيخته و برجسته كه دانشجویی ،دكتر معتمدي عضو هیأت علمی دانشگاه
نيازمند حضور و همكاري شما عزيزان مي باشد .پس علوم بهزیستی و توانبخشی و سخنراني او با موضوع
از شما عزيزان مي خواهم كه چتر حمايت و نظارت را رابطه دختر و پسر و نقش خانواده در مدیریت آن
از سر بچه ها برنداريد و از تجربيات خود براي تربيت و دكتر نارنجی ها کارشناس حوزه اعتیاد و صحبت
فرزندانتان استفاده بكنيد .وي خاطر نشان كرد :ما های وی با موضوع نقش خانواده در پیشگیری از
يك خانواده ايم و در حال حاضر مسئوليت تربيت اعتیاد و آسیب های اجتماعی دوران دانشجویی،
علمي ،ديني ،مذهبي و روحي فرزندانمان را بر عهده پخش نماهنگ معرفی مركز مشاوره ،نماهنگ معرفی
داريم پس بايد با يكديگر در اين مسير رشد و تعالي دانشگاه و برگزاری کارگاه با موضوع رابطه سازنده و
هم صدا و هم زبان شويم .دکتر رمضانخانی اظهار موثر با فرزندان از ديگر برنامه هاي اين همايش بزرگ
داشت :فرزندان شما امانتداران عزیزترین داشته های بود.
مردم یعنی سالمت هستند پس برای تربیت امانتدار،
الزم به ذکر است شرکت کنندگان در این همایش
ارتباط ،تالش و همکاری دوطرفه الزم است .وي در
بسته هائی را شامل فصلنامه مرکز تحت عنوان «راه
پايان به وظيفه مشترك براي كار مشترك با توان
دیگر» ،گواهی شرکت در مراسم ،برگه های نظرسنجی
بسيار باالي والدين و دانشگاه اشاره نمود.
و ...را دریافت نمودند.
در بخش دیگری از این همایش حجت االسالم و
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گزارش :سعیده عباسی
مسئول اخبار پرتال دانشگاه

همایش بزرگ دانشجویان ورودی جدید مهر 92با حضور دکتر پیوندی
سرپرست دانشگاه پنجشنبه  11مهرماه در تاالر امام علی(ع) برگزار شد .انسان همواره به سمت تکامل و تعالی حرکت کرده و از بدو تولد
مدام در حال رشد درابعاد مختلف عقلی ،جسمی ،روانی ،اجتماعی و ...است .انسان
در این همایش که معاونان دانشگاه ،مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در از تولد تا مرگ در حال اوج گرفت است و از افت به اوج خواهد رسید.
دانشگاه ،روسای دانشکده ها ،اساتید ،اعضای هیأت علمی ،جمعی از مسووالن ارشد وی دانشگاه را محل اصلی رشد و تعالی آینده سازان کشور برشمرد و بسترسازی
دانشگاه نیز حضور داشتند ،دکتر پیوندی سرپرست دانشگاه ضمن گرامیداشت الزم برای این رشد وتعالی سرمایه های ورودی به دانشگاه را وظیفه مسووالن
یاد و خاطراه شهدای دوران انقالب و دفاع مقدس و امام راحل و تقدیر از دست دانشگاه عنوان کرد و تحقق این امر را بدون همکاری دانشجویان امکان ناپذیر
اندرکاران همایشی چنین باشکوه اظهار داشت :امیدوارم این شادی و نشاط شما دانست.
دانشجویان روز به روز افزایش یابد و با تعالی در علم و معرفت و اخالق همراه شود.
وی محیط کنونی آکنده از همدلی و نشاط و همکاری در جامعه را حاصل رشادت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه افزود :هدف دانشگاه فقط تربیت متخصص
ها و ایثار شهدا و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری دانست که هم اکنون نیست بلکه هدف ما تربیت متخصص متخلق ،عالم و عارف است که بی شک این
توانسته ایم به نحو احسن به خدمت به مردم و ارتقای سالمت جامعه بپردازیم .مهم میسر نخواهد شد مگر آنکه شما دانشجویان قدر و منزلت و شأن خود را
دکتر پیوندی با اشاره به تالش های صورت گرفته در دانشگاه و دستاوردهای بشناسید و از این فرصت ها برای کسب علم و مهارت و معرفت و اخالق حرفه ای و
حاصل از آن ها دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را شایسته رسیدن به جایگاه  ...بهره گیرید .وی خدمتگزاری در دانشگاهی که مزین به نام شهید مظلوم بهشتی
ها و درجات باالتری در بعد ملی و بین المللی دانست که این امر با همکاری است را مایه افتخار خود و پذیرش دانشجویان در این دانشگاه را مایه مباهات و
تمامی مجموعه دانشگاه اعم از اساتید و دانشجویان و کارکنان تحقق خواهد یافت .افتخار آنان و خانواده هایشان دانست و خاطرنشان کرد در این دانشگاه شخصیت
سرپرست دانشگاه در ادامه سخنان خود خطاب به دانشجویان گفت :شما در دوران های برجسته و پیشکسوتان و دانشمندانی رشد کرده اند که باعث افتخار کشور و
تحصیل با کسب علم و دانش و مهارت همراه با اخالق حرفه ای و معنویت موفق به جهان هستند و از دانشجویان خواست که از این الگوهای شاخص درس گرفته و
ارایه خدمت به مردم خواهید شد و بدانید که رضایت مردم همانا رضایت خداوند در مسیر تعالی پیش روند.
را نیز به دنبال خواهد داشت .وی با اشاره به حضور  1300عضو هیات علمی و
 18000پرسنل و  12دانشکده و بیمارستان های متعدد در مجموعه دانشگاه در ادامه مراسم حجت االسالم و المسلمین عبدالجباری مسوول نهاد نمایندگی
علوم پزشکی شهیدبهشتی خاطرنشان کرد :تمامی تالش ها صورت گرفته است تا مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تقدیر از معاونت دانشجویی و فرهنگی به
با ایجاد امکانات و شرایط و بستر الزم انشاءا ...زمینه بروز خالقیت ،استعدادها و خاطر برگزاری چنین همایش هدفمندی اظهار داشت :موضوع علمی که قابل بحث
توانمندی های فراگیران و دانشجویان فراهم شود و شاهد پیشرفت و تعالی دانشگاه است سبک زندگی دانشجویان است و رهبر معظم انقالب به این موضوع و اهمیت
سبک زندگی دانشجویان اشاره کرده اند .وی با اشاره به مطالعات خود در خصوص
و مملکت باشیم.
سبک زندگی دانشجویی و نحوه صحیح زندگی و توجه به اصول اولیه نظیر تغذیه
دکتر پیوندی ضمن تقدیر از زحمات اولیا و معلمان دانشجویان در سال های مناسب و خوابی کافی اظهار داشت :بدانید شما عزیزان باید بیشتر از همه به
گذشته که زمینه ورود آن ها را به یک دانشگاه تیپ یک و بزرگ کشوری فراهم فکر خودتان باشید .مساله ای که رهبر معظم انقالب هم به آن اشاره داشته اند،
ساختند خطاب به دانشجویان اظهار داشت :هم اکنون وارد مرحله جدید از زندگی تحرک و ورزش است .شما که دانشجویان علوم پزشکی هستید باید به این نکته
اجتماعی خود شده اید .محیط دانشگاه محیطی علمی است و فضایی برای بروز توجه ویژه داشته باشید .توجه کنید که شادابی در این دوران و علم آموزی از
استعداد و خالقیت عالوه بر کسب علم و مهارت .در این عرصه که همراه با همدلی نکات مهم است .وی تأکید کرد  :دقت کنید که تنها ورود به دانشگاه مهم نیست
و وفاق و دوستی است باید سعی و تالش خود را بکار گیرید تا زمینه بالندگی و بلکه باید تصمیم جدی بگیرید که با تمام توان تحصیل کنید و درس بخوانید .اما
اقتدار علمی کشور را فراهم سازید زیرا اقتدار علمی زیرساخت اقتدار سیاسی و در عین حال به همه ابعاد زندگی خود توجه داشته باشید .وی هم چنین افزود:
اقتصادی کشوراست و این مهم در گروی تالش تک تک شما عزیزان و آینده سازان بگذارید در همه ابعاد پیشرفت کنید .سعی کنید طبق فرموده امام علی (ع) از عقل
کشور است که سرنوشت و آینده مملکت را رقم خواهید زد .سرپرست دانشگاه با خود پیروی کنید تا درگیر هوا و هوس نشوید .از حرکات نسجیده بپرهیزید و به
اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به این موضوع که نیاز علمی امروز مهمترین راحتی دل نبندید البته وظیفه ما مسووالن است که فضای هیجانی ایجاد نکنیم.
نیاز کشور است خاطرنشان کرد که طبق فرمایشات ایشان کسب علم و تحصیل ،زمانی که هم سن و سال شما بودم متأسفانه محیط خوبی در جامعه حاکم نبود.
تهذیب نفس و ورزش از وظایف اصلی دانشجویان است .وی در ادامه با اشاره به من تمام سعی خود را می کردم تا از این فضای حاکم که فضای خوبی نبود دور
انتخابات  24خردادماه و ایجاد فضایی جدید و دولت اعتدالی تأکید کرد :در این بمانم .مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در خاتمه خاطرنشان
فضای اعتدالی ما همه را تشویق می کنیم و به همه سالیق احترام می گذاریم کرد :بدانید تعقل و تعبد در این دوران مهم است .بندگی کنید بر اساس عقلتان و
 .دانشگاه محل کار سیاسی است اما محل سیاسی کاری نیست .دانشجویان می رضایت خداوند منفعت طلب باشیدو ان شاء ا ...همیشه به کمال برسید و دانشمند
توانند در کنار فراگیری دروس و علوم که از اهمیت باالیی برخوردار است به نمونه ای در جهان اسالم باشید.
کارهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،سیاسی و  ...بپردازند .
الزم به ذکر است در این همایش با اهدای لوح تقدیر و هدیه از نفرات برتردر
سرپرست دانشگاه با اشاره به تفاوت دانشگاه های علوم پزشکی با سایر دانشگاه ها هفدهمین دوره انتخابات دانشجوی نمونه کشوری ،رتبه های برتر دانشگاه در
تأکید کرد :مخاطب ما برخالف سایر علوم انسان است که مورد تکریم خدا قرار پنجمین جشنواره فرهنگی و رتبه های برتر کنکور سال  92مناطق سه گانه کشور
گرفته است و حفظ حیات و سالمت وی که از واجبات است از وظایف ما محسوب تقدیر به عمل آمد.
می شود و ما باید خالصانه به ارایه خدمت به جامعه بپردازیم .وی دوران دانشجویی
را لحظات پربار و گرانقدر و به یادماندنی عنوان کرد و از دانشجویان که اساتید و پنل معاونین دانشگاه ،پخش نماهنگ معرفی دانشگاه ،اجرای تواشیح ،اجرای
فرهیختگانی که در این دانشگاه حضور دارند را الگو و سرمشق خود قرار داده و از موسیقی سنتی و قرائت تعهدنامه دانشجویی از دیگر برنامه های تدارک دیده
آنان در جهت کسب علم و معرفت و اخالق بهره گیرند و در خاتمه سخنان خود شده در این همایش بود .همچنین غرفه های روابط عمومی معاونت دانشجویی و
دو شاخه گلی که به وی اهدا شده بود را یکی به دانشجویان و دیگری را به اساتید فرهنگی ،کانون ها و تشکل های دانشجویی و همچنین مدیریت ها و واحدهای
و مدیران و کارکنان خدوم دانشگاه تقدیم کرد.
تابعه دانشگاه در بخش جنبی این مراسم ،جهت آشنائی هرچه بیشتر دانشجویان
با عملکرد و فعالیت این واحدها برپا بود.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی
آبان 1392
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دانشگاه نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل ،گفت:

اشاره :همیشه از بزرگان این دانشگاه گفتن و نوشتن جزئی از دل مشغولی های ما بوده و هست.
انگار در گذر روزهای پرپیچ و خم ،یادمان رفته که باید گهگاه یادی از نام آوران این دانشگاه
بکنیم.
پیش از ظهر یک روز گرم پائیزی میهمان دو استاد برجسته و پیشکسوت دانشگاه بودیم .دکتر
فائزه احمدی گیالکجائی و همسرشان دکتر هوشنگ ساغری که در میانه راه به ما پیوستند .دکتر
احمدی گیالکجائی اولین بانوی استاد تمام رشته پوست در کل کشور است که امروز از مفاخر
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است .وی از بنیانگذاران این رشته در دانشگاه
بوده و متخصصین زیادی را تربیت نموده است .عضو هیأت ممتحنه رشته تخصصی بیماری های
پوست ،عضویت در کمیته تدوین و ارزشیابی برنامه های دستیاری رشته بیماری های پوست،
عضو مرکز پژوهش های علمی و درمانی مصدومان شیمیایی و آکادمی متخصصان پوست امریکا،
عضو انجمن بین المللی ایدز اروپا و امریکا ،کارشناس کمیسیون های مشورتی سازمان نظام
پزشکی و ...برخی از مشغله های علمی این استاد برجسته دانشگاه در گذشته و حال بوده است.
محدودیت زمان و فضای اختصاص داده شده به مصاحبه ،به ما مجال فیض بردن از محضر دکتر
ساغری را نداد .امیدواریم فرصتی دست بدهد تا در زمانی دیگر از این عزیز فرهیخته دانشگاه
هم یادی بکنیم.
مصاحبه :مهناز آزاد ،آهوضرغامی ،مسعود آقائی

• لطف ًا از دوران کودکیتان برایمان بگوئید؟
من در  15دی ماه 1322ش در تهران متولد شدم و دوران کودکیم در
خیابان شاهپور نزدیک بیمارستان رازی گذشت .مدرسه ایران می رفتم و به
علت مأموریت های پدر که حقوق دان وزارت دارایی بودن ،در شهرستان های
مختلف زندگی کردم و درس خوندم .دیپلمم رو از دبیرستان پروین اعتصامی
زاهدان گرفتم و اومدیم تهران و چون شاگرد اول استان شده بودم ،به من بورس
تحصیلی در دانشکده پزشکی اهواز ،تبریز و اصفهان رو دادن .پدرم به تحصیالت
ما خیلی اهمیت می داد .من تبریز و انتخاب کردم و پدرم اومد که برای من
پانسیون تهیه کنه .قبل از رفتن از من یه تعهدنامه گرفتن که بعد از تحصیالت
در زاهدان خدمت کنم .به این دلیل که پدرم خیلی مذهبی بودن با این قضیه
موافقت نکردن و در نتیجه من از کنکور دانشکده پزشکی جا موندم و در رشته
زمین شناسی که به اون عالقه مند هم بودم ،شروع به تحصیل کردم .بعد از
یه مدتی گفتن دانشگاه ملی افتتاح شده و رئیس دانشگاه هم قب ً
ال در وزارت
دارایی با پدر آشنا بود .رفتم اسم نویسی کردم و شروع به تحصیل کردم .اما به
پدرم گفتم که این جا رو جدی نمی گیرم و می خوام دانشکده پزشکی دانشگاه
تهران امتحان بدم ،چون هنوز دانشگاه ملی پا نگرفته بود .پدرم از نظر اخالقی
و رفتاری خیلی مدیر بودن و بار سوم و چهارم که من این قضیه رو گفتم به
من گفت که من اصوالً از آدم های دمدمی مزاج که نمی تونن یه تصمیم قاطع!
بگیرن هیچ خوشم نمی یاد و باید همین جا به تحصیل ادامه بدی .من هم
ادامه دادم و نمرات خوبی هم داشتم .اون زمان دانشگاه ملی دو دوره داشت
که از دانشکده های پزشکی امریکا الگو گرفته بودن .به این شکل که یه دوره
چهار ساله بود که اول لیسانس می داد و بعد آن وارد دوره دوم می شد .سال
اولی که ما وارد دانشگاه شدیم  166نفر بودیم ،اون دوره چهار ساله تمام شد و
فقط  27نفر وارد دوره پزشکی شدیم ،که من جزء اولین گروه دانش آموختگان
پزشکی دانشگاه ملی در سال 1394ش هستم .خیلی از اساتیدی که اون موقع
داشتم دوست داشتن من در بخش های اون ها رزیدنت بشم .در امتحان اینترنی
آموخته های ما رو می سنجیدن و وقتی من وارد می شدم همه می گفتن تو
که انقدر شاگرد خوبی هستی و همه ازت تعریف می کنن بیا چشم و جراحی
بخون و من می گفتم پوست .به خاطر این که دالیل زیادی برای خودم داشتم.
موقعی که اینترن بودم بچه اولمو باردار بودم و باید به خونه و زندگیم می رسیدم
و اص ً
ال از اینکه نصف شب بیدار شم و کشیک بدم خوشم نمی اومد و با روحیم
سازگار نبود .همسرم هم می گفت برو رشته زنان یا جراحی بخون که دیگه ما
هم مشکل متخصص زنان رو در کلینیک نداشته باشیم .خالصه دکترام تمام شد
و رزیدنت پوست در دانشگاه شهید بهشتی شدم .اون موقع هنوز این رشته به
طور کامل شکل نگرفته بود به همین خاطر پروفسور پویان رئیس دانشگاه به
من گفت هنوز این رشته به طور کامل شکل نگرفته و اگر رشته دیگه ای دلت
می خواد می تونی بخونی .این بار من برای دانشگاه تهران اقدام کردم که اون
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زمان مرحوم مژدهی رئیس اون جا بود .وقتی مدارک منو دید جلسه ای ترتیب داد و
با توجه به سابقه تحصیلی که داشتم ،قبول کردن و در این فاصله دختر دومم متولد
شد .باالخره تخصص رو از دانشگاه تهران گرفتم و و بعد امتحان استادیاری شرکت
کردم .سال 1352ش بود و بالفاصله رفتم اون جا و مصاحبه کردم .من و یه آقایی
که از آلمان اومده بود قبول و عضو هیأت علمی شدیم .بعد از اون رفتم بیمارستان
لقمان که از حالت صرفاً مسمومین به صورت بیمارستان عمومی تبدیل شده بود و
دکتر ساغری همسرم هم اون جا بود و مدارج مختلف را با هم طی کردیم .دکتر
ساغری سال 1355ش استاد تمام شدن و من هم در سال 1357ش رتبه استادیاری
و در سال 1364ش رتبه دانشیاری را کسب کردم .در همین بین به سمت های
سرپرست بخش پوست بیمارستان لقمان ،مدیر گروه پوست دانشگاه ،تدریس در
دانشکده پزشکی و بیمارستان های تابعه ،مداوای مجروحان شیمیایی در دوران جنک
تحمیلی و ...مشغول بودم و سرانجام در سال 1372ش اولین بانوی استاد تمام کشور
در رشته پوست شدم .دوران جنگ تحمیلی رو گذروندیم و بخش مان رو با چنگ و
دندون تا جایی که تونستیم حفظ کردیم و به خاطر این که بخش رو تجهیز کنیم
هر جایی که امکان داشت می رفتیم .دو بخش پوست در دانشگاه شهید بهشتی راه
اندازی کردیم :یکی در بیمارستان امام حسین(ع) و دیگری در بیمارستان لقمان .که
بعدها بخش بیمارستان امام حسین(ع) به بخش بیمارستان بوعلی انتقال پیدا کرد.
زمانی که استاد شدم دکتر طباطبایی رئیس دانشگاه بودن که پیشنهاد دادن بریم
بیمارستان مسیح دانشوری و لقمان رو تخلیه کنیم که من قبول نکردم و دکتر مدتی
حکم منو نگه داشت .علت قبول نکردنم هم این بود که بیمارستان لقمان در مرکز
تهران می تونست با بیمارستان رازی رقابت کنه ولی کدوم بیمار پوستی حاضر می
شد تا بیمارستان مسیح دانشوری بیاد؟ بعد از مدتی تجهیز بیمارستان شهدا رو شروع
کردیم و بعد از اون مرکز تحقیقات لقمان رو تجهیز کردیم.که جزء هیئت موسسین
اون جا هستم .بعد از مدتی به خاطر برخی مسائل جانبی که دوست ندارم به اون ها
اشاره کنم دیگه نخواستم بمونم و وقتی که تقاضای بازنشستگی کردم دکتر پیروی
ریاست وقت دانشگاه هم گفتن که حقوق هیأت علمی ها داره افزایش پیدا می کنه،
ولی من قبول نکردم و در سال 1383ش بازنشسته شدم.
•از این که اولین بانوی استاد تمام رشته پوست در کشور هستید چه
احساسی دارید؟
خب مسلماً احساس خوبی داشتم ،اما احساس غرور نمی کردم .وقتی که داشتم
مدارج ترقی استادیم رو طی می کردم ،دکتر ساغری و هر دو خونواده خودم و
همسرم خیلی کمک می کردن به خاطر این که چندین کتاب و پروژه تحقیقاتی
داشتم و کنفرانس های خارج از کشور می رفتم .مراحل دانشیار و استاد شدن
یکسری امتیازات خاص رو داشت .مثل اینکه به چند زبان دنیا تسلط داری ،چند
طرح تحقیقاتی و کتاب داری؟ و ...که همگی مشخص می کنه چه امتیازی می گیری
و من در این سال ها خیلی خیلی خوشحال بودم و فکر می کردم که دارم وظیفمو
انجام میدم و کار خاصی نمی کنم.

•آیا از دیگر کشورها در آن زمان به شما پیشنهاد همکاری شد؟
بله ،با توجه به شرایطی که در محیط بود خیلی ها به خودم و همسرم دکتر ساغری می گفتن
که چرا با توجه به پیشینه ای که دارین ایران موندین .ما هم سال 66بود که به خاطر تحصیل
بچه ها تقاضای ویزا کردیم و اتفاقاً به هر شش نفرمون ویزای یک ساله دادن .خالصه ما به
امریکا رفتیم ولی در این فاصله من از نظر روحی مریض شدم و مجبور شدیم که به ایران
برگردیم هفته اول که برگشتیم دکتر عزیزی رئیس وقت دانشگاه به دیدن ما اومد و گفت که
جایگاه شما حفظ شده .به همین خاطر دیگه فکر خارج رفتن رو از ذهنمون بیرون کردیم،
و پیش خودمون این فکر رو می کردیم که ما ایرانی هستیم و باید به مردم خودمون خدمت
کنیم .جالبه که در همین زمان یک روز نشسته بودم که دکتر جاللی رئیس بیمارستان لقمان
زنگ زد و گفت که شیمیایی زدن و هیچ کس هم نیست و همین اآلن آمبوالنس می فرستم
که بیاین و یادمه که بمباران هم بود ،خالصه به بیمارستان رسیدیم و دیدم که چقدر مریض
آورده بودن و جالب بود که حالم کام ً
ال خوب شد .جوری که دکتر ساغری می گفت تو دلت
برای بیمارستان لقمان تنگ شده بود!(با خنده)
•آیا تا به حال تقدیر رسمی در این خصوص از شما صورت گرفته است؟
به طور جمعی بله اما در خود دانشگاه به عنوان فرد نه ،چون اصوالً انسان ها فراموشکارن!
•وضعیت این رشته را در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا چگونه
ارزیابی می کنید؟
به این خاطر که یکی از دخترهای من متخصص پوست در امریکاست به غیر از روش های
درمانی بیولوژی که داروهاشو نداریم و از این بابت شاید کاستی داشته باشیم ،در موارد دیگه
نسبت به اون ها عقب نیستیم.
•چه قدر از انتخاب این رشته احساس رضایت می کنید؟
خیلی ،شاید از این بابت که پزشک شدم احساس رضایت نکنم! چون من شیمی و زمین
شناسی رو خیلی دوست داشتم و به اصرار مادر خدابیامرزم بود که چون دوست داشت بچه
هاش پزشک بشن وارد رشته پزشکی شدم .همون طور که گفتم راه طوالنی رو طی کردم اما
خوشحالم که رشته ای رو برای تخصص انتخاب کردم که خیلی به اون عالقه مند هستم.
•برای کسانی که تازه می خواهند وارد این حرفه شوند چه توصیه ای دارید؟
در رشته پوست به این دلیل که دوره رزیدنتی سخت نیست بیشتر خانم ها تمایل دارن وارد
بشن .اما در مجموع بچه ها صرفاً رشته ای که در اون نمره میارن رو انتخاب نکنن بلکه رشته
ای رو بخونن که به آن عالقه مند هستن .یادمه که یکی از داوطلب های رزیدنتی که رشته
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ِ
پوست ،اومد پیش من و گفت چی کار
قلب هم قبول شده بود و اآلن متخصص
کنم و منم گفتم ببین کدومو بیشتر دوست داری.
•یکی از بهترین اساتید خودتان را نام ببرید که الگوی خوبی برای
شما بودند؟
اگر بخوام رشوه بدم(باخنده) دکتر ساغری ،ولی همه اساتید به یاد ماندنی
هستن مثل دکتر سلطانی نسب که از امریکا فارغ التحصیل شده بودن و خیلی
هم با سواد بودن و رابطه خیلی خوبی با همه بچه ها داشتن که البته مرحوم
•در چه سالی ازدواج کردید؟ چگونه با همسرتان آشنا شدید؟
شدن و از اساتید دانشگاه تهران هم دکتر محققی و دکتر سیدی که ایشان هم
در دوره دانشجویی با دکتر ساغری آشنا شدم .زمانی که وارد بیمارستان فیروزآبادی شدیم
به رحمت خدا رفتن.
من و هم گروهی ها به دلخواه خودمون این بیمارستانو انتخاب کردیم .اون موقع دکتر
•خانم دکتر آیا با دانشجوهایتان هنوز ارتباط دارید؟ بهترین شاگرد ساغری رئیس بخش عفونی و استاد رشته عفونی بود و روی کشیک دادن خیلی سخت گیر
شما چه کسی بوده؟
بود .یه روزی سر کالس دکتر ساغری یکی از بچه ها از دکتر پرسید :چرا ازدواج نمی کنین؟
دکتر در جواب گفت که هر چیزی وقتی داره و منم تو دلم گفتم حاال من وقتشو معلوم می
با دانشجوهای پزشکی خیلی نه ،اما با رزیدنت ها و متخصصینی که خودم
کنم (با خنده) .مدت ها گذشت یه روز دکتر اومد و گفت شما قصد ازدواج دارین و منم
تربیت کردم بیشتر در ارتباط هستم و همیشه همه دانشجوهامو به یک چشم
تو دلم گفتم من خیلی وقته به ازدواج فکر می کنم(با خنده) ،گذشت و دکتر با خونواده
نگاه کردم .از بهترین شاگردهام دکتر جوانبخت یکی از رزیدنت ها بود که در
به خواستگاری اومدن و پدر منم خیلی سخت گیر بودن اما با یکبار دیدن دکتر موافقت
بورد هم رتبه آورده بود .این ها به من احساس رضایت می ده تا اینکه مقدار
خودشونو اعالم کردن و در سال 1347ش بود که ازدواج کردیم.
زیادی پول به دست بیارم.
•چند فرزند دارید و به چه اموری اشتغال دارند؟
•بزرگترین آرزویتان چیست؟
چهار فرزند دارم .فرزند اولم هدیه متولد سال  49است که بعد از اینکه در این جا دکترا
اوالً بزرگترین نعمت دنیا رو سالمتی می دونم و آرزو می کنم که خودم و
گرفت با یک متخصص قلب ازدواج کرد و به امریکا رفت و در حال حاضر هم فوق تخصص
خانوادم سالمت باشیم تا بتونیم به مردم خدمت و کمک کنیم .اما مهم ترین
نورورادیولوژی و فلوی ماموگرافی است .فرزند دومم سوگل متولد سال 52است ،که در
چیز موفقیت جوون هاست .چرا که من خودمم برای اینکه بچه هام موفق بشن
رشته پوست دانش آموخته شده ،ایشون هم در امریکا ساکن شده ،ازدواج کرده و بعد از سه
خیلی زحمت کشیدم چون مادر بودن و کار کردن خیلی سخته به خصوص
سال اولین فارغ التحصیل خارجی است که فوق تخصص زیبایی گرفته .فرزند سومم امیر
مادر چهار تا بچه بودن و این که بتونی اینارو به جایی برسونی .یادمه که صبح
حسین متولد سال  60است که اینجا پزشک شدند و به امریکا رفتن و رزیدنت رادیولوژی
می رفتم بیمارستان و عصر هم مطب و بعد از اینکه خونه می رفتم با بچه ها
هستند و با یک خانم دکتر ایرانی هم در اون جا ازدواج کرده .فرزند چهارمم ساویز متولد
درس می خوندم و من چهار بار همزمان با فرزندانم کنکور دادم و دائم مدرسه
سال  64و مجرد است که اینجا پزشک شدن و به امریکا رفتن و مشغول گذروندن امتحانات
بچه ها می رفتم با معلم هاشون صحبت می کردم .من عقیده دارم که تربیت
برای شرکت در تخصص هستن که وارد یه رشته خوب بشن .البته سه فرزند اولم از دانشگاه
پسر در جامعه ما سخت تر از تربیت دخت ِر چرا که دخترها مطیع تر هستند.
شهید بهشتی و دختر آخریم از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن .جالبه که پسر و دختر
شکر خدا هم تا به امروز بچه هام افراد موفقی بودن و می دونم که به ثمر
کوچکم می گن که بعد از تخصص حتماً به ایران برمی گردن و در مطب خودمون مشغول
رسوندن بچه ها واقعاً کار مشکلیه .من بارها و بارها دیدم پدر و مادرهایی رو
به کار می شن .البته دو دختر اولم هم دوست دارن که به ایران برگردن اما دختر بزرگم
که هم سطح ما بودن ولی نتونستن بچه هاشونو به ثمر برسونن .از خداوند می که به علت کار همسر و بچه فع ً
ال دست نگه داشته و دختر دومم به این خاطر که همسرش
خوام که لطفش رو شامل حال جوون ها کنه تا در هر رشته ای که هستن موفق
از بچگی در امریکا بزرگ شده و خیلی با آداب و رسوم ایران آشنایی نداره ،نمی تونه بیاد.
بشن .خوشبختانه در حال حاضر می بینیم که در کشورهای اروپایی و امریکایی
آرزو
ایرانی های تحصیل کرده خیلی خیلی موفق هستن و برای اون ها هم
•اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟
می کنم که شرایط فراهم بشه به ایران بیان و به مردم خودشون خدمت کنند.
اگر اوقات فراغت داشته باشم بیشتر مطالعه می کنم .البته هم کتاب های علمی و هم کتاب
های غیر علمی و همیشه دوست دارم که در هر زمینه ای اطالعات داشته باشم و اطالعات
عمومی ام رو باال ببرم .به همین خاطر زیاد مطاله می کنم ،تا جایی که دکتر ساغری روی
من اسم«قرائت جان» رو گذاشتن(با خنده).
•بهترین کتابی که خواندید ،بهترین فیلمی که دیدید و بهترین موسیقی که
شنیدید ،چه بوده است؟
بهترین کتاب ،کتاب های تکست پوستی(با خنده) ،بهترین فیلم ،فیلم بربادرفته و بهترین
موسیقی ای که شنیدم آهنگ های خشایار اعتمادی است.
•بهترین خاطره ای که در طول این سال ها داشتید را برایمان بگوئید؟
زمانی که دخترم دانشجوی پزشکی بود یکی از دانشجوهای پسر روی شیشه ماشینش
عبارتی رو نوشته بود که ایشون هم متوجه شده بود ،کی این کارو کرده .زمان گذشت
تا وقت امتحان شفاهی پایان ترم رسید ،اون دانشجو اومد و من شروع کردم به سئوال
پرسیدن .هر سوالی پرسیدم جواب داد و وقتی داشت از اتاق بیرون می رفت بهش گفتم:
یادت باشه دیگه رو ماشین کسی چیزی ننویسی! اون موقع به خاطر اینکه تنش ایجاد نشه
نمره ها رو به دانشکده می دادیم که بچه ها از اونجا بگیرن .از اتاق رفتم بیرون و دیدم
اون دانشجو ایستاده ،با چشم های قرمز و ورم کرده ،گفتم چرا این جا ایستادی؟ گفت
استاد شما منو انداختین .همون جا از منشی خواستم که نمرشو نشونش بده و اتفاقاً بهش
 20داده بودم .رو کردم بهش و گفتم :اینو بهت گفتم که دیگه رو ماشین کسی چیزی
ننویسی(با خنده) .اآلن این دانشجو یکی از مشهورترین پزشک های این مملکت شده و
از آن به بعد با من دوست شده و به مناسبت های مختلف به من زنگ می زنه و حالم رو
می پرسه.

8

گلبانگ 27

•چه درخواستی از رئیس دانشگاه دارید؟
به مسئله حقوق بازنشسته ها رسیدگی کنن .نه به خاطر خودم بلکه به خاطر
کل بازنشسته ها .خوشبختانه من و دکتر ساغری از نظرپیشینه مالی خانوادگی
مشکلی نداریم و در حال حاضر هم مطب داریم .ما بچه هارو با هزینه خودمون
به امریکا فرستادیم و هیچ کمک هزینه تحصیلی از طرف دانشگاه نداشتیم ،ولی
همه شرایط ما رو ندارن .تصور کنید یک استاد بازنشسته با ماهی یک میلیون
تومن چی کار کنه؟ در نظر داشته باشین که در این سن افراد به مراقبت های
پزشکی بیشتری نیاز پیدا می کنن ،رفاه بیشتری نیاز دارن .هفت ساله که از
مصوبه هیئت دولت در خصوص ارتقاء حقوق اساتید ،گذشته و هنوز حقوق
کسانی که استاد تمام هستن با حقوق یه کارمند برابر .البته اینو هم بدونین که
پزشک جماعت از کار نمی مونه .ما داشتیم افرادی رو که رزیدنت بودن و وقتی
بازنشسته شدن استادیار بودن ،چرا؟ چون دنبال کارهای خصوصی بودن .من به
خاطر دارم که یکی از همکاران که از اساتید بازنشسته دانشگاه بودن وقتی فوت
شدن در مراسم ختمشون انگشت شمار آدم اومده بود و دانشگاه حتی یه آگهی
نداد و اسمی از ایشون نیاورد .به همین خاطر از رئیس دانشگاه تقاضا دارم که
به فکر بازنشسته ها باشن .مسئولین هم یک روزی بازنشسته می شن و با این
مشکالتی که بازنشسته ها دارن مواجه می شن.
•اولین عبارتی که با شنیدن کلمات زیر به ذهنتان متبادر می شود
را بفرمائید:
 .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :منزل من
 .بیمارستان لقمان :خانه دومم
 .لیزر :پدیده ای که هنوز داره دوران نوزادیش رو طی می کنه.
 .دکتر ساغری :زندگی من
 .گلبانگ :تا حاال نخوندم ولی اگه بخونم می تونم نظرم رو بدم .اما کار خوبی
رو شروع کردین.
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الزم به ذکر است عالقه مندان می توانند جهت تهیه جایگاه علمی دانشکده و موفقیت های علمی و
و مطالعه این کتاب ،به ستاد شماره  2دانشگاه -طبقه پژوهشی آن پرداخت و از دانشجویان خواست همانگونه
سوم_ روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی که تا به حال در کسب علم کوشا بودند از این پس نیز
مراجعه نمایند.
با تالش جدی و پیگیر جویای دانش باشند و بتوانند
برای کشور و دانشکده افتخارآفرین باشند.
گرامیداشت هفتـه دفاع مقدس در
دانشکده پیراپزشکی
معرفی مسئولین تشکل ها ،پخش نماهنگی از نمونه
فعالیت های انجام شده در معاونت فرهنگی و دانشجویی
به کوشش مدیریت امور فرهنگی و با همکاری نماینده و تشکل ها ،معرفی دانشجویان به تفکیک استان ها و
دفتر نهاد رهبری و واحد بسیج دانشجویان در دانشکده همزمان پخش نماهنگی از مناطق دیدنی و باستانی آن
پیراپزشکی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ،استان ،برگزاری مسابقه آشپزی بین دانشجویان دختر
یاد و خاطرات شهداء و جانبازان  8سال جنگ تحمیلی و مسابقه روپایی بین پسرها ،گرفتن عکس یادگاری و...
را گرامی داشتند.
از دیگر برنامه های متنوع این جشن بود

به همین مناسبت حجت االسالم و المسلمین مسعود
نشست مشترک معاون دانشجویی و فرهنگی نخعی مقدم مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشکده به
دانشگاه با معاون دانشجویی دانشگاه شهید
خانواده های معظم شهداء ،ایثارگران و جانبازان  8سال
بهشتی
جنگ تحمیلی ،تبریک و درود فراوان نثار نموده و
اولین نشست مشترک دکتر رمضانخانی معاون
گفت :این هفته فرصتی برای بازخوانی مهمترین مقطع
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با دکتر شریفی معاون تاریخ انقالب اسالمی یعنی  8سال دفاع مقدس که
دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ سه شنبه حقیقتاً مقطعی فوق العاده درخشان در تاریخ ایران از
 16مهر ماه در دفتر معاونت دانشجویی این دانشگاه آغاز تاکنون بوده است .وی در صحبت های خود اشاره
برگزار گردید.
کرد که کشور ما آنچه که امروز دارد از برکت فداکاری
در این نشست که دکتر نژادجواد مدیر امور دانشجویی شهداء ،ایثارگران و جانبازان دوران دفاع مقدس است
دانشگاه و دکتر شجاعی مسئول امور عمومی معاونت و جا دارد این روز و هفته را به همه دست اندرکاران
نیز حضور داشتند ،بر همکاری مشترک فی مابین این تبریک و تهنیت عرض نمایم.

دو معاونت تأکید شد.
استفاده از تجربیات موجود در کلیه امور مربوط به دو
معاونت ،برگزاری شورای مدیران با حضور مدیران دو
معاونت ،بازدید از پردیس های خوابگاهی دو دانشگاه
و ...از موارد مطروحه و مورد بحث در این نشست بود.

آشپـزی سریـع و آسان دانشجویی با ننه
عجول
به همت روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه و با نظارت اداره تغذیه مدیریت امور دانشجویی
دانشگاه کتاب آشپزی سریع و آسان دانشجویی با
عنوان «ننه عجول» ویژه دانشجویان ورودی جدید مهر
 92چاپ و منتشر گردید.
در این کتاب به دستور تهیه غذاهایی ساده پرداخت
شده است که دانشجو بتواند در خوابگاه با کمترین
زمان و هزینه آن را تهیه نماید .همچنین در این کتاب
به خواص برخی از غذاها و برخی از موادغذایی نیز
اشاره شده است.
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دندانپزشکی ها به استقبال دانشجویان ورودی
جدید رفتند

برپایی غرفه مرکز مشاوره در مراسم
دانشجویان ورودی جدید.
مرکز مشاوره دانشجویی به منظور آشنایی بیشتر
و ارتباط نزدیکتر دانشجویان با این مرکز اقدام به
برگزاری غرفه در تاریخ یازدهم آبان ماه در تاالر امام
علی (ع) دانشگاه شهید بهشتی نمود.
در این غرفه که مورد بازدید دکتر پیوندی ریاست
دانشگاه ،دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه و دانشجویان ورودی جدید قرار گرفت،
فعالیت های متعددی از جمله برگزاری مسابقه بزرگ
مقاله نويسي در زمينه دانشجو و سالمت روان ،انجام
تست های روانشناسی از قبیل تست شخصیت ،تست
افسردگی ،تست اضطراب ،اطالع رسانی و جذب
دانشجویان عالقه مند جهت همکاری با مرکز مشاوره
با عنوان رابطین کار دانشجویی ،تحویل بسته آموزشی
به دانشجویان با محتوای بروشور های آموزشی تحت
عناوین( مشکالت ورود به دانشگاه ،معرفی مرکز
مشاوره دانشجویی،ارتباط موثر)و نشریه راه دیگر و...
صورت پذیرفت.

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده
دندانپزشکی و با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده
مراسم جشنی ویژه دانشجویان ورودی جدید با حضور
دکتر وحید دستجردی ریاست دانشکده ،حجت االسالم
مرکز مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با
و المسلمین افشاری نماینده نهاد مقام معظم رهبری در
تبريك موفقيت دانشجویان در آزمون سراسري سال
دانشکده ،دکتر کدخدازاده معاون فرهنگی و دانشجویی
تحصيلي  ،92-93و گرامی داشت مقدمشان در محيط
دانشکده و جمعی از مسئولین دانشکده و دانشجویان
علم و فرهنگ و به خصوص در دانشگاه علوم پزشکی
ورودی مهر 92در تاریخ سه شنبه  16مهر ماه همزمان
شهید بهشتی جهت آشنايي و ارتباط نزديكتر و بيشتر
با ساعت فرهنگ در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار
با تكتك آن ها بر آن شده است تا مجموعهاي تحت
گردید.
عنوان شناسه سالمت روان را با كمك دانشجويان ايجاد
در ابتدای این مراسم دکتر وحید دستجردی ضمن كند .هدف از این کار ،آن است که این عزیزان از همان
خوش آمدگویی به دانشجویان طی بیاناتی به معرفی ابتدا با این مرکز در ارتباط باشند و امكان استفاده
شناسنامه سالمت روان ویژه دان
شجویان ورودی جدید

سريعتر و آسانتر از امكانات اين مركز را داشته باشند.
در همین راستا پرسنل مرکز ضمن حضور در دانشکده
ها ،به تکمیل پرسشنامه ای که برای ثبت نام به
منظور تعيين وضعيت كلي بهداشت رواني دانشجويان
و نيز برنامهريزي جهت ارتقای بهداشت رواني آنها تهیه
شده بود ،مبادرت ورزیدند.
دريافت لوح سپاس هشتمين دوره طرح ملي
« ايران ،مرز پرگهر» توسط جهاد دانشگاهي
علوم پزشكي شهيد بهشتي

در مراسم اختتاميه هشتمين دوره طرح ملي ايران ،مرز
پرگهر با اهداي لوح سپاس از جهاد دانشگاهي علوم
پزشكي شهيد بهشتي تقدير به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي
شهيد بهشتي ،همزمان با آغاز هفته گردشگري و
برگزاري اختتاميه هشتمين دوره طرح ملي «ايران ،مرز
پرگهر» در جزيره ابوموسي ،اين واحد به عنوان برگزيده
دوره فوق انتخاب و لوح تقدير از طرف مركز گردشگري
علمي -فرهنگي دانشجويان ايران دريافت نمود.
در بخشي از اين « لوح سپاس « كه به امضاي سرپرست
مركز گردشگري علمي -فرهنگي دانشجويان ايران و
دبير طرح ملي ايران مرز پرگهر رسيده ،آمده است:
اعتالي فرهنگ و تمدن ايران اسالمي و شكوفايي دانش
و انديشه ،همواره رسالت متخصصان فرزانه و دلبستگان
توسعه ايران اسالمي بوده است .آبادگران اين سرزمين
از سرآغاز تاريخ تا امروز در پرتو ايمان و اعتقاد موجب
سرافرازي و مباهات بوده اند.
شايان ذكر است ،طرح ملي ايران ،مرز پرگهر از سال
 1384به منظور آشنايي با طرح ها ،پروژه هاي بزرگ
ملي و دستاوردهاي انقالب اسالمي با هدف تقويت
روحيه خودباوري و ايجاد انگيزه در بين دانشجويان
و دانشگاهيان در سراسر كشور آغاز شده كه طي آن
دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه از اماكن صنعتي
مانند عسلويه ،مواريث تمدني و مراكز علمي مانند كاخ
سعدآباد ،كاخ گلستان ،كاخ نياوران ،شهرك سينمايي
غزالي ،پژوهشگاه رويان ،مركز انتقال خون ايران،
پژوهشكده غدد درون ريز ،پژوهشكده گياهان دارويي و
 ...بازديد به عمل آورده اند.

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشکده
پیراپزشکی برگزار شد

دکتر عمرانی در خاتمه سخنان خود گفت :دانشجویان پیراپزشکی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید اردوی
باید با روش های جدید علمی آشنا شوند و تمام سعی یک روزه کوهنوردی در تاریخ پنج شنبه  18مهر ماه
مسئولین بر این است که محیطی علمی و پرنشاط را ویژه دانشجویان دختر خوابگاه حضرت ولی عصر(عج)
برگزار گردید.
برای دانشجویان فراهم آورند.

در بخش دیگری از این مراسم دکتر مقدسی معاونت
آموزشی دانشکده سخنان خود را به دو بخش :معرفی
دانشکده و معرفی جایگاه دانشجو در جامعه تقسیم
کرد .دکتر مقدسی در سخنرانی خود دانشجو را به
عنوان یک شخصیت حقیقی مستقل که دقیق ،متواضع،
متمرکز و پویا است معرفی نمود.
همچنین در ادامه مراسم حجت االسالم و المسلمین
نخعی مقدم سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی
اقامه نماز جماعت به امامت حجت االسالم والمسلمین
دانشکده به فرمایشات مقام معظم رهبری که در
نخعی مقدم ،پاکسازی محیط توسط دانشجویان و ...از
دانشگاه تهذیب ،تحصیل و ورزش باید حاکم باشد
دیگر برنامه های این اردو بود.
اشاره کرد.
پخش نماهنگ فعالیت های فرهنگی دانشکده ،اجرای
تواشیح ،ثبت نام و عضوگیری کانون های فعال
فراخوان انتخابات شورای مرکزی کانون های
فرهنگی و ...از دیگر برنامه های متنوع این مراسم بود.
فرهنگی دانشگاه
هدف از برگزاری این اردو تقویت روحیه نشاط و شادابی
در دانشجویان بود .در طول این اردو حجت االسالم
والسلمین نخعی مقدم مسئول دفتر نهاد رهبری در
دانشکده در رابطه با آغاز سال تحصیلی و شروع یک
دوره جدید و بسیار مهم از زندگی دانشجویان سخنانی
را بیان نمود.

پنجاهمین جلسه شورای مدیران معاونت
برگزار شد
پنجاهمین جلسه از جلسات شورای مدیران معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با حضور دکتر علی
رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و
مدیران این معاونت برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه که در روز سه شنبه مورخ 23
مهر ماه در اتاق شورای معاونت برگزار گردید ،دکتر
رمضانخانی ضمن تأکید بر نظارت بیش از پیش مدیران
مجموعه در حوزه های کاری خود ،بر مواردی از جمله
برگزاری این شورا در خوابگاه های تابعه طبق سنوات
گذشته ،اهمیت مصوبات این شورا ،برگزاری جلسات
مشترک مدیران با دانشجویان و ...تأکید نمود .الزم به
ذکر است در پایان این جلسه مدیران ضمن بحث و
تبادل نظر درخصوص موارد مطروحه ،به ارائه گزارش
عملکرد حوزه های کاری خود به تفکیک واحد نمودند.

به کوشش مدیریت امور فرهنگی و با همکاری نماینده
دفتر نهاد رهبری در دانشکده پیراپزشکی مراسم
جشنی به مناسبت آغاز سال تحصیلی  92-93ویژه
دانشجویان ورودی جدید با حضور دکتر عمرانی رئیس
دانشکده پیراپزشکی در تاریخ سه شنبه نهم مهر ماه در
این دانشکده برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم دکتر عمرانی ضمن خیرمقدم
دانشجویان دختر خوابگاه حضرت ولی
به دانشجویان ورودی جدید به معرفی معاونین و
عصر(عج) به کوهنوردی رفتند
همکاران دانشکده پرداخت .وی در ادامه ضمن معرفی
دستاوردهای مهم دانشکده در سال گذشته به بررسی به کوشش مدیریت امور فرهنگی و با همکاری نماینده
نقش رشته های موجود در دانشکده نیز اشاره کرد .دفتر نهاد رهبری و واحد بسیج دانشجویان در دانشکده

فراخوان انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی
دانشجویان منتشر شد و دانشجویان تنها تا  15آبان ماه
فرصت ثبت نام دارند .بدین ترتیب کانون های فرهنگی
در هر دانشکده مسئولین خود را انتخاب می کنند.
گفتنی است مسئول کانون در دانشکده ،عضو شورای
مرکزی کانون دانشگاه بوده و ضمن شرکت در جلسات
دانشگاهی ،حق شرکت در انتخابات دبیر کانون در
دانشگاه را نیز دارد.
کانون همگام
(ایرانشناسی)

کانون قرآن و عترت
کانون بقیه اله

کانون خیریه همای
رحمت

کانون ادبی
کانون فیلم و عکس

کانون نوا

کانون نمایش

کانون مطالعات و
تحقیقات فرهنگی

کانون خوشنویسی
کانون نقاشی و نگارگری

کانون سالمت رفتار

کانون هالل احمر
عالقه مندان جهت ثبت نام ویا کسب اطالعات بیشتر
می توانند به دفاتر معاونین دانشجویی و فرهنگی
دانشکده خود مراجعه نموده و یا با تلفن 23872352
واحد کانون های مدیریت امور فرهنگی تماس حاصل
فرمایند.
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به کوشش :بی تا نداف فرحی
کارشناس مرکز مشاوره

*جوگیر اعالم کرده واحد گیاه شناسی پایه
به عنوان یک درس سه واحدی به دانشجوهای
علوم پزشکی اضافه شده!! آخه شنیدیم که یکی
از مسئولین محترم از دانشجوها خواسته نفری یه
گلدون هدیه کنن! البته فکر می کنم این مسئول
عزیز نمیدونه چند تا دانشجو داریم! اص ً
ال شما این
همه گلدون رو کجا می خوای جا بدی؟ کی به اینا
آب بده؟ اص ً
ال کدوم نور می خواد؟ کدوم نمیخواد؟!
آقا هدف شما از این کار چیه؟ تو خودتون نریزین با
ما هم درد و دل کنین...

*یه خوابگاه گرفتن تو شمال تهران ،اتاق های
زیاد ،سوئیت های بزرگ ،استخر و سونا ،هر سوئیت
حمام ،آشپز خونه ...خالصه اکازیون ...میگم چطوره
خوابگاه تون؟ خوبه؟ راحتین؟ میگه نه! آبش بو
میده!!!! یعنی تو دربند! شمرون! آبش بو میده؟!؟! ما
رسماً اعالم می کنیم که حاضریم جامون رو با شما
عوض کنیم و آب شمرون بخوریم!

*رفتم تو اتاق ورودی جدیدها دارم به کارهای
فرهنگی دعوتشون می کنم .برنامه های مختلف می
زاریم :تئاتر ،سینما ،موزه و گالری می ریم ،کالس
های آموزشی ...هم تفریح می کنیم ،هم چیز یاد می
گیریم ..پریده وسط حرفم ،می گه :حاال چقدر پول
می دن؟ گفتم پول؟ هیچی .می گن ما نمیایم به
تو هم نصیحت می کنیم نری!! ینی ترم یکی انقدر
پولکی دیدین؟

*آقا یه مسئولی هست ،صبح میری ،میگن
مرخصیه!! ظهر میری ،میگن نیستش! شنبه میری،
مسافرته! یکشنبه سراغشو میگیری ،تشریف برده
مشهد! مهر ماه میری ،رفته مکه! مرداد میری ،میگن
کربالست! خالصه از  12ماه سال  11ماه مسافرته!
بیست تا هم سِ َمت داره! تازه تدریسم میکنه ،همه
دانشجو ها هم از دستش راضین!!! رمز موفقیت
این مسئول رو به آقای جوگیر پیامک کنید جایزه
میگیریداااا
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دنياي كاري امروز وقت با ارزش است و به همين
دليلي دورههاي مديريت زمان اجرا ميشود .كوتاهي
در برنامهريزي و انتظار مسائل و مشكالت را داشتن،
سبب افزايش مقدار فشار عصبي و رواني(استرس)
ميشود.

قدر دچار استرس مي شويم كه ما در طول روز آن
نيازي به ياد آوردن اين گونه تجربه هاي استرس
نداريم .پيدا كردن جاي پارك و استفاده از اتوبوس
هاي شركت واحد ،يكي از شناخته شده ترين و شايع
ترين موقعيت هاي استرس زايي هستند كه كمتر
كسي است كه دچار آن نشده باشد .استرس ها هم
مي توانند جنبه منفي داشته باشند و هم مثبت .محيط :ازدحام بيش از اندازه و سر و صدا هم در خانه
استرس نه يك محرك است و نه پاسخ؛ بلكه برآيند و هم در محيط كار دو عامل تحريك عصبي هستند.
تعاملي است كه فرد و محيط را تحت تأثير قرار مي اين عامل هاي تحريككننده اگر پيوسته و بدون
دهد .به عبارت ديگر استرس در رابطه بين فرد و فاصله باشند ،بزرگترين عامل استرس ميشوند.
محيط به وجود مي آيد .نكته مهم ديگر در رابطه با
خانواده :زندگي خانوادگي شاد و مطمئن بزرگترين
استرس ،مدت زماني است كه فرد تحت شرايط تنش
عامل رهايي از استرس است ،ولي هرگونه شكاف در
زا به سر مي برد ،بر اين مبنا استرس ها به دو دسته
اين زندگي به محيط كار منتقل ميشود.
حاد و مزمن طبقه بندي مي شوند .استرس حاد به
استرسی گفته مي شود كه مدت كوتاهي وجود دارد شخصيت :روانشناسان امريكايي افراد بشر را به دو نوع
و فرد زمان زيادي براي مبارزه با آن صرف نمي كند شخصيت الف و ب تقسيمبندي كردهاند .نوع «الف»
مانند استرس هاي زمان عمل جراحي ،استرس مزمن مردمي رقابتجو و تجاوزگرند كه خود و كارمندانشان
نوعي استرس بلند مدت و طوالني است مثل داشتن را بسيار سخت به كار ميرانند .آنان استعداد فشارهاي
یک فرزند معلول .فشار رواني هنگامي خوب است كه عصبي و رواني را دارند به ويژه مستعد حمله قلبي
با استفاده از برانگيختن ،پاسخ هايي براي كنار آمدن هستند .دارندگان شخصيت نوع «ب» مردمي آرامتر و
با محرك تنش زا توانايي هاي فرد را به چالش بر سادهگيرترند و اغلب براي پيشگيري از استرس ،كارها
مي انگيزد اما بر آن غلبه نمي كند .بنابراين مي توان را از پيش برنامهريزي ميكنند.
گفت وجود سطحي از استرس براي ايجاد انگيزه در
فرد الزم است که صاحب نظران آن را سطح بهينه روش های هیجانی مدیریت استرس:
برانگيختگي مي نامند .مهارت مديريت يا كنترل
استرس ،شامل شناخت استرس هاي مختلف زندگي خودتان را بفهمید که چه عواملی باعث استرس شما
و تأثير آن ها بر فرد است .شناسايي منابع فشار رواني می شود ،چه زمانی دچار استرس می شوید و چگونه
و نحوه تأثير آن ها بر انسان ،فرد را قادر مي سازد تا می توانید از این شرایط پرهیز کنید .مسئولیت پذیر
با اعمال و موضوع گيري هاي خود فشار و استرس باشید .در بسیاری مواقع ،افراد مشکالت را انکار می
کنند .در این حالت ،اوضاع بدتر می شود و درنتیجه
را كاهش دهد.
معموالً مجبور می شوند گناه آن را به گردن دیگران
شایع ترین منابع استرس كدامند؟ تعدادي از
بیندازند .حتی اگر کس دیگری مقصر باشد ،این شما
زمينههاي زندگي باعث استرس ميشود كه ميتوان هستید که آسیب دیده اید و باید مشکل را حل کنید.
آن ها را به شش زمينه تقسيم كرد:
عالیم استرس و نحوه شروع آن را به خوبی بشناسید.
كار :در محيط كاري ،مواجه شدن با مردم گام کلیدی بعدی شناختن منبع استرس است.
استرسزاست ،اما از بين بردن عصبانيت براي موقعیت های استرس زا (چه در محل کار و چه در
جلوگيري از كشمكش نيز چنين است.
منزل) را شناسایی کرده و برای حل آن ها برنامه
ریزی نمائید .این امر معموالً کاری دشوار است زیرا
ديگران :ازدحام ،گاهي سبب استرس ميشود،
استرس نتیجه مجموعه ای از عوامل است که بر
همين طور تنهايي زنان و شوهران سبب استرس
هم ميشوند ،همانگونه كه نيافتن همسري مناسب یکدیگر تأثیرگذار نیز هستند .معموالً استرس فقط با
یک راه حل از میان نمی رود و نیازمند مجموعه ای از
چنين اثري به جاي ميگذارد.
اقدامات در زمینه های گوناگون است.
زمان :دائم در حال شتاب بودن ،استرسآور است .در
برای پیشگیری و کاهش استرس ،روش های مدیریتی
را درک کرده و از آن ها استفاده نمائید .به عنوان
مثال مدیریت زمان و اعتماد به نفس ،دو مهارت مهم
در کاهش استرس هستند .یک محیط کاری آرام برای
خود فراهم نمایید .این امر به معنای آن است که حتی
برای تعطیالت خود برنامه ریزی کنید و به مراکزی
بروید که فکر می کنید برای شما مناسب هستند.
وقتی از نظر زمانی خود را از منابع استرس دور نگاه
دارید ،بهتر می توانید به کنترل شرایط و رفع استرس
اقدام کنید .بدین ترتیب می توانید رویکردی جدید
بیابید.

ستاره سحر از صبح انتظار دمید

غدری از نفس رحمت بهار چكید

ش
گرفت دست قدر ،رایت شفق رب دو 

زمین هب حكم قضا آب زندگى نوشید

هب باغ ،بلبل شوریده رفت رب منبر

چو از نسیم صبا بوى عشق یار شنید

رب آسمان سعادت ز مشرق هستى

سپیده داد نوید تولد خورشید

هوا ز عطر گالب محمدى مشحون

زمین هب عترت و آل رسول بست امید

فتاد غلغله رد باغ و شورشى انگیخت

 كه خیل غنچه شكفت و هب روى او خندید

رسول ،سدرهنشین شد ،على هب صدر نشست

پى ت كامل دینش خدا ى كعبه گزید

هب یمن فیض والیت شراب خم الست

از این گزیده زمین و زمان هب خود بالید

گرفت رپچم اسالم را على رد دست

هب عشق آل على از غدری خم جوشید

غدری ،تجلی خواست خالق ،روح آفرینش،
ربانگیزاننده ستایش و دست اهی بلندی است
که انسان خاکی را هب افالک می کشاند.

-2کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟(با مراجعه به
ستون پژوهش در نظام سالمت ،پاسخ صحیح را
دوست عزیز :لطفاً گزینه مورد نظر خودت را به ترتیب خواهید یافت).
سئواالت همراه با نام دانشکده تا  20آبان ماه ،به
سامانه  30007469پیامک کن تا در صورت ارسال الف -پسران در هفته برای فعالیت های جسمانی وقت
بیشتری صرف می کنند.
پاسخ درست ،در قرعه کشی گلبانگ شرکت کنی.

(به مناسبت  18ذی الحجه ،عید سعید غدیر خم)

ز خویش رفته ،نواخوان عشق بود و سرود

هب بانگ زری و بم ،اسرار خطبه توحید

اسامی برگزیدگان مسابقه مهر ماه:
 .1نصیبه فرمانی قصبه/خوابگاه حضرت زینب(س)

 .2نجمه شاه مهدی /مجتمع خوابگاهی فاطمه الزهرا
-1بزرگترین عامل استرس از کدامیک از منابع ب -دختران در هفته برای فعالیت های جسمانی (س)
استرس زیر ناشی می شود؟(با مراجعه به ستون وقت بیشتری صرف می کنند.
اندیشه و رفتار ،پاسخ صحیح را خواهید یافت).
ج -دختران و پسران در هفته برای فعالیت های
جسمانی به طور مساوی وقت صرف می کنند.
الف -کار ب -محیط ج -خانواده د -دیگران
د -هیچ کدام
به کوشش :آهو ضرغامی
کارشناس روابط عمومی معاونت

به منظور شناسايي و معرفي الگوي مناسب دانشجويي ،افزايش
مراتب معنوي و تشويق دانشجويان در پايبندي به هويت ملي و گسترش اصول و
ارزش هاي اسالمي و اخالق حرفه اي و با هدف افزايش تحرك ،نوآوري و شادابي
اجتماعي و شناسايي استعدادهاي برتر علمي و فرهنگي در بين دانشجويان ،هر
ساله رقابت کشوری جهت انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه برگزار می گردد،
که امسال هجدهمین دوره رقابت آن می باشد .دانشجوي نمونه كشوری به آن
دسته از دانشجويان نمونه دانشگاهي اطالق مي گردد كه به واسطه كسب باالترين
امتياز درگروه و مقطع ،توسط دانشگاه مدارك آنان براي ارزيابي به وزارتين ارسال
و در هيأت هاي داوري وزارتين مورد ارزيابي و به لحاظ كسب باالترين امتياز
درگروه تخصصي و مقطع تحصيلي در ميان شركت كنندگان ،توسط معاونت هاي
دانشجويي و فرهنگی و معاونت آموزشي وزارتين به عنوان دانشجوي نمونه كشوري
معرفي مي گردند.
شاید برای شما جالب باشد که با  5نفر از دانشجویان همین دانشگاه که در
هفدهمین دوره رقابت دانشجوی نمونه کشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
برگزیده شدند ،آشنا شوید:
*سرکار خانم سپیده مختاری خویی دانشجویی دكتري تخصصي باليني رشته
آسیب شناسی فک و صورت.
*سرکار خانم زهرا مستانه دانشجوی دكتري تخصصي ( )Ph.Dرشته مدیریت

اطالعات بهداشتی؛
*جناب آقای حسین درویش دانشجوی دكتري تخصصي( )Ph.Dرشته ژنتیک
پزشکی؛
*جناب آقای رضا محمدی دانشجوی دكتري تخصصي( )Ph.Dرشته علوم و صنایع
غذایی؛
*سرکا رخانم غزاله اسالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع
غذایی؛
الزم به ذکر است شما عالقه مندان جهت شرکت در هجدهمین دوره می توانید
از طرق ذیل اطالعات مورد نیاز را کسب
نمائید:
 .مراجعه به
www.nemoneh.behdasht.gov.ir
 .مراجعه به معاونت فرهنگی و دانشجویی
دانشکده مربوطه
 .تماس با دبیرخانه انتخاب دانشجویی
نمونه مستقر در مدیریت امور فرهنگی و
فوق برنامه (شماره تماس)23872363 :
آبان 1392
13

به کوشش :مهناز آزاد
سرپرست روابط عمومی معاونت
به کوشش :دکتر شهال قنبری

غالمحسین ابراهیمی دینانی (زاده  ۵دی
 ۱۳۱۳برابر  ۲۶دسامبر  ۱۹۳۴در روستای دینان،
از توابع درچه ،خمینی شهر اصفهان) ،فیلسوف
ایرانی است .عمده شهرت وی به علت پژوهش
در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در
سال های اخیر است .وی با بررسی تمامی آثار و
نوشتههای شیخ شهاب الدین سهروردی تا کنون
چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این
فیلسوف ایرانی نگاشتهاست .او هم اکنون استاد
بازنشسته گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران و در دانشگاه های تهران،
تربیت مدرس ،دانشگاه مذاهب اسالمی و دانشگاه
آزاد اسالمی به تدریس فلسفه اشتغال دارد .او
در سال  ۱۳۸۴با کتاب دفتر عقل و آیت عشق،
 ۱۳۸۵با کتاب درخشش ابن رشد در حکمت
مشاء و  ۱۳۸۹با کتاب فلسفه و ساحت سخن
برنده جایزه کتاب سال شد.
کتابهای خرد و خردورزی ،گفتار حکیم و آینه
های فیلسوف و چندین مجلد کتاب و نشریه
دیگر درباره جایگاه فلسفی ایشان است .تا به
حال چندین مقاله و فیلم مستند نیز درباره این
فیلسوف ،نوشته و ساخته شدهاست.
کالس های آزاد وی جهت دانشجویان فلسفه
و محققین و عالقه مندان مطالعه آزاد فلسفه
اسالمی در انجمن حکمت و فلسفه ایران برقرار
است .غیر از کالس های دانشگاهی و آزاد ،دینانی
سلسله درس هایی با عنوان معرفت در شبکه چهار
تلویزیون ایران دارد.
وی در زندگینامه خود مینویسد« :پس از پایان
تحصیالت ابتدائی در همان روستا براساس
انگیزههای دینی به حوزه علمیه اصفهان رفتم و
در مدرسه نیم آورد که از مدارس قدیمی و معروف
آن شهر است به تحصیل علوم دینی از قبیل صرف،
نحو ،منطق ،معانی بیان ،اصول و فقه اشتغال پیدا
کردم بعد از آن برای تکمیل تحصیالت به شهر قم
وارد شدم و در محضر اساتید بزرگ آن شهر به
تحصیل فقه و اصول ادامه دادم.
در همان ایام ضمن این که در درس های خارج
فقه و اصول شرکت میکردم در درس های فلسفه
عالمه طباطبائی نیز حضور پیدا میکردم .عالوه
بر درس های روزانه خود که غالباً تدریس کتاب
اسفار مالصدرا و شفای ابنسینا را شامل میشد
جلسههای خصوصی تدریس فلسفه در شبهای
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پنجشنبه و جمعه را ب ه عهده
داشت که بنده نیز در آن جلسات
شرکت فعال و مداوم داشتم .عالمه
طباطبائی در هر سال چند ماه نیز در شب
های جمعه به تهران میرفتند و با پرفسور
هانری کرسی فرانسوی در موضوعات مختلف
دینی و فلسفی به گفتگو میپرداختند .این
بنده به همراه مرحوم عالمه به تهران میرفتم
و در آن جلسات شرکت میکردم پس از وفات
آیت اللـه بروجردی که رئیس حوزه علمیه قم
بود بنا به عللی قم را ترک کردم و با ورود به
شهر تهران از طریق کنکور به دانشگاه تهران
وارد شدم و تا اخذ درجه دکتری در رشته
فلسفه به تحصیالت خود ادامه دادم .پس از
اخذ درجه دکتری به دانشگاه فردوسی رفتم
و در آن جا به تدریس فلسفه اسالمی مشغول
شدم .در سال  1362به دانشگاه تهران منتقل
شدم و در گروه فلسفه آن دانشگاه به تدریس
فلسفه اشتغال داشتم .در خالل این مدت عالوه
بر کار تدریس به تألیف کتابهائی در زمینههای
مختلف فلسفی مبادرت کردهام».
دینانی میزان سنجش و درک هر چیزی را عقل
میداند ،حتی درک انسان از خدا را .دینانی را می
توانی فیلسوفی از تبار معتزله و عقل گرا دانست
که به اشراق معتقد است و در عین حال فیلسوفی
است متاله و اهل حکمت متعالیه و آشنا به تمامی
جوانب عرفان .دینانی کتابی دارد با نام دفتر عقل
و آیت عشق که در آن به جایگاه عقل در حکمت
و فلسفه پرداخته و از عقل دربرابر عقاید اشاعره
دفاع کرده و به نقد اندیشه های فالسفه و عرفای
شرق و غرب در این مورد می پردازد و در نهایت
آرای خود را ارائه می نماید و عشق را فرآیند درک
ژرف عقلی و خواست براثر شناخت عمیق می داند
و تعارضی بین این دو نیست و هیچ کدام آن یکی
را نفی نمی کند ،بلکه عشق حقیقی را از مسیر
عقل میسر می داند .به دینانی القابی چون «سرباز
عقل» نیز نسبت داده می شود.
برخی از کتب تألیفی دینانی عبارت است از :قواعد
کلی فلسفی در فلسفه اسالمی در سه مجلد ،شعاع
اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی ،منطق و
معرفت در نظر غزالی ،معاد از دیدگاه حکیم مدرس
زنوزی ،اسماء و هیهات حق تبارک و تعالی ،وجود
رابط و مستقل در فلسفه اسالمی ،نیایش فیلسوت
مجموعه مقاالت ،ماجرای فکر فلسفی در اسالم در
سه مجلد ،دفتر عقل و آیت عشق و...

مسئول دفتر تحقیق و توسعه معاونت دانشجویی و فرهنگی

از ماه گذشته بنا شد تا در هر شماره گلبانگ یکی از
تحقیقات دانشجویی انجام شده ،گزارش گردد .در این
شماره نتایج طرح پژوهشی بررسی آگاهی ،نگرش و
عمکرد دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در مورد فعالیت جسمانی و عوامل
موثر بر آن در سال 1391که توسط مسعود مطلبی قائن
دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای
سالمت با راهنمایی و نظارت دکتر رمضانخانی معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و با همکاری جمعی از
دانشجویان دکترا انجام شده است را می خوانیم.
بررسی آگاهی ،نگرش و عمکرد دانشجویان ساکن
در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در مورد فعالیت جسمانی و عوامل
موثر بر آن در سال 1391
پژوهشگر :مسعود مطلبی قائن
پژوهش فوق یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که با هدف
بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان ساکن خوابگاه
ها در مورد فعالیت جسمانی و عوامل موثر بر آن بر روی
 665نفر از دانشجویان انجام شد .نمونه گیری از نوع
خوشه ای و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق
ساخته بود 45/1 .درصد شرکت کنندگان در این بررسی
پسر با میانگین سنی  22/8سال و  54/9درصد دختر با
میانگین سنی  21/8سال بودند .میانگین امتیاز آگاهی
در مورد فعالیت های جسمانی برای پسران  73و برای
دختران  78/9و میانگین نمره نگرش برای پسران 79/2
و برای دختران  74/3بود .پسران به طور متوسط 228/8
دقیقه در هفته و دختران  174/4دقیقه در هفته برای
فعالیت های جسمانی وقت صرف می کردند.
نتایج پژوهش نشان داد که علی رغم وجود آگاهی مناسب،
دانشجویان از عملکرد مطلوبی در خصوص فعالیت
جسمانی برخوردار نبودند .بین آگاهی و نگرش و آگاهی
و عملکرد ارتباط معکوس مشاهده گردید .بنابراین توجه
بیشتر مسئوالن به این موضوع و انجام اقدامات الزم در
راستای آموزش افراد در این زمینه ضروری به نظر می
رسد.
الزم به ذکر است که پژوهش فوق در فصلنامه علمی
پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت شماره ،1
تابستان  1392به چاپ رسیده است.

نویسنده :نوید نصرآبادی
دانشجوی دندانپزشکی

(به مناسبت نهم و دهم محرم ،تاسوعا و عاشورای حسینی)
ها نیفتاد؛ مگر در هیروشیما و ناکازاکی مردم گناهی داشتند که آن بال سرشان
آمد پس چه فرقی است بین این واقعه و آن یکی؟

حسین(ع) پیکری نیست که در کربال شهید شد .حسین(ع) خونی نیست که در
عاشورا ریخته شد ،حسین (ع) سری نیست که بر نیزه آویخته شد ،حسین(ع)
مکتبی ست که عاشورا آفرید ،حسین(ع) عاشورایی ست که عشق آفرید،
حسین(ع) عشقی ست در هر زمان و هر مکان ،آری حسین(ع) آبی ست در
جویبار تاریخ روان ،و صدایی ست در گوش زمین جاودان .حسین(ع) پیش از آنکه
از ما دین بخواهد آزادگی خواست ولی ما آمدیم حسین(ع) را در محرم و صفر
اسیر کردیم و تنها  2ماه از تمام سالمان را با نامش گره می زنیم و به زعممان
دلهایمان را با او هم صدا کردیم ...اما چرا تا اول محرم می شود حسین(ع) تنها نمی گویم حسین تشنه نبود ...آری آن چنان تشنه بود که هر گاه به آسمان می
حرفمان می شود؟ همه جا را سیاهپوش می کنیم ،هیئت راه می اندازیم ،مجلس نگریست آن را تیره وتار می دید ،ولی ما اصل و فرع را اشتباه گرفته ایم ...در کدام
عزاداری ترتیب می دهیم ،تعزیه می خوانیم .این ها خوب است اما چرا با پایان عزاداری مان صحبت از امر به معروف و نهی از منکر می شود ،بگوییم حسین(ع)
صفر ناگهان گویی حسین(ع) را در صندوقچه ی خانه می گذاریم تا سال بعد .برخاست برای اصالح امت جدش ،همه جا صدای گریه و زاری بلند است که «قتل
حسین(ع) برایمان وسیله ایست برای گذران ایامی از سال ،این مدت چه اظهار الحسین عطشان ًا» .
ارادت ها که نمی کنیم ،چه اشک ها که نمی ريزيم ،چه التماس ها که نمی کنیم،
ولی چرا همیشان را خراب می کنیم با جا گذاشتن حسین(ع) در همان صفحه ی چرا وقتی کسی از ما می پرسد حسین (ع) برای چه قیام کرد می گوییم کوفیان
تقویم ،ما می گذریم و گویی حسین(ع) می ماند اما حقیقتاً ما عقب می مانیم از به او نامه دادند یا آنکه فورا ً پاسخ می دهیم برای امتناع از پذیرش بیعت با یزید.
کاروان عاشورا ،از كاروان عاشورايي که در گذر تاریخ شتابان در حال حرکت است .مگر به حسین بن علی (ع) خبر نداند که مسلم و هانی را در کوفه به شهادت
رسانیده اند پس چرا راه آمده را برنگشت ...ولی حسین که تشنه خالفت نبود.
این چه تقویمی ست که یک عاشورا بیشتر ندارد ،مگر کل یوم عاشورا و کل عرض حسین (ع) تنها در جواب کوفیان آمد که امروز در برابر تاریخ مسئول نباشد و
کربال نیست پس بیاییم مهر عاشورایی بر هر روز تقویم دلمان حک کنیم و هر ما چه زود فراموش کردیم که حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بود .در
حقیقت آنچه که ما از حسین(ع) و یارانش برای کودکانمان تصویر کردیم پیل
لحظه جانمان گواهی دهد که «موت فی عز خیر من حیاة فی ذلة».
پیکرانی هستند که هر کدام سپاه یزید را به ترس وا می داشت و همین ...و باز
مطلبی که می انگارم برداشتی آزاد ا زعاشورای 61نیست .آنکه چه اتفاقی افتاد چه زود فراموش کردیم که حسین(ع) همان عابد خدا ترسی است که از نماز به
در شب عاشورا و یا در روز عاشورا چه گذشت بر حسین )ع) و خاندانش و شام وقتشش در ظهر عاشورا نیز نگذشت...
امروز برای خیلی از ما سوال شده که چرا این تشنگی را این قدر بزرگ کرده ایم؛
و آن یکی نه .چرا این قدر در و دیوار را پر می کنیم با العطش العطش مگر به آن
ژاپنی های بدبخت آب دادند قبل از مرگشان .ولی ...حسین (ع) که به آب رسید
می توانست بنوشد ولی غیرتش نگذاشت .ابوالفضل(ع) که آب را تا نزدیک دهانش
آورد ولی ننوشید مگر تشنه نبود؟ چرا ولی مرامش نگذاشت .مرام و عفت را رها
می کنیم و ندای عمو تشنه ام را سر می دهیم.

غریبان را چگونه زینبیان سحر کردند حرف من نیست.
نوشته ی من برداشتی آزاد از عاشورای امروز ماست .این وقایع را این روز ها زیاد
نقل می کنند .پای هر منبری بشینی همین ها را می شنوی .شاید حاال احساس
کنی که دیگر برایت تکراری شده؛ تکراری شده داستان مرخص کردن اصحاب
در شب عاشورا ،تکراری شده داستان رفتن قاسم به میدان جنگ و یا روایت
شهید شدن علمدار .شاید تصور کنی مگر درجنگ های صلیبی مانند این اتفاق

در همین روایت ها داریم که کربالییان شب عاشورا آب داشتند تا حدی که با
آن غسل کردند پس چرا درد حسین (ع) را تشنگی اش می نامیم و فقط هنگام
نوشیدن جرعه ای آب حسین ع) را به یاد می آوریم نه هنگام سرپیچی از فرمان
یزدان ...آری کربال،کرب بال بود اما ما معنی بال را هم نفهمیدیم...
آبان 1392
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نویسنده :عطیه میرمحمد صادق
دانشجوی رشته مهندسی بهداشت

امروز وقتی در حیاط خانه راه میرفتم ،ناگهان چشمم البته من هم وضعیت خوبی نداشتم و پا برهنه بودم.
به ساختمان کناری افتاد که سه یا چهار سالی از
ولی در آن موقع نه من به ظاهر او اهمیت می دادم و
عمرش می گذشت.
نه او به ظاهر من.
یادش بخیر انگار همین دیروز بود که یک مهندس
داشت این خانه را می ساخت .در آن زمان اتفاقی برای دوباره به خانه برگشتیم .من که هنوز لباس هایم را
من و خانواده ام افتاد که تا آخر عمراز یاد نخواهم برد .از شب پیش جمع نکرده بودم خیلی خجالت کشیدم.
خانه هم که خیلی به هم ریخته بود ،البته خانه آنها هم
درست به خاطر ندارم سالی که آن حادثه عظیم به وضع بهتری از خانه ما نداشت ،لیوان های شیر ،ظرف
وقوع پیوست،چه ساعتی بود اما به خوبی به یاد دارم های نشسته و از همه بدتر ظرف کله و پاچه بود .هر جا
که در حال تماشای یه سریال بسیار خنده دار بودم و رو که پیدا کرده بودند لباس گذاشته بودند مثل روی
درست در هیجان انگیز ترین جای فیلم ،ناگهان دیوار دسته مبل ها یا روی میز تلویزیون و ...
بین ما و همسایه کناری ریخت و من مات و مهبوت
من سریع به سمت تلفن رفتم و شماره دفتر کار مادرم
ماندم.
را گرفتم و ماجرا را به او اطالع دادم  .بعد هم با پدرم
بعد از آن همه تعجب وقتی به خودم آمدم پسر همسایه تماس گرفتم و هر دو گفتند که تا کمتر از یک ساعت
کناری را دیدم که در حال خوردن کله و پاچه بوده ،دیگر خودشان را به
چشمانش گشاد شده و به دیوار ریخته شده خیره شده
خانه می رسانند.
است.
ناگهان هر دو جیغی کشیده و به طرف درب دویدیم.
من که فکر کرده بودم زلزله است با تمام شتاب خود را
به طرف درب حیاط رساندم ولی بعد ازمدتی عقلم به
سر جایش برگشت و با خود گفتم اگه زلزله است پس
چرا همسایه های دیگر بیرون نیامدند؟
به طرف اتاق سرایدار رفتم ،درب زدم اما کسی جواب
نداد.ناگهان پسر همسایه را دیدم که در گوشه ای
نشسته ،دست هاش رو روی سرش گذاشته و زیر لب
چیزهایی را زمزمه می کند.
به طرفش رفتم ،مرا که دید بیشتر رنگش پرید و گفت:
شما هم دیدید؟
گفتم:بله
گفت :زلزله بود؟

بعد از اینکه چادر را گره زدیم ،متوجه شدیم که همه
چیز از دو طرف چادر پیداست.
پسر همسایه خودش فهمید که من از طرز چادر زدنش
خیلی راضی نیستم برای همین گفت :دیگر به بزرگی
خودتان ببخشید! به هر حال از هیچی که بهتر است.
و بعد من با گفتن کلمه بله او را ترک کردم.
به محض اینکه از او جدا شدم ،شروع به مرتب کردن
خانه کردم و بعد هم یک دست لباس درست و حسابی
پوشدم و وقتی کارم تمام شد ،پدر و مادرم آمدند.
مادرم مرا در آغوش گرفت و گفت :الهی قربانت بروم ،
اتفاقی که برات نیفتاد؟
در این هنگام مادر پسر همسایه نیز از راه رسید و با پدر
و مادرم مشغول بحث شدند.
خالصه آن روز گذشت.

پسر همسایه هم به پدر و مادرش خبر داد.
رئیس ساختمان مامور آورد و بعد از یک ماه تازه شروع
بعد رو به پسر همسایه کردم و به او گفتم :فعال اگر به ساختن دیوار ما کردند ولی اگه بدانید در این یک
ماه به ما چه گذشت؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
چادری دارید بیاورید که وصل کنیم تا بعد.
مجبور بودیم لباس هایی رو بپوشیم که فقط در
او هم چشمی گفت و رفت که یک چادر بیاورد.
مهمانی ها می پوشیدیم .یک بار همان طور که در
بعد از دو دقیقه با یک چادر برگشت و من به درستی به حال راه رفتن بودم پایم به میز گیر کرد و یکی از عزیز
یاد دارم که آن چادر به شدت کهنه بود و از همه بدتر ترین پیراهن هایم را از دست دادم .پیراهنی که به جانم
وابسته بود!
اینکه نازک هم بود!
تنها مشکل این بود که نه آنها میخ یا پونز داشتند نه ما .در ظروفی غذا می خوردیم که فقط وقتی مهمان
داشتیم از آنها استفاده می کردیم.
بعد پسر همسایه یه نگاه متفکرانه به من کرد و در
حالی که معلوم بود خیلی دارد فکر می کند ،روبه من شب ها باید زود می خوابیدیم که مزاحم همسایه
نشویم.
گفت :ما چسب داریم ها! بیاورم؟
گفتم :چادر سنگین است ،با چسب که نمی شود!

صدای تلویزیون از سه تا نباید بیشتر می شد.

گفتم :خیر ،باالخره این ساختمان کناری کاره خودش و بعد باکنایه اضافه کردم :در ضمن اگه شما چسب حق گذاشتن موزیک رو نداشتیم .مادرم می گفت
را کرد .آن قدر به دیوار خانه ما فشار آوردند تا ریخت .نواری سراغ دارید ،در عوض من چیز محکم تری سراغ همسایه ناراحت می شود!
دارم ،آب دهان!...
ناگهان بلند شد و ایستاد.
و واقعا ما در این یک ماه مشقتی را تحمل کردیم که
دیگر کفرش داشت در می آمد به همین خاطر من مثل و مانندی نخواهد داشت و من در این یک ماه قدر
از سر و وضعش خنده ام گرفت ،با یک زیر شلواری راه
دیوار رو از ته دل دانستم و فهمیدم که ما چقدر به آن
چیز بیشتری نگفتم.
راه و یه زیر پوش آبی ( از آن هایی که پیرمرد ها می
نیازمندیم.
پوشند) بیرون آمده بود.
خالصه آن قدر دو سر چادر را کشیدیم تا باالخره من
توانستم یک سر آن را به میز و او هم توانست سر
گلبانگ 27
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نویسنده :شهزاد اسماعیلی
دانشجوی فیزیوتراپی

زندیان یا زندیه یا دودمان زند نام خاندانی پادشاهی
است که میان فروپاشی افشاریان تا برآمدن قاجار به
درازای چهل و شش سال در ایران بر سر کار بودند.
این سلسله به سردمداری کریم خان زند از سال ۱۱۶۳
هجری قمری در ایران به قدرت رسید .کریمخان،
ایلخان طایفه زند بود .پدرش «ایناق خان» نیز ایلخان
بود .کریم خان در آغاز یکی از سرلشکران سپاه نادرشاه
افشار بود که پس از مرگ نادر با همراهانش بازگشت .او
فردی مدبر بود .او را لحاظ برخورد با مردمان نیکوترین
فرمانروا پس از حمله اعراب به ایران دانستهاند .کریم
خان خود را وکیل الرعایا نامید و از لقب شاه پرهیز
کرد .شیراز را پایتخت خود گردانید و در آبادانی آن
کوشش نمود .ارگ ،بازار ،حمام و مسجد وکیل شیراز از
کریمخان زند وکیل الرعایا به یادگار ماندهاست.

تأمین امنیت در سراسر کشور ،توسعه راه ها ،امن کردن
بنادر جنوبی ،ترویج کشاورزی و توجه خاص به آن و
سرانجام توسعه تجارت از مهم ترین کارهایی بود که
کریم خان در دوران زمامداری خود به انجام رساند.
کریم خان داد و ستد و تجارت را مورد حمایت قرار داد
زیرا به درستی می دانست که از این راه می توان بر
ثروت کشور افزود.
در زمان کریمخان چند آشوب از جمله طغیان میرمهنا
دزد دریایی معروف خلیج فارس و شورش حسینقلی
خان جهانسوز رخ داد اما در کل در زمان او مردم ایران
روی آرامش می دیدند.

کریمخان زند شهر شیراز را پایتخت خود ساخت و
بناهای بسیار زیبایی از خود در این شهر به یادگار
کریم خان زند توانست پس از فروپاشی حکومت گذاشت که از آن جمله میتوان به حمام وکیل ،بازار
نادرشاه افشار ،تمام بخشهای مرکزی ،شمالی ،غربی وکیل ،ارگ کریمخان و مسجد وکیل اشاره کرد.
و جنوبی ایران را زیر پرچم حکومت خود درآورد .کریمخان در  ۱۱۹۳هجری قمری ( ۱۷۹۹میالدی)
همچنین برادر وی ،صادقخان زند ،نیز موفق شد در درگذشت .فرزندان او هفت تن ،چهار پسر و سه دختر
سال ۱۱۸۹ق .بصره را از امپراتوری عثمانی جدا کرده بودند .پس از مرگش زکیخان زند به فرمانروایی رسید.
و به ایران پیوست نماید و از این راه نفوذ ایران را بر وی در موزه پارس یا عمارت فرنگی واقع در روبروی
سراسر اروندرود ،بحرین و جزایر جنوبی خلیج همیشه زندان کریم خانی (ارگ کریم خانی) ضلع جنوبی
پارس مسلم گرداند.
مجاور حیاط هنرستان صنعتی نمازی شیراز به خاک
پس از مرگ نادر کریمخان نیرویی به هم زد و پس
از چندی با دو خان بختیاری به نامهای ابوالفتحخان
بختیاری و علیمردان خان بختیاری ائتالفی فراهم
ساخت .آن ها کسی را که از سوی مادری از خاندان
صفوی میدانستند ،به نام ابوتراب میرزا (شاهاسماعیل
سوم) را به شاهی برگزیدند .در این اتحاد علیمردان
خان بختیاری نایبالسلطنه بود و ابوالفتحخان بختیاری
حاکم اصفهان و کریمخان زند نیز سرلشکر سپاه
بود .اما چندی که گذشت علیمردان خان بختیاری،
ابوالفتحخان بختیاری را کشت و بر کریمخان زند
شورید ولی سرانجام پیروزی با کریمخان بود.

کریم خان پس از شانزده سال مبارزه دایمی توانست
بر تمامی حریفان خود از جمله محمدحسن خان
قاجار و آزاد خان افغان غلبه کند و صفحات مرکزی و
شمالی و غربی و جنوبی ایران را در اختیار بگیرد .وی
به انگلیسی ها روی خوش نشان نداد و همواره میگفت
آنها میخواهند ایران را مانند هندوستان کنند .برادر
وی ،صادق خان ،نیز موفق شد در سال ۱۱۸۹ه .ق.
بصره را از حکومت عثمانی جدا نماید و به این ترتیب،
نفوذ اوامر دولت ایران را بر سراسر اروندرود و بحرین و
جزایر جنوبی خلیج فارس مسلم گردید.

سپرده شدهاست .پس از چیرگی آغا محمدخان قاجار
بر شیراز ،به دلیل کینه اش قبر وکیل الرعایا را شکافته
و استخوان های او را به تهران برد و در کاخش در
مکانی بنام خلوت کریمخانی دفن کرد.

با مرگ کریم خان اوضاع کشور باز به هم ریخت و
نبرد بر سر قدرت بازماندگان زند فشار بسیاری به مردم
آورد .حتی در برافتادن این خاندان مردمان بسیاری
قربانی قاجارهایی شدند که فرمانروایی را از زندیان
ربوده بودند ،برای نمونه بالیی که بر سر مردم کرمان
آمد و هزاران نفر را کور کردند را میتوان نمونه آورد.
کریم خان زند؛ ۱۱۹۳ -۱۱۷۹قمری
زکی خان زند؛ برادر کریم خان بود که حدود صدروز
حکومت کرد و نهایتاً به تحریک علی مرادخان؛
خواهرزادهاش به قتل رسید.
ابوالفتح خان زند؛ ۱۱۹۳-۱۱۹۳؛ او فرمانروایی
هفتاد روزهای را پس از مرگ پدرش کریم خان داشت.

صادق خان زند؛۱۱۹۶-۱۱۹۳؛ وی در کرمان
فرمانروایی به راه انداخته بود و دعوی پادشاهی داشت.
با ترور زکی خان خود را به شیراز رساند و فرمانروایی را
او که مرد سادهزی بود به تجمالت و انباشتن دارایی به دست گرفت .ولی از علیمرادخان شکست خورد و به
کششی نداشت و بیشتر سرمایه کشور را به مصرف قتل رسید و به روایتی خودکشی کرد.
نیازهای درونی کشور میرساند .او دوست داشت مردم
علیمرادخان زند؛ ۱۲۰۱-۱۱۹۶؛ وی خواهرزاده زکی
در آرامش و آسایش و شادی زندگی کنند و در راه این
خان بود .او در آغاز بر اصفهان فرمان میراند و توانست
آرزوی خویش میکوشید .او که انسانی بیآالیش بود در
بسیاری از رقیبان را کنار بزند و بر پایتخت شیراز دست
توده مردم حاضر میشد و از روزگار آنان آگاه میشد و
یابد.
گاه در انجام کارهای پست نیز به آنها یاری میرساند.
از مهربانی و بخشش او داستانها گفته شدهاست.
جعفرخان زند؛ ۱۲۰۳-۱۲۰۱؛ پسر صادق خان بود

که بعد از مرگ علی
مراد خان به تخت
نشست .عدهای از مخالفانش از جمله صیدمراد خان
زند؛ عم زاده علی مرادخان؛ شبانه بر سرش ریختند
و او را کشتند و سرش را از دیوار ارگ شیراز به زیر
انداختند.
صیدمرادخان زند؛ او از بزرگان زند بود که پس از
ترور جعفرخان هفتاد روز در شیراز فرمان راند.
لطفعلیخان زند؛ ۱۲۰۹-۱۲۰۳؛ پسر جعفر خان در
آغاز بر شیراز و آنگاه در کرمان  -خوار و طبس با
آغا محمد خان قاجار به نبرد پرداخت و ارگ بم را
تسخیر کرد و تا مدتی کرمان را پایتخت زندیان قرار
داد .آقا محمد خان قاجار به دفع او لشکر به کرمان
آورد و آنجا را برای چهارماه محاصره کرد .سرانجام در
اثر خیانت لشکریانش که از طول محاصره ملول شده
بودند؛ لطفعلی خان شکست خورد و پس از کور شدن و
شکنجه بسیار به طهران انتقال داده و کشته شد .مقبره
وی در بازار کفاشها در بازار تهران میباشد.
زندیان با انگلستان دارای پیوندهای بازرگانی بودند و
برخی سران این دودمان همچون واپسین شاهشان
لطفعلیخان برخوردهای نزدیک و دوستانهای
با نمایندگان این کشور داشتند .هرچند برخورد
کریم خان با انگلیسیها در تاریخ پُرآوازه است؛ وی
چینیهای پیشکشی انگلیسیها را در پیش رویشان
شکست و ظرفهای مسی ایرانی را به زمین زد و گفت
که میبینید مال ما بهتر است و نیازی به ظرفهای
شما نداریم.
و این از عاقبت اندیشی بنیانگذار این دودمان بوده باشد
چرا که هندوستان به تازگی به استعمار انگلیسیها
درآمده بود .با این همه وی به شرکت انگلیسی
هند شرقی پروانه زدن تجارتخانه در بوشهر را داد و
تسهیالتی به ایشان بخشید .انگلیسیها پارچه های
پشمی به ایران میآوردند و در برابر ،کریم خان ایشان
را از حق گمرک معاف نمود .بازرگانان انگلیسی حق
بیرون بردن طال و نقره را از ایران نداشتند و ناچار بودند
برای بهای کاالهای خویش کاالهای ایرانی خریداری
کنند .این از بهترین شکل های تجارت خارجی ست
که سرمایه داخلی را حفظ می کند و بازار داخلی را
رونق می بخشد.
هلند نیز در آن زمان هماورد بازرگانی انگلستان بود،
این کشور در این زمان جزیره خارک را اشغال کرد و
آن را محور بازرگانی خویش با ایران و عثمانی قرار داد
ولی دیری نگذشت که در سال ۱۷۷۶میالدی راهزنی
به نام میرمهنا ظاهرا ً به اشاره زندیان خارک را گرفت و
هلندیها را بیرون راند.
همچنین روسیه نیز پیوندهای بازرگانی گستردهای در
این روزگار با زندیان داشتهاند.
آبان 1392
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مشاور مذهبی :حجت االسالم و المسلمین رضا علیمحمدی
کارشناس آموزشی دانشگاه

.1محدثه .ع ،دانشجو :یادگرفتن ،یاد دادن و دیدن شعبده و اقدام به بازی هایی که همراه یا تردستی هستند ،چه حکمی دارد؟
 .یاد دادن و یاد گرفتن شعبده حرام است ،ولی بازی هایی که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع شعبده محسوب نمی شوند ،اشکال ندارد.
جن ،رایج شده و عده ای راه اصلی (که توکل و استعانت از سرچشمه الهی
.2زهره .ن ،دانشجو :متأسفانه فراگیری سحر و احضار ارواح ،مالئکه و ّ
است) را فراموش کرده ،آیا این عمل جایز است؟
 .علم سحر و یاد گرفتن آن حرام است مگر به منظور غرض عقالنی و مشروع باشد .و اما احضار ارواح ،مالئکه و جن ،بر حسب اختالف موارد و وسائل و اغراض،
احکام مختلفی دارد.
.3شهین .ق ،دانشجو :آیا فالگیری از طریق سنگ ریزه یا قهوه و دیگر اشیاء و کسب درآمد با آن جایز است؟
 .اخبار به کذب جایز نیست و غالباً اخباری را بیان می کنند که فرد با آن درگیر است ،لذا خبر جدیدی که واقعیت داشته باشد ،ندارد.
.4مهدی .م ،دانشجو :چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند ،هدیه ای به او اهداء کند ،حکمش چیست؟ هر چند آن کارمند بدون هیچ
گونه چشم داشتی ،کاری را انجام داده باشد؟
 .هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع ،یکی از خطرناک ترین چیزهاست و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید بهتر است ،فقط در یک صورت ،دریافت آن
جایز است اینکه هدیه دهنده با اصرار زیاد و با امتناع کارمند از قبول آن ،به نحوی آن را اهداء کند .آن هم بعد از انجام کار و بدون توقع قبلی ،اشکال ندارد.
.5شیما .ح ،دانشجو :دعاهایی که نویسندگان آن ها ادعا می کنند که در کتاب های قدیمی نقل شده اند ،چه حکمی دارند و آیا از نظر شرعی
معتبر هستند و نیز پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دعا جایز است؟
 .اگر دعاها از ائمه اطهار(ع) روایت شده باشند و یا مضامین آن ها حق باشند ،تبرک جستن به آن ها اشکال ندارد و اگر شک داشته باشیم به این امید که از قول
معصوم(ع) باشند ،اشکال ندارد و پرداخت و دریافت به عنوان اجرت نوشتن دعاهای وارده اشکال ندارد.

به کوشش :مهناز آزاد
کارشناس مشاوره

نکته ماه:

قبل از تقلید از دیگران
منابع خود را به دقت
ارزیابی کنید .این
که دیگران در اموری
موفق می شوند ،صرف ًا
دلیل بر کسب موفقیت
توسط شما در همان
مسیر نیست!

18

گلبانگ 27

یه روز یه کالغ و یه خرس سوار هواپیما بودن .کالغه سفارش چایی میده.
چایی رو که میارن یه کمیشو می خوره باقیشو می پاشه به مهموندار!
مهموندار می گه :چرا این کارو کردی؟
کالغه می گه :دلم خواست ،پررو بازیه دیگه پررو بازی!
چند دقیقه می گذره… باز کالغه سفارش نوشیدنی میده،
باز یه کمی شو می خوره باقیشو می پاشه به مهموندار.
مهمون دار می گه :چرا این کارو کردی؟
کالغه می گه :دلم خواست پررو بازیه دیگه پررو بازی!
بعد از چند دقیقه کالغه چرتش می گیره ،خرسه که اینو می
بینه به سرش می زنه که اونم یه خورده تفریح کنه …
مهموندارو صدا می کنه می گه یه قهوه براش بیارن .قهوه
رو که میارن یه کمیشو می خوره باقیشو می پاشه به مهموندار!
مهموندار می گه :چرا این کارو کردی؟
خرسه می گه :دلم خواست! پررو بازیه دیگه پررو بازی!
اینو که می گه ،یهو همه مهموندارا می ریزن سرش و
کشون کشون تا دم در هواپیما می برن که بندازنش بیرون.
خرسه که اینو می بینه شروع به داد و فریاد می کنه.
کالغه که بیدار شده بوده بهش میگه :آخه خرس گنده تو که بال نداری
مگه مجبوری پررو بازی دربیاری!!!

نویسنده :حامد اسدیان
کارشناس کانون های فرهنگی

نویسنده :رضا میرزائی
کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه

شاید کمتر کسی به اندازه ی یک
دانشجوی علوم پزشکی ،خصوصاً
ورودی جدید با این فیلم همزاد پنداری
کند .تلنگری که همه ی مسئولین
دانشگاه قصد دارند با برگزاری همایش
ها و کارگاه ها و اردوهای مختلف به
دانشجوهای جدیدشان وارد کنند این
فیلم یک جا در خود قرار داده .البته
این اولین فیلم شهبازی نیست .او قب ً
ال
هم با «نفس عمیق» به چالش های
دوران جوانی و جامعه اشاره کرده .نگاه
عریان فیلم به بی رحمانه ترین قوانین
کالنشهر ها و تضاد آن با معصومیت
جوان ترم اولی که از حاال خود را در
ِ
برابر سالمت همخانه بیمارش پزشکی
قسم خورده می بیند بسیار قابل تأمل
است .دربند فیلم خانواده ها هم هست،
هرچند غفلت خانواده نازنین در فیلم
کمی غلو شده می نماید اما از آن ها
هم غافل نشده .از همه مهم تر شاید
مسئولین دانشگاه ها را درگیر خود
می کند .به راستی بخشنامه های
اداری ،خوابگاه دادن یا ندادن چه
آسان زندگی مهم ترین جوانان کشور
را دستخوش چالش می کند .یقیناً
اگر دقیق تر و برنامه ریزی شده تر
مدیریت شود ،ذهن و روان نازنین ها
کمتر مورد هجوم نامالیمات و نامردی
های اجتماعی قرار خواهد گرفت.

سوء مصرف مواد به عنوان یک پدیده
ناهنجار اجتماعی است که به علت
شیوع آن ،از جمله معضالت بسیار
آزاردهنده در میان جوانان می باشد.
کتاب پیش رو بر پایه فعالیت های طیف
وسیعی از افراد و سازمان هایی که در
برنامه های پیشگیری از اعتیاد جوانان
دخیل هستند ،تنظیم گردیده است و
اکثر اطالعاتی که در آن مطرح گردیده
بر اساس تجربیات زندگی واقعی جوانان
که اساسی ترین و کارآمد ترین قشر
جامعه می باشند ،جمع آوری شده
است.
این کتاب تنها وسیله ای که تأثیرات
آن بستگی به چگونگی استفاده شما
دانشجویان عزیز از آن دارد و سه هدف
اصلی را دنبال می کند :ابتدا به انتخاب
دقیق گروه هدف کمک می کند؛ دوم
به شناسایی گروه هدف جهت یافتن
موضوعات و مشکالت واقعی با پرسش
از ایشان یاری کرده و سوم به گروه
هدف در یافتن راه حل مناسب کمک
می نماید.
درنهایت هدف اصلی این کتاب فراهم
نمودن ابزار و راهکاری برای جوانان
و افرادی است که می خواهند برنامه
های پیشگیری از سوء مصرف مواد را از
طریق دخالت فعال جوانان و جامعه راه
اندازی نمایند.
همچنین برای کسانی که از قبل در
برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد
مخدر شرکت داشته اند ،مفید خواهد
بود.

نویسنده  :مهندس امین کرم پور
دانشجوی ارشد انفورماتیک پزشکی

یک دانشجوی شهرستانی به نام مریم
در یکی از دانشگاههای تهران ثبت نام
می کند ،اما به دلیل کمبود جا در
خوابگاه با دختر دیگری که دانشجو
نیست همخانه می شود و این آغاز
ماجراهایی در فیلم است…

تألیف گروه مؤلفین سازمان ملل متحد/
ترجمه دکتر مرجان انور و همکاران/
چاپ سوم  112 /1391صفحه

آلبومی که در این شماره قصد معرفی
آن به شما هنر دوستان را داریم «دور
تا نزدیک» ساخته هوشنگ کامکار است.
اثری به سبک موسیقی ملی ایران که
برای سازهای ارکستر سمفونیک ،سازهای
ایرانی ،آواز و گروه کر بر اساس ملودی
هایی مناسب با مضامین اشعار دوره های
مختلف تصنیف شده است .آلبومی که
آهنگسازش می گوید برای ساخت آن
در سال  88حدود  26میلیون تومان
هزینه کرده است .البته بدون پرداخت
دستمزدی به اعضا خانواده اش که
بیشتر نوازندگان سازهای ایرانی اثر بوده
اند .ارسالن کامکار خواننده این آلبوم
بوده و هم خوانی مریم ابراهیم پور ،هانا
کامکار ،صبا کامکار زیبایی دو چندان
به آن داده است .عهده دار دکلمه اشعار
احمدرضا احمدی و نوازندگی قطعات
نیز حاصل هنرنمایی ارسالن ،ارژنگ،
اردشیر ،اردوان و نیریز کامکار به همراه
نوازندگان مهمان از ارکستر سمفونیک می
باشد.کامکار یکی از اهداف خود از ارائه
این اثر را ارائه آلبومی که در آن همراه
با موسیقی ،سیر تحول شعر نیز نمایان
باشد بیان می کند و از همین رو اشعاری
را از دوره های مختلف شعر انتخاب کرده
است .اولین قطعه«ایوان مدائن» نام گرفته
و شعر آن قصیده ای از خاقانی شروانی
شاعر بلند آوازه قرن ششم است .قطعه
دوم این مجموعه«عهد شباب» نام دارد
و برگرفته از غزلی به همین نام از حافظ
شیرازی شاعر بزرگ ایرانی قرن هشتم
هجری است .سومین قطعه که «مهتاب»
نام گذاری شده ،موسیقی ای بر شعر«می
تراود مهتاب» اثری از نیما یوشیج شاعر
معاصر ایرانی و پدر شعر نو فارسی است.
قطعه چهارم نیز«درکمین اندوه» از
کتاب«لکه عمر بر دیوار» از سروده های
احمدرضا احمدی شاعر معاصر است.
کامکار در این چهار قطعه سعی کرده
موسیقی را متناسب با نوع ساختار و
مقاطع تاریخی اشعار ساخته و سازها و
ملودی ها را نیز بر همین اساس انتخاب
کند ،که این امر باعث تنوع ساختاری در
موسیقی آن شده است.

نویسنده :مهندس مریم السادات ضیاءزاده
کارشناس ارشد محیط زیست

نگاهی عریان به بی رحمی
کالنشهرها:
دربند/نویسنده وکارگردان:پرویز
شهبازی/تهیهکننده :امیرسمواتی/
بازیگران :نازنين بياتي،پگاه آهنگراني،
احمد مهرانفر /اکران :پائیز92

مصرف مواد مخدر چالش امروز
جهان:
راهنمای کاربردی پیشگیری از
اعتیاد جوانان

روایتی از موسیقی ایرانی در چهار
قطعه :دور تا نزدیک
دور تا نزدیک /آهنگساز :هوشنگ کامکار/
خواننده :ارسالن کامکار /پخش :آوای باربد

نگاهی جهانی به سنت
ایرانی:
بوستان نوروز

در پهنه غربی اراضی عباس آباد تهران
و در قسمت غرب بزرگراه شهید
مدرس ،بوستان نوروز با بیش از 90
هزار متر مربع مساحت ،بزرگترین
بوستان مجموعه را تشکیل میدهد
که برای آن کارکرد تفریحی ،فرهنگی
و تفرجی در سطح فرامنطقهای و
بینالمللی پیشبینی شده است.
کارکردهای بینالمللی و فرهنگی
بوستان نوروز در حوزه کشورهای
عضو اکو تعریف شده که در همین
راستا بخشی از این بوستان به نام اکو
در نظر گرفته شده است که محلی
برای معرفی آیین ها و سنت های
کشورهای عضو اکو با محوریت آیین
و سنت نوروز در تمام ایام سال خواهد
بود .دریاچه  12هزار متر مربعی ،باغ
گل ،اسکیت پارک ،آسمان نما ،پارک
دوستدار کودک و مسیرهای کالسکه و
دوچرخه رو از ویژگیهای این بوستان
است .در این بوستان  ۱۲سکو به
 ۱۲کشور عضو اکو و دو سکو نیز به
کشورهای عراق و بحرین که نوروز را
جشن میگیرند ولی عضو اکو نیستند
اختصاص پیدا کرده است که هر
کشور میتواند در یکی از این سکوها
به معرفی خود در حوزه گردشگری،
نمایش آداب و رسوم ،صنایع دستی و
موسیقی بپردازد .نوروز به عنوان یکی
از شاخصههای فرهنگی مشترک بین
کشورهای عضو اکو مطرح است که
این مسئله در بین کشورهای همسایه
دریای خزر نیز صادق بوده و به همین
منظور دریاچهای به شکل نقشه دریای
خزر در این بوستان طراحی شده است.
مجموعه پالنتاریوم که چهارمین
آسماننمای بزرگ دنیاست ،نیز در
بوستان نوروز جای گرفته است.

نسخه صوتی این اثر فاخر با قیمت 8000
تومان از فروشگاه های عرضه محصوالت
فرهنگی قابل تهیه می باشد.
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