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مهناز آزاد

سردبیر

 16آذر

وقتی به آذر میرسی اولین چیزی که در واپسین
ماه این فصل رنگارنگ به ذهنت میرسد ،روز
دانشجوست.
روزی خاص در تقویم ایرانی که یادآور اهمیت،
غنا و رشادتهای جوانان فرهیختهی این مرز و
بوم است.
امروز سالها از شانزدهم آذرماه سال 1335
میگذرد .یاد سه آذر اهورایی قندچی،
شریعترضوی و بزرگنیا یاد باد ،که ارزش
واالی دانشجو را در تاریخ حک کردند.
ولی تو امروز به عنوان دانشجو چه چیزی را بر
صفحه روزگار خواهی نگاشت ،بنگر به خودت
که مقام دانشجو را چگونه حفظ کردهای...
شأنیت این جایگاه را تا کجا بردهای...
دانشجوی امروز شاید به گمان بعضیها
فرسنگها با گذشتگان فاصله دارد ...ولی من
معتقدم که هنوز هم این فرد از منزلت ویژهای
برخوردار است.
به خود بنگر و تفکر کن ...
در خاتمه فقط یک جمله:
به امید روزی که دانشگاههایمان مرکز
درست کردن انسان باشد.
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برگزاری انتخابات پرشور
شوراهای صنفی

با مشارکت قریب به  4000نفر از دانشجویان در انتخابات
آهو ضرغامی عکس :مسعود آقایی

 کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند برگزاری
انتخابات سالم در روز یکشنبه  17آبانماه

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه برای نخستینبار بهصورت متمرکز در
کلیهی دانشکدهها و خوابگاهها با حضور پرشور دانشجویان برگزار گردید.
پیرو ابالغیهی معاونت فرهنگی ،دانشجویی
و امور مجلس وزارت بهداشت با موضوع
دستورالعمل اجرایی آئیننامه شوراهای صنفی
دانشجویان دانشگاهها دردانشکدهها وخوابگاهها
و به کوشش مدیریت امور دانشجویی معاونت
یوفرهنگیدانشگاهوباهمکاریحراست
دانشجوی 
دانشگاه ،ادارهی فناوری اطالعات و ارتباطات
یوفرهنگیدانشکدهها
دانشگاه،معاونیندانشجوی 
و  ...این انتخابات برای نخستین بار در سطح کلیه
دانشکدهها و خوابگاههای تابعه بهصورت متمرکز
در تاریخ هجدهم و نوزدهم آبانماه برگزار شد.
کارگاه توجیهی این انتخابات با حضور
صدوپنجاه نفر از اعضا از جمله دکتر پالش
رئیس کمیتهی نظارت ،نریمانی مدیر امور
دانشجویی ،نمایندگان حراست ،مسئولین
ذیربط در دانشکدهها و خوابگاهها در روز
یکشنبه هفدهم آبانماه در تاالر بینالمللی
امام خمینی(ره) برگزار گردید و طی آن کل فرآیند
انتخابات و نحوهی برگزاری آن آموزش داده شد.
در روز اول این انتخابات به طور همزمان
در  14حوزهی خوابگاهی با شرکت  1556نفر از
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دانشجویان ،انتخاباتی پرشوربرگزارگردید وضمن
توزیع 3550تعرفه ،به علت رقابت تنگاتنگ در
برخی حوزهها ،انتخابات به دور دوم کشیده شد.
همچنین انتخابات دانشکدهها در نوزدهم
آبانماه برگزار شد که در ده دانشکده به طور
همزمانانتخاباتباشرکتگستردهیدانشجویان
برگزار شده و در مجموع  2000نفر از دانشجویان
از بین  107نفر از نامزدها 17 ،نماینده را انتخاب
نمودند ،که نتایج آن در هفت حوزه نیز به دور
دوم موکول گردید.
الزم به ذکر است پس از تصمیم کمیتهی
نظارت بر انتخابات ،دور دوم این انتخابات به
طور همزمان در خوابگاههای حضرت زهرا(س)،
سمیه و نرگس از حوزهی خواهران ،خوابگاههای
شهید موسوی و شهید آوینی از حوزهی برادران و
دانشکدههای دندانپزشکی ،پرستاری و مامایی،
ایمنی ،سالمت و محیطزیست ،پیراپزشکی،
داروسازی،علومتغذیهوصنایعغذاییوتوانبخشی
توپنجم آبانماه برگزار گردید.
در روز بیس 
گفتنیاستنتایجنهاییانتخاباتپسازبررسی
ی نظارت متعاقباً اعالم خواهد شد.
توسط کمیت ه 

 برگزاری انتخابات شورای صنفی
دانشجویان در خوابگاهها در روز دوشنبه
 18آبانماه

 دکتر پالش مدیر حوزهی ریاست دانشگاه و مشاور
اجرایی حوزهی ریاست دانشگاه و رئیس کمیتهی
نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان:
«تشکیل شورای صنفی درک و تفاهم دوجانبه بین
مسئولین و دانشجویان ایجاد خواهد کرد .از نظر من
دانشجو قابل اعتماد است و الزم است که ما مسئولین
دانشجویان را به نحو احسن توجیه کنیم».

 نریمانی مدیر امور دانشجویی دانشگاه و دبیر
اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان« :شورای
صنفی یک پتانسیل خوب و بازوی مشورتی دانشجویی
است و خوب برگزار شدن آن نقطهی شروع تعامل
سازنده با دانشجویان است».

 آمادهسازی صندوقهای انتخابات شورای
صنفی دانشجویان با نظارت نریمانی مدیر امور
دانشجویی دانشگاه و دبیر اجرایی انتخابات
شورای صنفی در روز یکشنبه  17آبانماه

  برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در
خوابگاهها در روز دوشنبه  18آبانماه

  برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان
در دانشکدهها در روز سه شنبه  19آبانماه

 برگزاری دور دوم انتخابات شورای صنفی
دانشجویان در روز دوشنبه  25آبان ماه
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لیال صمدی
عکس :مسعود آقایی

یک فنجان چای داغ این شـماره از گلبانگ را به مناسـبت
 16آذر مـاه ،روز دانشـجو بـا علیرضـا سـبزواری
پیشکسـوتترین و مهسـا طاهـری
جوانترین دانشجوهای دانشگاه
مینوشـیم .سـبزواری متولـد
اردیبهشـتماه  1343تـرم
سـوم رشـتهی پروتـز دندان
و طاهـری متولد مردادماه
 1377تـرم اول رشـتهی
دانشـگاه
پرسـتاری
هسـتند.
بـه واقـع آموختـن
و یـاد گرفتـن چـه
قدرتـی دارد کـه
باعـث میشـود دو
نفـر بـا سـه دهـه
فاصلـه و تفـاوت
سـنی  34سـال در
پشـت سـنگر علـم
و دانـش قـرار بگیرنـد.
جایـگاه و ارزش مقـام
واالی دانشـجو لذتـی را
در آدمـی بـر میانگیـزد کـه هـر
انسـانی فـارغ از سـن ،جنـس و فرهنگ
قـدر و ارزش دوران دانشـجویی خود را
بهتـر از هر دوران دیگری درک میکند.
بـه قـول شـاعر پارسـی ایرانزمیـن:
درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری.

شمارهی 50
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طاهری برای رسیدن به هر
هدفی باید تالش کرد
 چه انگیزهای سبب عالقهمندی شما به تحصیل شده است؟
سبزواری شوق داشتن مطالب جدید و روشهای نوین علمی در رشتهای که
ال در آن تحصیل کرده بودم.
قب ً
طاهری برای هر کاری در جهان امروز علم ضروری است ولی انگیزهی من از
تحصیل درجات باالی علمی است.
 چه خاطرهی تلخ و شیرینی از کنکورتان دارید؟
سـبزواری در کنکـور اول کـه بالفاصلـه بعـد از انقالب فرهنگی بود متاسـفانه
سرنوشـتم تحـت تاثیـر دوسـتی و دشـمنی و پیـشداوری و
از
قضاوتهـای غلط بعضی
عزیـزان قـرار گفت .اما

ایـن کنکـور اخیـر خوشـبختانه بـر اسـاس شایسـته سـاالری بـود.
طاهری خاطرهی تلخم این است که شب کنکور برای آرامش به زیارت
امامزاده صالح رفتم و به دلیل ترافیک به حدی زمانش طوالنی شد که
حدود  ١١شب بود که به خانه رسیدم و این باعث استرس بیش از اندازهی
من شد .خاطرهی شیرینم آشنا شدن با استاد مشاورم اقای شمامی بود که
باعث باز شدن دیدم نسبت به کنکور و همینطور روشن شدن مسیرم
شدند.
 برای شرکت در کنکور چند ساعت در روز مطالعه داشتید؟
سبزواری به مدت یک ماه ،روزی  3ساعت که البته چون کنکور بیشتر از
مطالبی بود که سالها در حین کار با این سواالت سروکار داشتم پذیرفته
شدن در دانشگاه برایم آسانتر بود.
طاهری در روزهای عادی میانگین 7ـ 6ساعت و در روزهای تعطیل میانگین
 ١٢ساعت مطالعه داشتم.
 کمی از حس و حالتان در زمان قبولی کنکورتان برایمان
بگوئید و چه کسی این خبر را اولین بار به شما داد؟
سبزواری خوشحال بودم ولی نه به اندازهی خوشحالی کسانی که در سنین
جوانی در کنکور موفق میشوند.
طاهری بیشتر احساس نگرانی داشتم و امیدوارم که آن احساس دیگر
تکرار نشود چون بالتکلیفی واقعاً بد است .اولین بار مادرم خبر
قبولیام را بهم داد.
 آیا در کنار تحصیل فعالیت دیگری انجام میدهید؟
سبزواری بله در حال حاضر در البراتوار دندانسازی
مشغول فعالیت هستم.
طاهری کالس زبان میروم و گاهی اوقات نقاشی
میکنم.
 نقاط قوت و ضعف
دانشکدهتان از نظر شما چه
میباشد؟
سـبزواری در این مدتی
کـه دوبـاره مشـغول

شـدهام
تحصیـل
بیشـتر شـاهد نقـاط
قوت بودهام و دانشـکده از
لحـاظ امکانـات علمـی و رفاهـی
بـه سـمتی مـیرود کـه شایسـته
دانشـجویان باشـد.
طاهری از نظر من نقطهی قوت دانشکده ،استادان میباشند که از
نظر علمی واقعاً در سطح باالیی قرار دارند و اما نقطهی ضعف آن از
دیدگاه من ،تعداد زیاد دانشجویان در یک کالس میباشد.
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کنکور

سبزواری خاطرات خوب و بد شادی و اضطراب
طاهری استرس

مدرک

سبزواری خداحافظی با دوره تحصیل
طاهری دکتری

انگیزه

سبزواری رسیدن به هدف
طاهری تالش

گلبانگ

سبزواری شادی روزهای خوش زندگی
طاهری دانشگاه شهید بهشتی

دانشجو

سبزواری ورود به مرحله جدیدی از زندگی
طاهری پرستاری

 در زندگی به خودتان چه نمرهای میدهید؟
سبزواری هفده
طاهری شانزده
 به نظر شما چرا جایگاه مدارک دانشگاهی به نسبت گذشته
افت چشمگیری در جامعه داشته است؟
سبزواری متاسفانه در حال حاضر کسب ثروت در جامعه جایگاه و ارزش
باالتری بدست آورده و نسل جدید در جستجوی بدست آوردن امکانات
بیشتر با تالش کمتر هستند و از طرفی فکر میکنم ازدیاد دانشگاهها هم
در این افت جایگاه مدارک دانشگاهی دخیل باشد.
طاهری شاید به دلیل پایین آمدن سطح علمی دانشجویان باشد.
 چرا این رشته را جهت تحصیل انتخاب کردید؟
سبزواری چون ادامهی رشتهی تحصیلی بود که  28سال پیش در همین
دانشگاه خوانده بودم.
طاهریبهپزشکیعالقهداشتمولیازرویقسمت،دانشجویپرستاریهستم.
 مهمترین دغدغهی شما در دوران دانشجوییتان چیست؟
سبزواری تفاوت نگرش و تفکر با دانشجویان جدید چون دانشجو و دانشگاه
در زمان ما و از دیدگاه نسل من جور دیگری بودند و تالش و پشتکار در آن
زمان به عنوان یک ارزش مطرح میشد.
توآمدم.
طاهری مطالعهی دروس و مسیر رف 
 خانواده تان چه قدر در موفقیت شما نقش داشتند ؟
سبزواری بسیار مشوق من بودند و شرایط من را با توجه به سن و
مسئولیتهای زندگی و کنکور به نحو احسن درک میکردند.
طاهری صد درصد .چون شروع این مسیر خانواده میباشد عالوه بر این نیز
در ادامهی مسیر هم چنان حامی باقی میمانند.
 از اینکه به عنوان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،جوانترین و پیشکسوتترین دانشجوی دانشگاه
میباشید چه احساسی دارید؟
سبزواری بسیار خوشحالم از اینکه میتوانم در جوانان انگیزهای ایجاد کنم
شمارهی 50

8

سبزواری بسیار خوشحالم از
اینکه میتوانم در جوانان
انگیزهای ایجاد کنم
تا در تحصیل کوشا
باشند
تا در تحصیل کوشا و موفق باشند.
ال فکر نمیکردم که جوانترین دانشجوی دانشگاه باشم
طاهری راستش اص ً
ولی در کل احساس خوبی دارم.
 تحصیل در دانشگاه و دانشجو شدن ،از چه زمانی به صورت
یک هدف در ذهنتان نقش بست؟
سبزواری از زمانی که فرزندم به پیش دانشگاهی رفت و ما در سال  93هر
دو همزمان کنکور دادیم و هر دو قبول شدیم.
طاهری از وقتی که وارد دبیرستان شدم.
 آیا تاکنون در زندگی احساس شکست کرده اید؟
سبزواری بله زمانی که نتایج کنکور سال  62را اعالم کردند و نتیجهای که
انتظارش را داشتم به دست نیاوردم.
طاهری صد درصد .مخصوصاً در دوران تحصیل.
 بهترین منتقد شما چه کسی است و خود را در زندگی مدیون
چه کسی میدانید؟
سبزواری در هر دو مورد همسرم.
ال مدیون
طاهری مادرم بهترین منتقد من است و در زندگی خودم را کام ً
پدرم میدانم.
 الگوی شما در زندگی چه کسی میباشد؟
سبزواری از آن جایی که هیچکس کامل نیست شخص خاصی نیست .هر
صفت خوبی را که در کسی میبینم سعی میکنم در ذهن خود یک الگوی
مجازی ساخته و به آن نزدیک شوم.
طاهری الگوی خاصی نداشتم.
 صحبت پایانی اگر دارید بفرمائید ؟
ال برای دانشجوها افتادن درس با نمره کم باعث
سبزواری در دانشکدهها قب ً
سرافکندگی بود و اکثر بچهها در حال فعالیت جهت بهتر شدن بودند ،ولی
متاسفانه االن افتادن در درسی یا نمرهی کم گرفتن برای بچهها هیچ قبحی
ندارد و در بسیاری موارد میبینم که حتی با خنده و افتخار این مطلب را
بیان میکنند ،کاش فرهنگی جایگزین شود که دانشجوها همچون گذشته
در جهت ارتقا وضعیت آموزشی خود حساسیت بیشتری داشته باشند.
طاهری ابتدا از خانوادهام ،استاد مشاورم آقای شمامی ،دبیرانم که در این
چند سال برای موفقیت من همهی تالششان را کردند ،تشکر میکنم .پس
از آن به همه دوستانم خواهم گفت که برای رسیدن به هر هدفی باید
تالش کرد ولی مهم تر از رسیدن این است که همهی تالشمان را بکنیم تا
هیچوقت پشیمان نشویم ،حتی اگر به هدف نرسیم.

جانهای خسته منتظر بودند تا بیاید و از میان
بردارد ابرهای تیرهی جاهلیت را ...تا همچون
خورشیدی تابان ،پرتوهای طالیی ِمهر بیپایانش
را بتاباند بر قلبهای سرد ...تا همانند باران ببارد
و بزداید گرد ناامیدی را از گلبرگهای پژمرده...
تا ملودی گوش نواز معنویت را زیباتر از همیشه
بنوازد ...تا عطر خوش حق را جاری سازد در
لحظههای تاریک تنهایی ...تا غزلهای دین را
بیتبیت معنا کند و حریر احساس را سرشار سازد
از شوقی شیرین...
و آمد ...با دستهایی سرشار از بوی بهشت،
با نگاهی به وسعت نیلگون آسمان و تبسمی به
زیبایی شکوفههای محبت ...آمد و شد رحمتی
برای جهانیان ...و نقطه گذاشت بر انتهای سطر
پیامبری ...وجود مبارکش ،سازندهی متنی بود که
تا ابد ،جاویدان خواهد ماند ...شد سرمشق ایمان
و یکتا پرستی...
آخرت را همچون پنجرهای دیگر بر نگاههای
بشر گشود ...نشان داد پرواز تا رسیدن به
آشیانهی آرامش را ...مرهمی شد بر زخمهای
کهنه ...برای همیشه به واژهی مهربانی و گذشت
معنا بخشید ...سنگ صبوری گشت برای یگانه
دخترش...
چه ُپر بها بود لحظههای با تو بودن ...و چه
سخت گذشت کوچ نا به هنگامت ...چگونه تاب
میآورد بانوی عشق این فراق را ...مالئک تسلیت
میگویند به او که غریبانه در گوشهای اشک
میریزد و تنها خبری که خوشحالش میکند ،این

حقیقت جاری

«به مناسبت  28صفر ،رحلت پیامبر (ص)»
زهرا پازکی

دانشجوی پرستاری

است که زودتر از همه به دیدار پدر بزرگوارش
میشتابد...
چه دشوار است تاب آوردن این لحظهی
اندوهناک ...چه تلخ است دنیای بعد تو...
تویی که وصیتت ثقلین بود ...عترت و اهل بیت
بود ...بعد از تو ،قامت زهرایت را به خمیدگی
مینشانند ...دستان علی مرتضی(ع) را که با دستان
تو انس دیرینه داشت ،به بند خواهند کشید...
بعد از تو بر پارههای تنت چه خواهد گذشت...
کوچههای مدینه ،پس از این غریب میشوند و
اهل بیت بزرگوارت از آن هم غریبتر!...
دردآور است که حاصل تالشهایت ،به ارزانی
گرفتار چنگال طمع شود و وجدانهای خفته
با نگاههایی سنگین از فداکاریهایت قدردانی
کنند؛ اما برای کسانی که نهال وجودشان از عطر
نبوت سرشار است ،حقیقت ،آشکارترین است؛
حقیقتی را که در نگاه تو آشکار بود ،در آینهی
چشمان علی(ع) به تماشا گرفت ه اند...

پیام آور بهترین روزهای جهان!
تو یک حقیقت جاری هستی در جریان زمان
که پیامش همیشه و همواره شنیده خواهد شد و
هیچ گاه تکراری نمیشود ...کالم گرانبهایت که
همان کالم الهی است همچون چشمهای ،جان
میبخشد کویر قلبهایمان را و هر روز بیشتر از
قبل اوج میگیرد...
ک الَّذیِ َخل ََق» است
اس ِم َر ِّب َ
هنوز صدای « ِإق َْرأْ ِب ْ
که میآید و میبرد زمزمههای تاریک نادانی
را ...دیوارهای حرا ،دلتنگ طنین نیایشهایت
هستند...
درود بر تو که چشمانت ،نور خدا را در معراج
به نظاره نشسته اند ...زبانت با خدا سخنها گفته
و کالم حق بر آن جاری گشته است ...قلبت،
محل نزول قرآن بوده است ...دستهای گرمت،
پناهگاه دردمندان بوده اند و پاهایت ،راههای
آسمانی را بهتر از راههای زمینی پیمودهاند...
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افتتاح فاز اول پروژهی بازسازی خوابگاه فردوس

بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از سالن غذاخوری رستوران سبز

دکتر نیکضمیر معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه در روز سه شنبه  5آبانماه در ساعت توزیع
ناهار از سالن غذاخوری رستوران سبز بازدید نمود.
در این بازدید که نریمانی مدیر امور دانشجویی،
آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت و مهندس
مقدم رئیس ادارهی تغذیه نیز حضور داشتند ،دکتر
توگو
نیک ضمیر از نزدیک با دانشجویان به گف 
پرداخته و نظرات آنها را در خصوص وضعیت سالن
غذاخوری و کیفیت غذا جویا شد.
گفتنی است دکتر نیکضمیر عالوه بر بررسی
کیفیت و تنوع غذایی منوهای خوابگاهها و
دانشکدهها ،از آشپزخانه این رستوران که با
تجهیزات صنعتی پخت غذا مجهز شده است
بازدید نمود .معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
در حاشیه این بازدید اظهار داشت :از ابتدای
تابستان سال جاری مقرر گردید آشپزخانهی رستوران
سبز بازسازی و قسمتی از تجهیزات پخت تعویض
و از تجهیزات صنعتی پخت در محل این رستوران
استفاده گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
اقداماتی که در رستوران سبز صورت پذیرفته است،
بیان کرد :همزمان با این پروژه ،در این رستوران
ضمن پارتیشنبندی طبقه همکف ،سالنی جهت
غذاخوری اساتید و دانشجویان دختر دانشکدههای
بهداشت و دندانپزشکی با ایجاد ظرفیت  100نفر
فراهم گردیده است ،که رضایت خاطر بیشتر این
عزیزان فراهم شده است .همچنین تغییر کاربری
برخی اتاقهای این مجموعه به سالن پخت
سبزیجات و مرغ و گوشت از دیگر اقداماتی بوده
که در این سلف ،صورت گرفته است .دکتر نیک
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ضمیر فضاسازی و رنگآمیزی این رستوران ،با هدف
ایجاد محیطی با نشاط را در افزایش رضایتمندی
دانشجویان موثر دانسته و اقزود :ما امیدواریم که
بتوانیم فضایی درخور دانشجویان در رستورانهای
دانشگاه فراهم آوریم.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در خاتمه
سخنان خود ،ضمن تشکر از بذل توجه و رهنمودهای
ریاست دانشگاه ،حمایت و همکاری معاون توسعهی
مدیریت و منابع دانشگاه و همکاران حوزهی معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،باالخص مدیریت
امور دانشجویی ،گفت :ان شالله با صنعتی نمودن
فرآیند طبخ و توزیع غذا ،غذای گرم ،با کیفیت
باالتر ،ضمن رعایت بهداشت بیشتر و صرفهجویی
پنجاه درصدی در هزینههای مصرفی اعم از هزینهی
آب مصرفی و گاز مصرفی در اختیار دانشجویان
عزیز قرار خواهد گرفت.

برگزاری کارگاههای هنری در خوابگاههای دخترانه

به همت مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای
فوقبرنامه دانشگاه و با همکاری شورای فرهنگی
خوابگاه ها ،اولین دوره کارگاه آموزشی سرامیک،
چرم دوزی مبتدی تا پیشرفته ،آشپزی و بافتنی در
خوابگاههای دخترانه حضرت زینب(س) ،گل یاس و
سمیه برگزار گردید.
الزم به ذکر است دانشجویان در این کارگاهها
با نحوهی کار و روند تئوری در زمینههای سرامیک،
چرم دوزی ،آشپزی و بافتنی آشنا شدند.

یوفرهنگی دانشگاه
دکتر نیکضمیر معاون دانشجوی 
سهشنبه پنجم آبانماه بال غربی خوابگاه پسرانه
فردوس را افتتاح نمود.
در این بازدید که نریمانی مدیر امور دانشجویی،
آزاد سرپرست روابط عمومی و دلیری سرپرست دفتر
فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی معاونت نیز حضور
داشتند دکتر نیک ضمیر ضمن افتتاح بال غربی این
مجتمع ،از خوابگاه بازدید نموده و با دانشجویان به
توگو پرداخت.
گف 
الزم به ذکر است این مجتمع خوابگاهی از
ابتدای تابستان سال جاری مورد بازسازی و مرمت
قرار گرفت .راهاندازی و تجهیز نمازخانه ،کتابخانه
و اتاق تلویزیون در این خوابگاه ،تجهیز سیستم
گرمایشی و سرمایشی کلیه تهویههای خوابگاه،
بازسازی دو دستگاه موتورخانه ،تعمیرات آشپزخانه و
سرویسهای کلیه سوئیتها ،تعویض لولههای سرد و
گرم مصرفی ،تعویض درب و چارچوب سرویسها و
ساخت اتاق توزیع غذا ،خریداری تجهیزات متعدد
ویژه سوئیتها از جمله یخچال-میز و ...گوشهای از
اقدامات صورت گرفته در خوابگاه فردوس میباشد.
یوفرهنگی دانشگاه در خاتمهی
معاون دانشجوی 
این افتتاح ضمن قرار گرفتن در جریان روند اقدامات
صورتگرفته در خوابگاه و به ارائهی رهنمودها و
ارشاداتی در این زمینه پرداخت.
گفتنی است طی عملیات عمرانی صورت گرفته
در خوابگاه فردوس 100 ،نفر بر ظرفیت این خوابگاه
افزوده شده است.

توزیع سبد تغذیه صبحانه دانشجویان خوابگاهی

دانشجویان دانشکده پیراپزشکی تمرکز خود را
افزایش دادند

به گفتهی مهندس مقدم رئیس ادارهی تغذیه
مدیریت امور دانشجویی ،معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه در نظر دارد براساس مصوبات
جلسهی شورای تخصصی دانشجویان و به منظور
ترویج الگوی تغذیهی سالم توزیع سبد صبحانه به
صورت ماهیانه را تهیه و توزیع نماید.
وی همچنین اظهار داشت به منظور ثبتنام از
متقاضیان ،سامانهی اتوماسیون تغذیه فعال گردیده
است و دانشجویان میتوانند تا پایان مهرماه با
مراجعه به سامانهی اتوماسیون تغذیه ،نسبت به
رزرو صبحانه آبان ماه اقدام نمایند.
مهندس مقدم در خاتمه سخنان خود اظهار
داشت :اقالم سبد صبحانه این دوره شامل یک
بسته پنیر ،کره  2قالب  50گرمی ،مربا یک شیشه،
تخم مرغ  9عدد ،قند یک بسته ،یک بسته چای
کیسهای ،یک بسته خرما میباشد که با توجه به
ارزش غذایی انتخاب گردیده است.

حجتاالسالموالمسلمین نخعیمقدم سرپرست
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
از برگزاری کارگاه آموزشی افزایش تمرکز حواس و فن
مطالعه تحت عنوان ساعت فرهنگی این دانشکده
خبر داد .بنا به گفتهی حجتاالسال موالمسلمین
نخعیمقدم این کارگاه به همت معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشکده و مرکز مشاوره معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه روز سه شنبه 12
آبان در محل سالن شهید مرادی دانشکده جهت
دانشجویان تشکیل گردید .وی ضمن اشاره به این
موضوع که این کارگاه توسط دکتر سیف زرگر با
موضوع تکنیکهای کاربردی افزایش تمرکز حواس
و مرور تکنیکها ،اصول مطالعه به صورت گام به
یوفرهنگی
گام آموزش داده شد .معاون دانشجوی 
دانشکده پیراپزشکی اظهار داشت :موارد مطرحشده
در این کارگاه مورد بحث و بررسی در بین
دانشجویان همچنین پرسش و پاسخ قرار گرفت.

حضور دو چهرهی سرشناس فوتبال در
مدیریت تربیتبدنی دانشگاه

جواد نکونام و بهنام ابوالقاسم پور کاپیتان و بازیکن
سابق تیم ملی فوتبال در مدیریت تربیتبدنی
دانشگاه حضور یافتند.
به دعوت مدیریت تربیتبدنی و به منظور ایجاد
انگیزش در تیم فوتبال دانشجویان این دانشگاه مقرر
گردید جهت باال بردن روحیهی ورزشی و ارتقاء سطح
کیفی تیم فوتبال دانشگاهی دانشجویان ،این دو
ورزشکار جهت آموزش روشهای تکنیکی و تاکتیکی
تیم و تبادل اطالعات علمی و عملی در پیشرفت و
پیشبرد اهداف تیم همکاری داشته باشند.

برنامه سنجش سالمت دانشجویان ورودی جدید
دانشگاه در دست اجراست

اکران انیمیشن ظهور نگهبانان

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان برنامهی
سنجش سالمت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
را همچون سالهای گذشته همزمان با ورود
دانشجویان به دانشگاه آغاز نمود.
این برنامه تاکنون دانشجویان ورودی جدید
دانشکدههای پزشکی ،داروسازی ،دندانپزشکی،
توانبخشی ،پرستاری و مامایی ،علوم تغذیه و
صنایع غذایی را مورد معاینه قرار داده است.
همچنین در این راستا از کلیه دانشجویانی که
صاحب شناسنامه سالمت میباشند درخواست
میگردد جهت حفظ و ارتقای سطح سالمت خود
در دوران تحصیل ،امور درمانی خود را پیگیری
نموده و نتایج بررسیهای کلینیکی و پاراکلینیکی
خود را به مرکز بهداشت و درمان دانشجویان ارائه
نمایند.

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه :به همت معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشکده پیراپزشکی و با همکاری کانون
فیلم و عکس دانشجویان دانشکده ،انیمیشن
«ظهور نگهبانان» اکران گردید.
بنا به گفته نخعیمقدم سرپرست معاونت
دانشجوییوفرهنگی دانشکده پیراپزشکی این
مراسم در روز سه شنبه  5آبان ماه در محل سالن
آمفیتاتر شهید مرادی دانشکده پیراپزشکی با
حضور و استقبال جمعی از دانشجویان برگزار
گردید.
الزم به ذکر است این انیمیشن محصول کشور
آمریکا بوده و یک انیمیشن سهبعدی کامپیوتری
به سبک اکشن ماجرایی است .این اثر در نوامبر
سال  ۲۰۱۲میالدی به کارگردانی پیتر رمزی و
داستاننویسی ویلیام جویس اکران گردید.

طرح رتبه بندی نشریات دانشگاه در کمیتهی
ناظر بر نشریات

به کوشش دبیرخانهی کمیته ناظر بر نشریات
دانشگاهی ،جلسه کمیته ناظر بر فعالیت نشریات
دانشگاه در راستای ساماندهی ،قانونمند کردن و
حمایت از نشریات در روز چهارشنبه ششم آبان ماه
برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور دکتر نیکضمیر
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و رئیس
کمیته ،طغرایی مدیر تعالی فرهنگی و فوق برنامه
و دبیر کمیته و سایر اعضای کمیته تشکیل
گردید ،نشریاتی که تقاضای کتبی خود را مبنی بر
دریافت مجوز ارائه داده بودند مورد ارزیابی قرار
گرفته و جهت نشریهی چیستا به صاحبامتیازی
کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه مجوز صادر
شد .سپس نشریات دیگری که تقاضای تغییراتی
در نشریه خود داشتند مورد بررسی قرار گرفتند.
الزم به ذکر است تعیین تاریخ انتخابات نمایندگان
مدیر مسئوالن نشریات دانشگاهی ،کیفیت و
نحوهی برگزاری انتخابات ،بررسی دستورالعمل
طرح رتبهبندی نشریات دانشگاهی و همچنین
موضوعات کارگاههای آموزشی نیز از دیگر مباحث
مطرحشده در این جلسه بود.

هیأت تحریریهی گلبانگ در کارگاه
روزنامهنگاری

به همت روابط عمومی معاونت
دانشجوییوفرهنگی دانشگاه ،کارگاه آموزرشی
یکروزهی روزنامهنگاری در روز دوشنبه  18آبانماه
در مجتمع فرهنگی شهید آوینی برگزار گردید.
این کارگاه آموزشی که توسط محمد محمدی
تدریس گردید ،ویژهی اعضای هیأت تحریریهی
نشریهی گلبانگ و رابطین خبری معاونت
دانشجوییوفرهنگی بود.از موارد مطروحه در این
کارگاه میتوان به انواع گوناگون رویکردهای مجله،
زاویهی دید ،تقسیمبندی تصویرها ،اصول نگارشی
خبرنویسی که شامل نوشتن تیتر ،لید ،روتیتر،
سوتیتر و ...بود ،اشاره کرد.
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آیا آنچه در یک لحظه ایجاد
میشود عشق است!؟
به وجود آمدن عشق واقعی و پایدار ،نیازمند زمان است
و به تدریج و با شناخت ویژگیهای رفتاری و شخصیتی فرد
مقابل حاصل میشود .آنچه در یک آن و یک نگاه حاصل میشود
جذابیت جنسی و هوس نسبت به ظاهر است .در حقیقت ما عاشق
معشوق نمیشویم بلکه عاشق تصویر او میشویم :عاشق اینکه «چه
قیافهای دارد»« ،چه کاره است»« ،چقدر پول دارد»« ،چه فعالیتهایی
انجام داده و یا انجام میدهد»« ،چقدر صدایش آرامشبخش است»
و ...ما از تمام این چیزها در سر خود رویایی میسازیم و ماهیت
فرد را نادیده میگیریم .پژوهشها نشان داده این نوع عشق
سستی رابطه
غالباً با رسیدن به معشوق فروکش مینماید که
عشق در نگاه اول باعث
در این مقاله به برخی از علل آن اشاره
میشود رابطهی خاص و متفاوت به نظر
نادیده گرفتن مالکها و
میکنیم.
برسد .بنابراین ممکن است باور داشته باشیم که
ارزشهای شخصی
رابطهمان شکستناپذیر و ابدی است .چنین
زمانی که درگیر هیجانات شور و شیدایی عشق
حالتی باعث میشود که تالش برای حفظ
در نگاه اول میشویم بسیاری از رویاها و
یک رابطه سالم و طوالنی مدت که
ارزشهای خود را بسیار ساده کنار میگذاریم
برای بقای هر رابطهای ضروری
و از آنها میگذریم .اما زمانی که واقعیت
است را نادیده بگیریم و
زندگی قدرت خود را باز مییابد به
بدین ترتیب قدم در راه
خود میآییم و متوجه میشویم که
نابودی رابطه خود
نمیخواهیم در کنار کسی باشیم
بگذاریم.
که برای خواستهها و ارزشهایمان
احترام قائل نیست.
چشم
بستن بر مشکالت
جدی
از دست دادن زمان
طبیعتاً در هر رابطهای یک
مریم حاجیکاظمطهرانی
برای شناخت
سری چالش ها ،اختالف نظرها
کارشناسارشد روانشناسی خانواده
رابطه
یک
که
اتی
ر
خط
یکی از بزرگترین
و مشکالت پیش میآید که نیازمند
و مشاور مرکز مشاوره دانشجویان
را تهدید میکند؛ عدم صرف زمان برای
بررسی و حل کردن است .اما هیجان
دستیابی به شناختی واقعی از ویژگیهای مثبت
عشق در نگاه اول باعث میشود مشکالت
درگیر و
و منفی طرف مقابل است .هنگامی که شتابزده
جدی فعلی را نادیده بگیریم و چه بسا خود
همراه احساسات شدن
و باعجله به رابطه وارد میشویم ،زمان الزم و
را در یک رابطهی دردسردار و ناسالم
هر کسی از آغاز یک رابطهی جدید
کافی برای شناخت شخصیت فرد مقابل
گرفتار کنیم.
را از دست میدهیم .باالخره هر کسی لذت میبرد .تبوتاب یک رابطهی تازه باعث
میتواند برای مدت کوتاهی ماسک به میشود احساسات و هیجانات حاکم بر عقل و
منطق شده و به ما بگوید که چه کار کنیم و چه
چهره بزند و جنبههایی از شخصیت
کار نکنیم .در این هنگام است که ممکن
خود را مخفی کند.
است رفتارهای عجوالنه و یا حتی
احمقانهای از ما سر بزند.

خطرات

عشق
در نگاه اول

شمارهی 50
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با شمع میسوزد دل آئینه امشب
سید غالمرضا طغرائی

مشاور اجرائی معاونت

در آسمان سینه نقش ماه برجاست
آن سوی مهتاب نگاهش صبح پیداست
چشم دل از دیدار رویش بود بینا
با ساحل عشقش چه زیبا بود دریا
شب بود و اما روز در پیش نگاهش
چون شام تاری بود زان روی پگاهش
بارید نور زندگی در فصل باور
جوشید از جان چشمههای عشق پرور
آری میان سبز دشت سینهی ما
صد شاخه گل رویید در آیینهی ما
آری نسیم نیمه شب عطر دعا داشت
دل در بهار عاشقی رنگ خدا داشت
آن شب که دل ره تا نگاه صبح پویید
گلواژهای از عشق در اندیشه رویید
آن شب میان بستر زیبای هر دل
نقشی ز باور موج میزد سوی ساحل

اما چرا غم دارد امشب شعر یاران
دامان دل را از چه کرده اشک باران
امشب مگر مهتاب آرام روان نیست
در چشم آیینه مگر ما هم روان نیست
امشب خروشان پهنهی سوزان دریاست
طوفانی از غم در کویر سینه بر پاست
با شمع میسوزد دل پروانه امشب
جان ذوب شد اندر میان آتش تب
در هجرت ما هم دل آیینه بشکست
جانا قرار سینه امشب رفت از دست
اما مرا نوری همیشه در نهان هست
جان با فروغ جاودانش جاودان هست
ای نور یکرنگی تو جانها را صفایی
تا صبح بی پایان تو ما را رهنمایی
من با توام تا ساحل سبز حقایق
من با توام تا قبلهی سرخ شقایق
13
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مسعود آقایی

در به رایانه خود

ول تبلیغات معاونت

مسئ

آسیبهایى را به دنبال دارد .اگر خوششانس
باشید هنگام بروز خرابى در یکى از قطعات
سختافزارى رایانه اطالعات شما تنها تا زمانى
که قطعهی معیوب را تعویض کنید ،در دسترس
نخواهد بود و چنانچه بدشانس باشید ،پس از
رفع عیب و تعویض قطعات معیوب نیز به
اطالعات خود دسترسى

این کاربران بهخوبى درک مىکنند از دست
دادن اطالعات ذخیرهشده روى هارد دیسک چه
شمارهی 50
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تست پایدارى
ابزارى بسیار موثر و کارآمد Burn InTest
نرمافزار قدرتمند براى تست قطعات و
سختافزارهاى رایانهی شما در شرایط
مختلف کارى است .به کمک این نرمافزار
مىتوانید عملکرد قطعات در شرایط کارى
واقعى را شبیهسازى کرده و با گذراندن
مدت زمانى بسیار کوتاه ،نتیجهی عملکرد
آنها در طوالنى مدت را مشاهده کنید! این
شبیهسازى به شما این امکان را میدهد تا از
بروز خرابىهاى احتمالى آگاه شوید و پیش از
هرگونه آسیب دیدن قطعات ،خود نسبت به
تعمیر یا تعویض آنها اقدام کنید تا ریسک از
دست دادن اطالعات را به صفر برسانید.

اطمینان دارید؟!

چق
ها پیش از وقوع
ی
تشخیص خراب 

کاربرانى که همه کارهاى روزمره خود
را به گونهای با رایانه انجام میدهند و
بدون استفاده از آن ،زندگى برایشان
سخت است ،از اهمیت سالم بودن رایانه
و قطعات آن اطالع کافى دارند.

همان روز ،اطالعات مالى آنها و … باشد که
از دست دادن آنها مى تواند به طور کل روال
کارى شما را با مشکل مواجه کند.

نخواهید یافت ،که
ال جبرانناپذیر است،
بروز چنین شرایطى کام ً
زیرا حتى در صورتى که از اطالعات رایانهی
خود طی روز یا هفتهی گذشته نیز یک نسخهی
پشتیبان تهیه کرده باشید ،باز هم برخى
اطالعات و زمان صرف شده برای کسب و
جمعآورى آنها را از دست داده اید .به خصوص
که این اطالعات ثبت شده درباره مشتریان در

از فرق سر تا نوک پا!
این نرمافزار میتواند تمامی قطعات رایانه
شما را تست و بررسى کند .قطعات مختلفى
از جمله پردازندهی مرکزى ،هارد دیسک،
حافظه رم ،درایوهاى نورى ،کارت صدا ،کارت
گرافیک دوبعدى و سهبعدى ،اتصاالت شبکه،
چاپگر و  ...برخى از این قطعات به شمار مى
روند .همچنین در صورتى که شما قطعه اى را
در اختیار داشته باشید و ابزارهاى الزم براى
تست آن در این نرمافزار وجود نداشته باشد،
مى توانید به کمک قابلیت ساخت پالگین که
در این برنامه گنجانده شده است ،چگونگى
عملکرد و مراحل تست قطعهی مورد نظر را در
برنامه مشخص کنید ،سپس به تست آن در
محیطی شبیه سازى شده بپردازید.
روش کار بسیار آسان ،پشتیبانى از قابلیت
تست همزمان  20هارد دیسک و درایو نورى
و بسیارى از امکانات دیگر از ویژگىهایی این
نرم افزار است .نرمافزار فوق در دو نسخه
استاندارد و حرفهاى با قابلیت اجرا روى
نسخههاى  32و  64بیت سیستم عامل ویندوز
قابل استفاده است و مى توانید نسخهاى از آن
را با مراجعه به لینک زیر دانلود کنید:
http://www.passmark.com/
download/bit_download.htm

زینب رضی

دانشجوی پرستاری

نوشتن برای صفحهی سخن دانشجو از آن فرصتهایی است که باید حسابی قدر دانست .همیشه در ذهنم برای این فرصت کمیاب سوژه آماده میکردم.
اغلب تعدادی گله و شکایت و انتقاد و در موارد نادری تقدیر و تشکر در گوشهی ذهنم آماده داشتم برای این فرصت اما وقتی این ماه قرار بر نوشتن
شد انگار همه آن حرفها و موضوعها با هم کامالً از ذهنم پاک شد! قاعدتاً در این شرایط بحران فکری باید از دوستان خالقم کمک میگرفتم .با یک
پیامک مشترک« :سالم ،حرف دلت به عنوان یه دانشجو چیه؟» سوال پرسیدم و جوابهای مشترک اما با جملهبندیهای متفاوت مرا شوکه کرد!
«ک ــدوم دانش ــجو؟؟؟؟ دل ــت خوش ــه!» «بالتکلیف ــی بع ــد از فارغالتحصیل ــی».
راج ــع ب ــه تص ــور غلط ــی ک ــه از دوران دانش ــجویی داش ــتیم بنوی ــس .اینترن ــت
کمس ــرعت و دغدغهمن ــد نب ــودن و غ ــذای بیکیفی ــت و پایی ــن آم ــدن ع ــزت
دانش ــجو و ع ــدم اعتم ــاد مس ــئولین و...
هرکدام این موضوعها قابل عنوان کردن و بررسی کردن است اما ،درکنار
همهی اینها وجه اشتراکی که به چشم میآمد بیشتر قابل عنوان کردن بود.
انگار همه دچار نوعی تب شدهایم .تب دانشجوی مدرن شدن! دانشجوی
مدرن دانشجویی است ساکن محیطهای مجازی ،که با عکسهایی
که توسط گوشی از اسالیدهای استاد میگیرد درس میخواند و
اغلب پاس هم میشود .در کالس حضور ندارد اما تیک حضور
میخورد .تعدادی از آنها که همق دووزن هستند گروههایی تشکیل
میدهند که به صورت چرخشی و نوبتی یک روز در هفته در
دانشگاه حاضر میشوند و به جای بقیه اعضای گروه در کالس
شرکت میکنند و تیک حضور سایرین را هم میزنند!! نشانههای
دیگری هم دارد که کمکم در حال شناسایی است.
روزهای دبیرستان در ذهنمان دانشجو همان کسی
بود که در فیلمها میدیدیم .یک جوان کالسور به دست
و کولهپشتی به دوش که دائم در حال باال و
پایین کردن پلههای دانشگاه در راستای
تکمیل تحقیقش است .آن روزها
دانشجو را در تحقیق و مقاله و
پایاننامه میدیدیم .یک روز
به خودمان آمدیم و به ما هم
ال
گفتند دانشجو! ترم اول را ک ً
در انتظار عنوان یک موضوع
برای تحقیق از جانب استاد
بودیم .کتاب خریدیم و هر
جلسه هم کتاب را با خودمان
بردیم سرکالس و همچنان
منتظر یافتن یک موضوع
برای پروژهی ملی و هستهای
بودیم! کالسورمان هم زیر
بغلمان بود تا ازجذابیت
دانشجوییمان کم نشود!
چشم به هم زدیم و
ایام امتحانات شد .نه
سواالت شبیه کتاب بود
و نه ما فرصت خواندن
آن حجم سنگین

اطالعات گنگ و زباننفهم را کردیم و نه به پروژه ملی رسیدیم .ترم بعد با
راهنمایی ترم باالییها فهمیدیم کتاب شئ مفیدی نیست و کافیست
حرفهای استاد را سرکالس یادداشت کنیم .کمکم کالسورمان به داخل
کیف منتقل شد .ساعت حضورمان در دانشگاه تغییر کرد .ترمهای بعد
فهمیدیم حرفهای اساتید هم اغلب تکراری است و خواندن همان جزوههای
سالهای گذشته کفایت میکند و این شد که دیگر کیف هم با خودمان
نبردیم! حاال در آخرین روزهای دانشجویی همهی واحدهایمان
را پاس کرده ایم و چند ماه دیگر میشویم لیسانسهی
مملکت و هنوز در حسرت پروژهی ملی مانده ایم...
نه اینکه آنقدر همه چیز گل و بلبل باشد که موضوع
تحقیق پیدا نشود ...نه اینکه استادی نباشد که راهنمایی
و هدایتمان کند ....بلکه موضوع چیز دیگری است! به
مرور زمان که ترمهای باالتر رفتیم و رتبهمان نزدیکتر
میشد به ارشد دانشکده ،کمکم «به من چه» لطیفی در
ذهن همهمان شکل گرفت! چه شد که دقیقاً واژهی زیبا
و دهانپرکن دانشجو ،در عمل اینگونه از آب درآمد؟؟ این
حس بیتفاوتی و ناامیدی ازکجا در تنمان نشست؟ شبها را
درشیفت و بیمارستان میگذرانیم و صبحها سرکالس میخوابیم.
این چرخهی معیوب دقیقاً کجا درست میشود؟
روحیهی مطالبهگری ،اعتماد به قشر دانشجو،
مطالبات سیاسی ،دغدغهی فرهنگی و...
واژههای قشنگی هستند که همه تعداد
زیادی از آنها را در دایرهالمعارف ذهنمان
داریم تا اگر روزی به مسئول یا استاد
و یا پیر فهمیده و تحصیلکردهی
فامیل رسیدیم تحویلش بدهیم تا
بفهمد که ما هم از این حرفها
بلدیم! اما در عمل معنایشان
را درست نمیدانیم.
حاال اینکه به ما فرصت
یادگیری و فهمیدن و
یافتن موضوع برای پروژهی
علمی را ندادند یا خودمان
دچار حالت مسری تنبلی
شده ایم فرقی نمیکند؛ مهم
تب همه گیر دانشجوی مدرن
شدن است که دارد سن شیوع آن
روز به روز پایین تر میآید...

حرف دلت
به عنوان
ه دانشجو
ی
چیه؟
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سقای آب و ادب

جرعهای از شور و شعور
کربال

مزار شریف کجای نقشه
است؟

دانشجوی پرستاری

دانشجوی فناوری اطالعات

زهره ایزدبخش

شمارهی 50

مزار شریف

کوثر فرهادی

سقای آب و ادب | نویسنده:سید مهدی شجاعی | انتشارات
نیستان | چاپ یازدهم |  264صفحه | قیمت  15000تومان

مزار شریف | کارگردان و نویسنده :عبدالحسن برزیده |
تهیهکننده :منوچهر شاهسواری | بازیگران :حسین یاری ،مهتاب

در جنگ جمعی ابتدای صبح ،دشمن ناگهان بخشی از سپاه را قیچی کرده
و بیست نفر از یاران امام را به محاصره درآورده است .چند صد نفر این
بیست نفر را چون حلقههای چند الیه در میان گرفتهاند هر چند نفر بر یکی
از یاران امام هجوم کردهاند و ناگهان امام به عباس فرموده است :عباس
جان ،دریابشان .عباس بیدرنگ از جا کنده شده و رعدآسا به سمت حلقه
محاصره تاخته است .از این حمله عباس ،جان سالم فقط آنانی به در بردهاند
که پیش از هجوم سیلآسای عباس ،رعد و برق حضورش را فهمیدهاند و
گریختهاند .از بقیه آنقدر جنازه بر زمین تلنبار شده که یاران محصور ،پا بر
تل جنازهها گذاشتهاند و از محاصره اجساد درآمدهاند.
آنچه اکنون کار را بر عباس دشوار کرده ،تعداد چندهزاری سپاه دشمن
نیست کمینهای ناجوانمردانه پشت نخلها هم نیست ،گرسنگی هم نیست،
تشنگی و جگر سوز هم نیست ،خستگی هم نیست ،زخمهای متعدد سر و
صورت و سینه و دست و پا هم نیست.
تنها یک چیز ،جنگیدن را بر عباس دشوار کرده ...
قلم سید مهدی شجاعی گواه شور و شعور ادبی اوست ،و کتابهایش
طعمی دلپذیر است برای روح آدمی .هنر میخواهد با زبان تخیل و
احساسات از روایاتی مستند سخن گفتن .نویسنده در سقای آب و ادب از
واقعیات زندگی عباس بن علی(ع) میگوید همانگونه که در پدر ،عشق و پسر
از علی اکبر(ع) و یا در کشتی پهلو گرفته از فاطمه(س).
شاید نقطهی اوج ،فصل عباس فرشتگان باشد ،که دیگر ذهن خواننده و
ال با شخصیت و زندگی حضرت سقا خو گرفته و دلش تازه
منطق فکری او کام ً
شده و اینک کمی دورتر از تاریخ زمینی آمادهی پرواز است.

مزار شریف بازنمایی روایت  11دیپلمات ایرانی است که در سال  77در
مزار شریف توسط نیروهای طالبان پاکستان ترور شدند .همین توضیح بسیار
کوتاه یکی از ناگفتههای فیلم مزار شریف است که نبود آن حجمی از ابهام
را از ابتدا تا انتها با خود حمل میکند .مخاطب منتظر است تا در نهایت،
پایان داستان متوجه شود که این  11نفر که بودند؟ از کجا آمدند و در نهایت
سرنوشتشان به کجا رسید؟ اگر چه فیلم برشی از یک واقعیت است و بسیار
ساده و روایی یک ماجرای اندوهبار را روایت میکند اما این ابهام ناشی از
مشخص نبودن جایی که مخاطب ایستاده یکی از نقاط ضعف فیلم است.
از دیگر ضعفهای فیلم عدم شخصیتپردازیهای درست و خالی بودن
گرههای علت و معلولی در فیلم است .دلیل کمک زن افغان به دیپلمات
ایرانی به نظر میرسد حکایت از عشقی پنهان دارد که به خاطر مالحظات
فردی و سانسورهای زنانه پنهان میماند اما اینها تنها نیتخوانیهای
مخاطب از فیلم است چرا که کارگردان هیچ دلیل مصوری برای کمک کردن
زن افغان به دیپلمات ایرانی رو پیدا نمیکند .این موارد به این معناست
که ماجرایی تا این حد مهم و تاثیرگذار در روابط ایران و افغانستان که از
دید جامعه ایرانی مغفول مانده و جوانان به اصطالح دهه هفتادی که درک
سیاسی یا دیپلماتیک از وقایع سالهای کودکی خود ندارند میتوانست
بسیار قوی تر و تاثیر گذار تر باشد .یکی از نکات مثبت فیلم این است که
بهجد مخاطب را دردمند میکند و در نهایت بیرقی که میتواند در کنار
مزار شریف تابلویی برای این فیلم باشد « :هیچ جنگی به نفع هیچ کس
نیست».

16

کرامتی و مسعود رایگان

لنگـــرود

آلبوم جاده میرقصد

تلفیق طبیعت و تاریخ

انتخاب خوب جادههای
پاییزی

دانشجوی فیزیوتراپی

دانشجوی پزشکی

شهزاد اسماعیلی

لنگرود | استان گیالن | ارتفاع از سطح دریا  | -14تأسیس
شهرداری در  | 1304جمعیت طبق سرشماری 74/477 1390
| فاصله تا مرکز استان  60کیلومتر
در این شماره ایرانگردی ماه شما را با یکی از شهرهای زیبای استان گیالن آشنا
میکنیم .لَنگَ رود یکی از شهرهای ساحلی در استان گیالن و نزدیک به شهر
الهیجان است .نام لنگرود ،برای نخستین بار در سال  ۵۱۲هجری در متون تاریخی
ذکر شدهاست .لنگرود در دوره صفویان و افشاریان از شهرهای مهم به شمار
میرفته است .در زمان قاجار نیز لنگرود مورد توجه قرار گرفت و بناهای تاریخی
این دوران هنوز هم در این شهر دیده میشود .این شهر ،امروزه یکی از مناطق
زیبای گردشگری در استان گیالن است و همه ساله گردشگران بسیاری را به خود
جذب میکند .مردم لنگرود به زبان گیلکی با لهجهی بیهپیش سخن میگویند.
از محصوالت عمده کشاورزی لنگرود میتوان انواع برنج ،چای و صیفیجات و
کنف را نام برد .صنعت تفنگسازی(شکاری) از دیگر موارد شهرت لنگرود است.
رابینو جهانگرد معروف مینویسد :کنارههای رودخانه لنگرود زیباترین منظرهای
است که من در ایران دیدهام .چمخاله که در ده کیلومتری لنگرود قرار دارد
از جاذبههای گردشگری است و همانند دیگر بنادر دارای فعالیتهای تجاری
است .لنگرود  ۱۰کیلومتر با دریای خزر فاصله دارد و در قسمتهای جنوبی آن
کوهپایههای جنوبی آن جنگلی دیده میشود .لنگرود در فاصله  ۶۰کیلومتری
رشت (مرکز استان) واقع شدهاست و از طرف شمال و غرب به شهرستان الهیجان،
از طرف شرق به دریای خزر و از طرفی به شهرستان رودسر ،و از طرف جنوب
به شهرستان املش منتهی میگردد .برخی از جاذبههای گردشگری ،تفریحی و
امکان دیدنی لنگرود از این قرار است :کوه زیبا و ارتفاعات شالنگه ،استخر زیبای
شابیجار سل ،لیال کوه ،طبیعت کوهستانی بلوردکان ،پارک جنگلی خرما اتاقور،
روستای زیبا و توریستی پرشکوه که در مسیر لیالکوه-پرشکوه قرار دارد .بقعهی آقا
سید حسین لنگرود ،پل خشتی لنگرود(خشته پل) و مسجد جامع لنگرود.

لعیا جلیلیان خیاو

جاده میرقصد | هنرمندان :گروه چارتار ،استدیو چارتار |
به حمایت از موسسهی تصویرگستر پاسارگاد | سال انتشار:

شهریور ۱۳۹۴

بیشترمان حداقل یک باری صدای آرمان گرشاسبی را بر زمینه موسیقیای که
معلوم نیست فضای سنتی دارد یا مدرن ،نوایی قدیمی و ایرانی ست یا صداهای
جدید و الکتروینیک را شنیده ایم .آلبوم اول پر سر و صدا بود .ناگهان نمیشد
از خیابانها رد شوی و قسمتی از یکی از آهنگها را از پنجرههای ماشینهای در
حال گذر نشنوی .آلبوم باران تویی انتخاب خوبی برای بارانهای پاییزی سال
 ۹۲بود و حاال آلبوم جاده میرقصد میتواند در آستانه بارانهای پاییزی حال و
هوای تازهای را ایجاد کند.
چارتار یک گروه جوان چهار نفره متشکل از آرمان گرشاسبی(خواننده) ،آرش
فتحی(آهنگساز) ،احسان حائری(ترانه سرا) و آیین احمدی فر(تنظیم کننده)است
که هسته اصلی خود را در سال  ۱۳۹۰تشکیل داد و سبکی تلفیقی از موسیقی
الکترونیک و آواز ایرانی دارد .اشعار و ترانهها و همچنین لحن و صدای خواننده
که برگرفته و استوار بر ادبیات و موسیقی کالسیک ایرانی است از یک سو و
همچنین ملودیهای پویا و تنظیمهای مدرن از سوی دیگر ،فضای متفاوتی را
در موسیقی این گروه به وجود آوردهاست .آلبوم قبلی گروه ،در دومین جشن
ساالنه موسیقی ما تندیس طالیی بهترین آلبوم موسیقی تلفیقی را از آن خود
کرد و تجربه موفقی برای این گروه بود .اما آلبوم جاده میرقصد دربرگیرنده نه
قطعه است که قطعات «دریچه» و «آسمان هم زمین میخورد» از این مجموعه
چندی پیش از طریق فضای مجازی در اختیار مخاطبان قرار گرفت .انتشار
این آثار بازخوردهای گستردهای به دنبال داشت و آسمان هم زمین میخورد با
بیش از  570هزار دانلود محبوبترین قطعه مردادماه در «تماشاخانه»ی سایت
«موسیقی ما» بود.
شنیدن این آلبوم را در میان برگریزانهای این ماه به شما پیشنهاد میکنیم!
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«به مناسبت  27آذر ماه ،روز وحدت حوزه و دانشگاه»

یک ملت تنها در سایهی

وحدت اندیشهها
زنده میماند
داوود پیرانی

دانشجوی مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف ،و هدف این است که همه به سمت
ایجاد یک جامعهی اسالمی پیشرفته مستقل ،جامعهی پیشاهنگ ،جامعه الگو و نمونه
از همه لحاظ حرکت کنند.
یک ملت تنها در سایهی وحدت اندیشهها
زنده میماند .وحدت افکار و الهامات
است که ملتها را زنده نگه میدارد و افکار
و اندیشههای الحادی باعث از بین رفتن
وحدت یک ملت و قوم است .به فرموده امام
خمینی(ره) «وحدت ،تکلیفی الهی و شرعی
است» .هرچه از اهمیت وحدت و یکپارچگی
بگوییم باز هم واژگان از توصیف این کلمه
ادعای عجز دارند .اما بگذریم از اهمیت
وحدت و یگانگی ،شاید شنیده یا دیده باشید

شمارهی 50
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که برخی از تیترهای روزنامهها و مجالت از
وحدت حوزه و دانشگاه سخن میگویند .روز
وحدت حوزه و دانشگاه از یادگارهای ارزشمند
امام خمینی(ره) است و به پاس تالشهای موثری
که شهید دکتر مفتح در راه ایجاد وحدت بین
حوزههای علمیه و دانشگاه و دو قشر روحانی و
دانشگاهی برداشت  27آذر ،روز وحدت حوزه
و دانشگاه نامگذاری شد .موضوعی که در
این سالها لباس سکوت به تن کرده و فقط در
ایامی خاص ابراز وجود میکند .در این نوشته

به طور مختصر میتوان اهمیت این موضوع
را از منظر اتحاد دو نهاد حوزه و دانشگاه در
جهت تعالی و پیشرفت دید .این دو نهاد از
حیث اینکه در درونشان طالب و دانشجویان،
بهترین و پاکترین عناصر جامعه ما با تقابلهای
فکری مثبت و سازنده ،یک نهاد تولیدی برای
فکر و اندیشه هر جامعهای محسوب میشوند
و به عبارتی این دو نهاد شعب اصلی از موسسه
بزرگ علم و دین هستند .هر کدام ظرفیتهای
بالقوهای دارند که اگر این ظرفیتها در مسیر
صحیح و در راستای اهداف جامعهای پیشرفته
برنامه ریزی شود میتوانند نقشهای اصلی و
موثر را در جهت بهبود و توسعه مستمر کشور
داشته باشند .حال اگر این دو نهاد که این همه
پتانسیلهای مثبت دارند اگر با یگدیگر وحدت
داشته باشند ،همان وحدت و برادری که پیامبر
رحمت در استمرار رسالت دیگر انبیای عظام
برای جوامع بشری به ارمغان آورد و برپایه
یکدلی و یگانگی با هم کار کنند .از همدیگر
جدا نشوند و از یکدیگر استفاده کنند.
وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در
هدف ،و هدف این است که همه به سمت
ایجاد یک جامعهی اسالمی پیشرفته مستقل،
جامعهی پیشاهنگ ،جامعه الگو و نمونه از
همه لحاظ حرکت کنند .در واقع این وحدت
بین حوزه و دانشگاه باید لباس عمل بپوشاند
و با برنامه ریزی مدون و منظم در فعالیتهای
این دو نهاد ،زمینه برای ایجاد یک وحدت
پایدار بین آنها در جهت هدف فوق به وجود
بیایید و این میتواند به وسیله کرسیهای
آزاداندیشی ،پیدا کردن نقاط مشترک و برگزاری
سلسلهنشستهای بین حوزه و دانشگاه در
راستای ایجاد یکپارچگی و وحدت فعال شود.
امروزه نیاز به وحدت نسبت به گذشته بیشتر
احساس میشود چرا که دشمن با تمام قوا به
مقابله با اسالم و ایران حمله کرده است و حوزه
و دانشگاه با وحدت خود در مقابل دشمنان
بایستند .امیدواریم که مسئوالن این دو نهاد
در شرایط فعلی که نیاز به همدلی و یک زبانی
است به فکر این تعامل سازنده در جهت بهبود
مستمر و پیشرفت کشور باشند و بتوانیم با بهره
گیری از ظرفیتهای هر کدام و با همافزایی
آنها در رشد و بالندگی فکری ،اعتقادی،
اخالقی ،فرهنگی و اجتماعی بکوشیم.

ما چله نشین شب یلدای ظهوریم
ما منتظر نوبت برپایی نوریم
ما محوجمال پسر فاطمه هستیم
شب زنده نگهدار ،به یلدای حضوریم

