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آنچــه امــروزه مشــهود اســت عــدم تمایــل دانشــجویان و قشــر جامعــه بــه 
خوانــدن نشــریات، روزنامــه هــا و مجــالت مــی باشــد. وجــود دنیــای نــا 
کــه آزادی دسترســی و آزادی بیــان زیــادی بــرای مــردم  محــدود اینترنــت 
کاهــش اعتبــار مطالــب نشــریات  کــرده اســت، و از ســوی دیگــر  ایجــاد 
کمبــود  حتــی  و  حــوزه،  ایــن  در  مختلــف  هــای  فیلترینــگ  وجــود  و 
کــه  وقــت مــردم و ســختی دسترســی بــه ایــن حــوزه باعــث شــده اســت 
ــد. در نشــریه آرمــان ســعی  کاهــش یاب ــه روز  ــی روز ب رغبــت نشــریه خوان
شــده اســت بــه مســائل داشــنگاه علــوم پزشــکی یاســوج و بخصــوص 
ــا  ــود. ب ــد پرداختــه ش ــی باش ــط م ــه دانشــجویان مرتب ــه ب ک ــی  موضوعات
کشــور و دانشــگاه، نشــریه آرمــان در ایــن شــماره  توجــه بــه وضعیــت قرمــز 
در  آرمــان  اســت.  پرداختــه  دانشــجویان  و  دانشــگاه  زرد  مطالــب  بــه 
ــه  گوش ــه  ک ــجویان،  ــری دانش گ ــه  ــود و مطالب ــای خ ــه ه گفت ــت از  حمای
کمــک دانشــجویان داوطلــب اســت، امیــد دارد حداقــل  فعالیــت آن بــه 
کنونــی بــه ســمت وضعیتــی ســبز و مناســب بــرود و در ایــن  وضعیــت 
کمــک بــه ایــن اهــداف بــا  خصــوص تمــام تــالش و رســالت خــود را در 

صداقــت تمــام انجــام خواهــد داد.

علی احسانی 
سردبیر نشریه آرمان

سر مقاله
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امنیــت یکــی از مســائل اساســی در یــک بیمارســتان مــی 
کــه مــردم بــرای نجــات جــان خــود بــه نهــاد  باشــد؛ چــرا 
کننــد. خروجــی  ســالمت و بیمارســتان هــا مراجعــه مــی 
بــرای  کــه  اســت  مهمــی  مســائل  از  یکــی  اضطــراری 
وقــوع بحــران هــا طراحــی شــده اســت. در بحران هــا بــه 
دلیــل اضطــراب و هجــوم همگانــی مــردم بــرای خــروج 
کثــر آن هــا افــراد مریــض احوالــی  کــه ا از ســاختمان هــا، 
ــه  ــه ب ک گرفتــه شــود  ــد خروجــی ای در نظــر  هســتند، بای
ســادگی در دســترس باشــد و افــراد بــه آســانی هرچه تمام 
ج شــوند. یادمــان باشــد بیمارســتان هــا  تــر از آن خــار

ــتند. ــا هس ــان ه ــالمت انس ــد س ــن و امی ضام
کارکنــان بیمارســتان هــای شــهر  گفتــه ی خیلــی از  بــه 
یاســوج، ایــن بیمارســتان هــا از نظــر ســازه ای بصــورت 
سیســتمیک مشــکل دارنــد؛ درســت هســت در مــوارد 
محــدودی خــروج اضطــراری در بیمارســتان تعبیــه شــده 
گرفتــه نشــده  امــا اســتاندارد هــای الزم بــرای آن در نظــر 
کــه بــرای بحــران هایــی ماننــد زلزلــه  اســت؛ از آن جهــت 
دسترســی آســان )مســیر ســر راســت( را نــدارد و مــدت 
بــه  را  خــود  بخواهنــد  بیمــاران  و  کارکنــان  کــه  زمانــی 
خروجــی برســانند و از آن خــارج شــوند، حادثــه رخ داده 
گذاشــته اســت. و ســوالی اینجــا مطــرح  و تاثیــر خــود را 
کــه آیــا ایــن خروجی ها بــرای بیمــاران دارای ویلچر  اســت 
کافــی را دارد؟ و ســوال دیگــر  و مشــکل حرکتــی اســتاندارد 
گــوی هجــوم جمعیت  اینکــه آیــا ایــن خروجــی هــا جــواب 
کارکنــان، بیمــاران و همراهــان بیمــاران خواهنــد  زیــاد 
کــه بیشــتر از یــک طبقــه باشــد،  بــود؟ در بیمارســتانی 
کــه در طبقــه ی آخــر ســاختمان باشــند نمــی  افــرادی 
تواننــد در مواقــع بحرانــی بــه موقــع خــارج شــوند. امــا آیــا 
خروجــی اضطــراری تعبیــه شــده میتوانــد حداقــل عــده 

ای را نجــات دهــد؟
راه  انــدک  همــان  کــه  اســت  شــده  دیــده  مــواردی  در 

کــه بــرای بیمارســتان هــای ایــن شــهر تعبیــه  خروجــی 
ــد  ــن میتوان ــه همی ک ــته  ــدی داش ــیب تن ــت ش ــده اس ش
گــر هــم حادثــه زیــان بــار  ک تــر هــم باشــد؛ ا حتــی خطرنــا
نباشــد عــده ی زیــادی در ایــن مســیر بــه دلیــل ازدحــام 
کارکنــان  ــه توصیــه و عقیــده ی  ــد. ب آســیب خواهنــد دی
ــپ  ــد از رم ــیب تن ــا ش ــی ب ــه های ــای پل ــه ج ــت ب ــر اس بهت
کمتــر میکنــد و آســیب را بــه  اســتفاده شــود چــون خطــر را 
حداقــل مــی رســاند. امــا آیــا  اســتاندارد دیگــر رمــپ ها هم 

ــده اســت؟ ــت ش رعای
خــروج  هــای  درب  کــه  شــود  مــی  دیــده  مــواردی  در 
اضطــراری از بیمارســتان توســط موانعــی مســدود شــده 
اســت؛ یعنــی بــه دلیــل فرهنــگ اشــتباه اســتفاده، ایــن 
مــکان هــا بــه طریقــی تبدیــل بــه انبــاری و یــا متروکــه 
کارکنــان  کــه بیمــاران و  کنیــم  گــر هــم فــرض  شــده انــد. ا
بخواهنــد در زمــان وقــوع حادثــه از ایــن خروجــی هــا 
کننــد، در هنــگام فــرار موانعــی ســر راه خــود مــی  اســتفاده 
کــه مــی توانــد خطــر را چنــد  بیننــد. ایــن موضوعــی اســت 

کــرده و زمــان انــدک و شــانس نجــات را بگیــرد. برابــر 
کلیــد  گونــه  درب هــای خــروج اضطــراری بایــد بــدون هــر 
یــا کوششــی بــاز شــوند تــا افــراد بتواننــد بــه راحتــی و بدون 

اتــالف وقــت از محــل خــارج شــوند. 
در طراحــی راه هــای خــروج بایــد بــه عوامــل جســمانی، 
روحــی و ســنی افــراد توجــه نمــود تــا در مواقــع بحرانــی 
گونــه  ماننــد زلزلــه یــا آتــش ســوزی، بتواننــد بــدون هیــچ 

مشــکلی جــان ســالم بــه در ببرنــد. 
درب هــای ایــن خروجــی هــا بایــد مجهــز بــه سیســتم 

خــود بســته شــو باشــد.
عبــور و ســکون هــر نــوع وســایل تاسیســاتی و غیــره در 
داخــل پلــکان و خروجــی ممنــوع بــوده بجــز وســایل آتش 

نشــانی.
پلکان باید دور از درب و پنجره های ســاختمان ســاخته 

کف پلکان نباید لغزنده و یا مشــبک باشــد. شــود و 
طراحــی پلــکان نبایــد بــه صــورت دایــره ای یا اســتوانه ای 
باشــد بلکــه مطلــوب ترین حالت پلــکان از نــوع ضربدری 

یــا رفــت و برگشــت باید باشــد.
کــه بتوانــد افــراد را بــه درســتی بــه ســمت راه  عالیمــی 

هــای خــروج اضطــراری و خــروج از بیمارســتان راهنمایی 
کنــد بایــد تعبیــه شــوند. 

آیــا ایــن مــوارد در بیمارســتان هــای مــا رعایــت شــده 
اســت؟

دارای  شــهر  ایــن  هــای  بیمارســتان  از  یــک  کدامیــن 
باشــند؟ مــی  طراحــی  بــاالی  اســتاندارد 

آیــا مســئولین مــا نبایــد بــه فکــر راهــی بــرای ایــن معضــل 
باشــند؟

آیــا بیمارســتان نبایــد مکانــی امــن بــرای نجــات افــراد 
باشــد؟

تخلیــه بــه موقــع و ســریع بیمارســتان در زمــان حــوادث 
گــوار جلوگیــری بــه  میتوانــد از خیلــی از رویــداد هــای نا
عمــل آورد؛ و اینکــه افــراد در چگونــه مکانــی مشــغول بــه 
کار هســتند و یــا بســتری مــی شــوند اهمیــت دارد. بهتــر 
کنیــم. در  گونــه مواقــع تصور  اســت اندکــی خــود را در ایــن 
گونــه شــرایط همــه بــه فکــر خالصــی و نجــات جــان  ایــن 
کــس بــه ســمتی فــرار میکنــد تــا خــود  خــود هســتند و هــر 
گــر  گــر نظمــی وجــود داشــته باشــد و ا را نجــات دهــد. ا
همــه چیــز طبــق اصــول رعایــت شــود از ازدحــام و خطــر 
کــه افــراد را در معــرض قــرار میدهــد هــم  هــای بیشــتری 
ــر  ــگیری بهت ــه پیش ک ــور  ــود؛ و همانط ــی ش ــگیری م پیش
کــه از همیــن امــروز بــه فکــر  از درمــان اســت، بهتــر اســت 
کــه مســئولین مــا بــه فکــر باشــند؛  باشــیم. بهتــر اســت 
چــه بســا زندگــی هرکــس بــه نوبــه خــود ارزش دارد و بــا 
پیشــگیری و رعایــت اســتاندارد هــای ممکــن، آســیب هــا 

و حــوادث بــه حداقــل خــود مــی رســند.
سیســتم های نظارتی دانشــگاه و بیمارســتان، دســتگاه 
هــای نظارتــی اســتاندارد ســازی، سیســتم اســتانداری 
گــذاری  و ســازمان مدیریــت بحــران، سیســتم قانــون 
بــا  مبــارزه  و  قضایــی  سیســتم  همینطــور  و  اجرایــی  و 
موضــوع  بــه  نســبت  تــر  ســریع  هرچــه  بایــد  تخلفــات 
مهمــی مثــل اســتاندارد ســازی ســازه هــای پرجمعیــت 
مثــل بیمارســتان هــا و خروجــی هــای اضطــراری آن هــا 

اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
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ردپـــــای بزرگــــــــان در اجمتــــــــاع 
شخصیت ساخت

ــا  گفــت قــوز نکــن ی شــاید وقتــی پدربزرگمــان مــی 
کــه  پایــت را در حضــور بزرگتــر دراز نکــن، و یــا آنجــا 
کــه بــا  گفــت دختــر  کــرد و مــی  مادربــزرگ اخــم مــی 
صــدای بلنــد نمــی خنــدد، در وجودمــان حیایــی 
دیگــر  بــود.  نیــاز  بــر  مضــاف  کــه  شــد  نهادینــه 
گرفــت امــا پایمــان را  قــوز نکردیــم و پایمــان درد 
ــاره  نکشــیدیم در محضــر پیــران جامــه ی تجربــه پ
کســی نشــنید  کــرده، دیگــر صــدای خنــده مــان را 
کودکانــه مــان را تــا در  کردیــم ذوق  و در خــود خفــه 
۲۰ســالگی هایمــان یــک پــا پیــر شــده باشــیم بــرای 

ــان. خودم
کالم در جمــع خوانوادگــی از مــا  کــه قــدرت  آنجــا 
گرفتــه شــد؛ دقیقــا از آنجا دیگر ســخنی  کوچکترهــا 
کنفرانــس درس  در جمعــی نگفتیــم تــا برســیم بــه 
کــه  X  و در ارائــه آن اســترس ســرتاپایمان را بگیــرد 

نکنــد تپقــی آبرویمــان را ببــرد!
گفتنــد بچــه ای  گرفتیــم  هــر وقــت تصمیــم بزرگــی 
ــرم روزگار چیســت؟ از  گ ــی ســرد و  ــی فهم و چــه م
کــف رفتــه یافتیــم  آن لحظــه دیگــر اختیارمــان را از 
اینکــه دیگــر اســتقاللی  نیافتیمــش و شــد  بــاز  و 
کــه زندگــی خوابگاهیمــان ایــن  برایمــان نمانــده؛ 

گــذرد. چنیــن بــه ســختی مــی 
کــه نمــی  کنــد، دختــر  گریــه نمــی  کــه  گفتنــد مــرد 
رقصــد! تــا غــم بــاد شــدند هــر آنچــه هیجــان و شــور 
کــه بــه هــوا  جوانیمــان بــود و شــدند دودهایــی 
رفــت! دود هــا را دیدنــد امــا بــه جــای حــل مســئله 
کــه  فقــط توبیــخ شــدیم و تعهــد دادیــم. تعهــدی 
مــی دانســتیم دروغ بــود و ایــن مســبب یادگرفتــن 
دروغ شــد، اینکــه مــی شــود دروغ هــا را هــم ثبــت 

کــرد! چــه بــد....
گمــان نکنــد  کردیــم تــا  گــر پســری دیدیــم اخــم  ا
مثــل بقیــه ایــم!!! مثــل بقیــه؟ راســتی ایــن بقیــه 
ــا  ــان م ــبیه ش ــودن ش ــه از ب ــه همیش ک ــد  ــه بودن ک
آنهــا  گــرگ؟  یــا  هســتند  کــوال  درا ترســاندند؟  را 
کــه دوستشــان  دوســتان مــا بودنــد، همــان هایــی 

گمــان دیگــران چیســت؛  داریــم و مهــم نیســت 
مــا آن هــا را دوســت داریــم، آن بقیــه خودمــان 
ــه  ــه هم ک ــد  کنی ــاور  ــتیم. ب ــر هس ــتیم، یکدیگ هس

چیــز از مــا شــروع میشــود...
کداممــان نمــی خواهیــم  کــه هیــچ  بــه جــان قلــم 
کنیــم  گــر تــالش  کــه نیســتیم. حتــی ا کســی باشــیم 
ــاز هــم از جایــی ذره ای از خودمــان در میــرود و  ب
کــه از خودمــان نبــودن، خجالــت زده  آنجاســت 

خواهیــم شــد.
گــر دختــری دیدیــم ســالم نکردیــم تــا مــرد بــه نظــر  ا
برســیم! آیــا مــردی در اخــم غلیــظ و  بــی اعتنایــی 

بــه هــم دانشــگاهی و همکالســی اســت؟
کــه در  نــه.. هیچکــدام درســت نیســت. چیــزی 
کــه  ذهــن مــا فرورفتــه اســت باورهایــی غلــط اســت 
کــه نــه  مــی خواهــد از مــا قدیســه بســازد. قدیســه 
ــی.  ــه زندگ ــات دارد و ن ــا حی ــه تنه ک ــنگی  ــه س بلک
کــه بــا خودمــان و بعــد بــا یکدیگــر  وقــت آن نیســت 

کنیــم؟ آشــتی 
کــه دوســت داریــم بــا مــا رفتــار  گونــه  کاش همــان 

کنیــم . شــود، رفتــار 
کنــد  کــه بــه بغــل دســتی اش ســالم مــی  کســی 
گاهــی تعجــب برانگیــز  لزومــا حــس خاصــی نــدارد؛ 
را  بســیاری  گریبــان  کــه  هایــی  قضــاوت  اســت 
کــه قضــاوت هایمــان  گرفتــه و چــه بدتــر از ایــن 
کنیــم؟! درســت مثــل ســرطان  گیــر مــی  را همــه 
ــری  ــه از مــا چیــز بدت ک اســت باورهــا و رفتارهایــی 

مــی ســازد.
»دورویــی، بدزبانــی، بدگمانــی« بــه اشــتباه نــام 
گــدار  دیگــر »خویشــتن داری، جــدی بــودن، بــی 

ــد. ــزدن« شــده ان ــه آب ن ب
اخالقــش!  ترشــیده شــد  رســید دیدیــم  کــه  هــر 
دیدیــم حــرف نــزد! دیدیــم فــالن و بیســار! چــرا 
چنــان  بایــد  مــا  حــدود  کــه  کنیــم  مــی  گمــان 
کــه هیــچ راهــی بــرای نزدیــک شــدن  ســخت باشــد 
ــه  ــا اینگون ــد؟ دقیق ــی نمان ــی باق کس ــرای  ــا ب ــه م ب
ــان  ــد اطرافم ــر چن ــم ه ــا ماندی ــه تنه ــه هم ک ــد  ش

پــر از آدم بــود.
پس خودمان باشــیم، خودمان باشــیم و درســت 

باشــیم .هیچکس تکرار شــدنی نیســت.��

نادیا آذربارگون

گاهی به درونت بنگر دانشجو
از همهمه  ها فاصله،گیری بد نیست

از دور نگاهی به خودت اندازی
که در این غرق در اندیشه جهان و ببینی 

هیچ دل را به نوایی 
به سالمی به صدایی 

به »من اندازه ی تو خوشحالم«
گل نشاندی یا نه؟

کسی را  که  و ببینی 
کم بیشتر کمی از 

با صداقت اما
با محبت و وفا

به دلت ره دادی؟
کاش یک روز به خود خیره شویم

کسی و به جای سرک اندر ترک خشت 
سکه های خویش را
با صداقت بشماریم 

که هیچ و ببینیم 
خیری از ما زده سر؟

کاش یک واژه بگوییم ولی
از ته دل باشد

که  از همان جایی 
الی انگشتاِن، مادری جا مانده

که به ذوقش می بافت
و به دور از حیله ست.

شاید این روز چنان دور نباشد اما
همتی میخواهد

به بلندای دنا
و به اندازه ی »ما«

من و تو 
به توان همه مان...
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فاطمه ریشهری آزاد

رفتارهــای  مختــص  فقــط  اجتماعــی  معاشــرت  آداب 
شــما در یــک جلســه و مراســم رســمی نیســت بلکــه 
کلــی شــامل تمامــی روابــط  آداب معاشــرت بــه طــور 
کوچــک و بــزرگ  وتعامــالت اجتماعــی در اجتماعــات 
کار و... اســت.  کالس درس، رســتوران، محل  همچون 
کــه در آن زندگــی مــی  از جملــه مهــم تریــن جوامعــی 
کنیــم دانشــگاه مــی باشــد. در دانشــگاه مــا زندگــی مــی 

کــردن بیشــتر و بهتــر. کنیــم بــرای زندگــی 
ریشــه هــای ضعــف روابــط اجتماعــی عمدتــا از ســال ها 
پیــش از ورود بــه دانشــگاه آغــاز مــی شــود. ایــن ریشــه ها 

عمدتــا ســه دســته هســتند:
انگیــزه،  وخــو،  )خلــق  شــخصیتی  هــای  ریشــه   -1

خانــواده( الگــو،  آمــوزش، 
2- ریشــه هــای اجتماعــی )تکنولــوژی، زندگــی شــهری، 

نگــرش بومــی(
3- ریشــه هــای ســالمت روان )افســردگی، اضطــراب، 

ــد( ــائل رش مس
کنیــم  مــی  زندگــی  آن  در  کــه  اجتماعــی  کوچکتریــن 
و  روابــط  ی  پایــه  اصــول  تمامــی  اســت.  خانــواده 
معاشــرت هــای اجتماعــی را از خانــوده مــی آموزیــم. 
کــردن،  اینکــه همــه ی مــا شــیوه ی خــود را بــرای ســالم 
داریــم  و...  کــردن  شــرکت  بحــث  در  خــوردن،  غــذا 
گیــری از اعضــای خانــواده اســت. خانــواده  براســاس فرا
اعتمــاد بــه نفــس اولیــه و اصــول پایــه ی معاشــرت را در 
ــت  ــای دریاف ــوزش ه ــر آم گ ــد. ا ــی ده ــرار م ــا ق ــار م اختی
گمــراه  کافــی ونادرســت باشــند فــرد  شــده از خانــواده نا
که در خانواده ســرخورده  می شــود. بســیاری از افرادی 
برقــرای  بــرای  را  کافــی  نفــس  بــه  اعتمــاد  مــی شــوند 
ممکــن  همچنیــن  آورنــد.  نمــی  دســت  بــه  ارتبــاط 
ــه ی  ــر پای ــط اجتماعــی خــود را ب ــرد اصــول رواب اســت ف

کورکورانــه از خانــواده بگــذارد و عقایــد نادرســت  تقلیــد 
اســت  داده  نشــان  تحقیقــات  کنــد.  پیــاده  را  هــا  آن 
کــه خــود اجتماعــی نیســتند فرزنــدان خــود را  والدینــی 
کــه اجتماعــی نشــوند.  هــم در حصــاری قــرار مــی دهنــد 
که می  معمــوال بــه دلیــل تــرس از دو چیــز اســت. اول آن 
ک«  خواهنــد فرزندشــان را از »دنیــای اجتماعــی ترســنا
بــه دلیــل  کــه نمیخواهنــد  کننــد. ویــا آن  محافظــت 
روابــط اجتماعــی فرزندشــان خودشــان هــم بــا دیگــران 

ارتبــاط داشــته باشــند و اجتماعــی شــوند.
در دانشــگاه هــا فرصــت دوبــاره بــرای دریافــت اصــول 
کالس هــای دروس عمومــی  اجتماعــی و تربیتــی در 
ــه  کتــب ارائ فراهــم مــی شــود. ضعــف مراجــع تالیفــی و 
شــده در دروس عمومــی و عــدم انتقــال مفاهیــم الزم 
بــه دانشــجویان بــه دلیــل سیاســت هــای تعصبــی و 
ــط اجتماعــی  کشــور از علــل ضعــف رواب غلــط آموزشــی 
تواننــد  مــی  عمومــی  دروس  باشــد.  مــی  دانشــگاه 
همــکاری  بــا  و  درس  کالس  در  کــه  باشــند  دروســی 
دانشــجویان، اختــالل هــای شــخصیتی و اجتماعــی را 
در افــراد بــه طــور صحیــح شــکل دهنــد؛ ولــی متاســفانه 
کــه نــه تنهــا  گونــه ای طراحــی شــده انــد  ایــن دروس بــه 
ــدارد بلکــه از نظــر  ــرای دانشــجویان ن هیــچ جذابیتــی ب
علمــی و اســتداللی دچــار ضعــف و در ســطح پایینــی از 
کــه  کــرد  دنیــای مقــاالت معتبــر دارد. امــا چــه مــی شــود 
کشــور بر پایه تفکرات سیاســی و سواســتفاده  آموزش در 
گرفتــه اســت. از جملــه ســواالتی  هــای بــی جهــت قــرار 
کــه آیــا  گنجــد ایــن اســت  کــه همیشــه در ذهــن مــی 
کشــور،  کــم ســوادی دانشــجویان و نیــروی جــوان  بــا 
کــم ســوادی  کســانی ســود مــی برنــد؟ و یــا سواســتفاده از 

کســانی اســت؟ ــه ســود چــه  مــردم ب
از مشــکالت عمــده  یکــی  پاییــن مطالعــه  ســرانه ی 
جامعــه مــا و بــه خصــوص جوامــع جهــان ســوم مــی 
باشــد. مطالعــه نــه تنهــا خــود آمــوزش دهنــده اســت 
کــه بــه ســبب آن افــراد را درگیــر خــود مــی  بلکــه تفکــری 
ــد.  ــل ده ــردی را صیق ــر ف ــخصیت ه ــد ش ــی توان ــد م کن
نبــود مطالعــه ی غیــر درســی و فیلتراســیون نویســنده 
هــا و انتشــارات از جملــه عوامــل خیلــی مهمــی اســت 

گــوش انداختــه اســت. متاســفانه  کشــور آن را پشــت  کــه 
کهولــت تفکــرات مدیــران دانشــگاهی، بــه این  بــه دلیــل 
امــر مهــم در دانشــگاه هــا توجــه نمــی شــود و در بعضی از 
آن هــا بــا چنیــن جریانــات مطالعاتــی بــه بهانه هــای غیر 

عقلــی و نادرســت مخالفــت شــده اســت.
ــار  ــرداری از رفت ــت و الگوب ــد نادرس ــر عقای ــاری ب پافش
اطرافیــان در روابــط اجتماعــی دانشــگاهی بســیار تاثیــر 
در  دانشــجویان  نزدیــک  تعامــل  بعلــت  اســت.  گــذار 
مکانــی مثــل خوابــگاه هــا شــاهد رفتارهــای نادرســت 
مشــابه و ســرکوب بعضی از آداب اجتماعی در دانشــگاه 

هــا هســتیم.
کــم در منطقــه و تفکــرات نادرســت  فرهنــگ بومــی حا
قومیتــی و شــهری برخــی مناطــق نیــز بــر روی روابــط 
گــذارد. خــواه  کــم در دانشــگاه تاثیــر  مــی  اجتماعــی حا
ســخت  تاثیــر  تحــت  دانشــجویان  ی  همــه  ناخــواه 
گیــری هــای فرهنــگ منطقــه و برخــی افــکار پوســیده 
گیرنــد و درگیــر ســونامی  گذشــتگان قبــل قــرار مــی  ی 
فرارناپذیــر فرهنــگ هــای قومیتــی و منطقــه ای مــی 
شــوند. امــا دانشــجویان بایــد بــا روشــن بینــی و بــدور 
از  را  و دیگــران  نــژاد پرســتانه ای خــود  تفکــر  از هیــچ 
نظــر نــژادی و قومیتــی در یــک ســطح ببینــد. خــواه از 
شهرســتان باشــد یــا شــهری بــزرگ. خــواه از خانــواده ای 
درجــه یــک )از نظــر مالــی( باشــد خــواه درجــه ســه. خواه 

ــر. ــه ی بب ــواه طایف ــد خ ــیر باش ــه ش از قبیل
کاذب از روابــط اجتماعــی تــا آن  کــی  تعصبــات ُمبــرا و پا
کــه در  کــه حداقــل آداب اجتماعــی  جــا ادامــه مــی یابــد 
گذاریــم و اســیر مــوج  کنــار مــی  گرفتــه ایــم را  کودکــی فــرا 

کــم مــی شــویم. ســرگردان اطرافیــان و جــو خشــک حا
کــه فعالیــت  در پایــان نکتــه ی الزم بــه ذکــر ایــن اســت 
هــای آموزشــی ســالم و موفــق در محیــط شــاد محقــق 
کــه روابــط  مــی شــوند ومحیــط شــاد محیطــی اســت 
اجتماعــی در چارچــوب دوســتانه و بر پایه ی اخالقیات 
ــکاری  ــا هم ــا ب ــاد تنه ــو ش ــن ج ــاد ای ــرد. ایج گی ــورت  ص

تمــام اعضــای جامعــه ی آموزشــی تحقــق مــی یابــد.

ضعف معارشیت دانشجویان
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ــو ذهــن ایــن بیچــاره ای  ــی ت کودک از عنفــوان 
ــه  ک ــده  ــا اومــده هــک ش ــه دنی ــران ب ــو ای ــه ت ک
دانشــجو بشــی دیگــه تمومــه . امــا بنــدگان 
مــی  رو  دانشــگاه  ســردِر  کــه  همیــن  خــدا 
بینــن قصــر شــیرین آمالشــون تــو عمــق تلخــی 
کنــان میگــه لعنتــی  ُاُملیشــون فــرو میــره و نالــه 
حیــن  همیــن  در  ســردریه.  چــه  ایــن  آخــه 
کــه مشــخصه تــو ایــن دانشــگاه  دانشــجویی 
کــرده بــه جــوار یکــی از تــرم بوقــی  مویــی ســپید 
هــا میــاد و میگــه ســردرو دیــدی؟؟ جــواب 
بــا شــیب  آره، میگــه  همیــن فرمــون  میــده 

تنــد تــر باقــی دانشــگاهم همینجوریــه.
رو  ماجــرا  تــه  تــا  کــه  مــا  خــوب  دانشــجوی 
کشــیده شــده بــه  خونــده بــا ابروهــای در هــم 
کیــو میگــم(  ســان اون بنــده خــدا )میدونیــد 
بــه  کنــه  دخــول  کــه  میزنــه  کارو  اســتارت 
کــه بــا دیــوار محکمــی بــه  حیــاط دانشــگاه 
بــا  رو میشــه. حراســت  بــه  رو  نــام حراســت 
کــت و شــلوار پوشــیده  کــه  دیــدن دانشــجو 
تــو...  بــرو  بیــا  میگــه  اولشــه  روز  فهمــه  مــی 
دوبــاره همــون دانشــجوی ســال آخــر میــاد 
کیفــت  تــو  ببیــن بمــب هــم  پیشــش میگــه 
کوتــاه بــا  کاریــت نــدارن فقــط آســتین  باشــه 
رنــگای شــاد و بــا اشــعار انگلیســی نپــوش. ژل 
کــه ابــدا.  هــم نــزن بــه موهــات، ادکلــن هــم 
کــن زشــت و زمخــت بــه  کــه ســعی  خالصــه 
نظــر بیــای. جدیدالــورود داســتان مــا میگــه 
کــه قطــره ی  پ خــدا بــه داد بانــوان برســه، 
اشــکی از چشــم دانشــجو ســال آخــر ســرازیر 
گفــت: بلــه، بدبخــت هــای  شــد و بــا بغــض 

گنــاه... بــی 
کــه تــو حیــاط دانشــگاه بــا خنــده  تــرم یکــی 
از ســال  رو میشــه  بــه  رو  دیگــر دانشــجویان 

کــت  خاطــر  بــه  حتمــا  پرســه  مــی  آخــری 
تیــپ  فــردا  از  خنــدن،  مــی  کــه  شــلوارمه  و 
کــه بانــوان  کالــج مــی پوشــم  کفــش  اســپرت و 
باالیــی  ســال  کنــم.  جــذب  خــودم  بــه  رو 
پــای  ماننــد  بــه  ابروهــای  زیــادی  بــا شــدت 
میگــه:  و  کشــه  مــی  هــم  در  رو  گوســفندش 
کوتــاه مــی پوشــه  کــه جــوراب ســاق  پســری 
کــه همــون تیــپ ســنگین  بــووووق. تــرم یکــی 
پارچــه ای رو ترجیــح داده مــی پرســه حداقــل 
اســتعدادامو  تونــم  مــی  اینجــا  بگــو  بهــم 
ســال  میشــه!  کــه  بگــو  بهــم  کنــم؛  شــکوفا 
کــه میشــه بــرو تــو  باالیــی میگــه آره معلومــه 
تشــکالی دانشــجویی و نشــریات عضــو شــو. 
ــه منصــه ظهــور  ــی اســتعداداتو ب اونجــا میتون
کلمــه  )عجــب  ظهــور!!!!  منصــه  برســونی. 
تــو  داشــتم  دوســت  همیشــه  خوفــی.  ی 
کار ببــرم ولــی  مکالماتــم لغــات ســنگین بــه 
ان( ســُبکی  آدمــای  همــه  اطرافیانــم  خــب 

امیــدوار  میشــه.  پــس  میگــه  جدیدالــورود 
میگــه  باالیــی  ســال  دانشــگاه.  بــه  شــدم 
مســئولین  آخــه  نبــاش.  امیــدوار  اونقــدارم 
هــای   وفعالیــت  تشــکال  خیلــی  محتــرم 
اینقــد  کنــن،  مــی  حمایــت  رو  دانشــجویی 
ــه ســیاه و  ــه اصــن نمــی ذارن دســت ب ک ــاد  زی
کــه تــو رو شــکوفا، مــی  ســفید بزنــی و اونــان 
خــود  بــه  خــود  اونجــا  بشــین  یعنــی  کنــن. 
کــه مــی  شــکوفا میشــی. اینقــد شــکوفا میشــی 
خــوای بــاال بیــاری. تــازه تــو ایــن تشــکال اصــال 
محدودیتــی هــم وجــود نــداره اینقــد محیــط 
کــه آدم فکــر مــی  بــدون محدودیتــه  بــازه و 
گیرایــی  کــه ضریــب  کنــه هلنــده. تــرم اولــی 
پاییــن داری میگــه واااااای آقــای؟؟ راســتی 
اســمتون چــی بــود؟؟ ســال باالیــی پشتشــو 
کنــه بــه تــرم اولــی و بــه افــق خیــره میشــه  مــی 
آقــای  وااااای  بلــه...   .Nobody میگــه:  و 
اینقــد  مســئولین  کــه  خــوب  چقــد   nobody
ــه  ک کنــن ازمــون. ســال باالیــی  ــت مــی  حمای
مغزتــو  میــده  )��( جــواب  فیــس شــده  پوکــر 

پســر!!!!
کــه هنــوزم خوشــحاله میگــه مــن  تــرم اولــی 
کانون موســیقی.  صــدام خوبــه مــی خوام بــرم 
ســال باالیــی میگــه منــم اولــش همیــن فکــرو 
ــو جمــع دانشــجوها  ــه روز ت ــه ی ک ــا  میکــردم. ت
یــه دهــن اومــدم و بعــد چنــد لحظــه متوجــه 
ازم  کــه  صدایــی  و  شــدم  آب  بــودن  قطــع 
ِکیــس  البتــه  بســتم.  رو  میشــد  ســاطع 
کشــیدیم  کنــار  کثــرا  ا و  بــود  زیــاد  مــن  مثــه 
و  خراطهــا  و  تتلــو  رو  مــا  نهضــت  خــب  ولــی 
علیشــمس ادامــه دادن و بــه شــهرت رســیدن 
ولــی متاســفانه هنــوز متوجــه قطــع بــودن آب 
کال تــو مملکــت مــا اینجوریــه  نشــدن. راســتش 
کــی متوجــه قطــع بــودن آب نمیشــه،  کــه هــر 
آدم موفقــی میشــه نمونشــم زیــاده، همیــن 
نذاشــته  ســالم  تپــه  کــه  خودمــون  »م.ا« 
علــی  کــرده.  دهــی  کــود  رو  همــه  و  بمونــه 
ایحــال  امیــدوارم بــا مســاعدت مســئولین و 
احیــای ارزشــهای نویــن فرهنگــی، حماســی، 
ایــن  محیطــی  زیســت  اندکــی  و  تاریخــی 
کــه آب هســت  دوســتان هــم متوجــه بشــن 
کــه »امیــد، بــذر  کــم اســت. ســال باالیــی  ولــی 
کاشــته،  هویــت ماســت » رو در دل تــرم اولــی 
کنــه بهــش و میگــه خــب ترمــک جــان  رو مــی 
کــه  کاری بــا ایــن حقیــر نــداری؟؟  تــرم اولــی 
امیــدی بــرای ادامــه حیــات نــداره رو بــه مقــام 
چیــه؟؟  واقعیــت  اســم  راســتی  میگــه:  واال 
ــا  ــه و ب ــدی میزن ــد وار لبخن ــی ژکون ــال باالی س
ِکشــواد... صدایــی همچــون ققنــوس میگــه: 
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سالم ای بوق ترم نو رسیده / سالم ای جان سالم ای نور دیده

سالم ای سوژه ی تفریح و خنده / نرنجی خواهشا از شعر بنده

گویم کمی از وضع دانشگاه  گویم /  کردم بد و بیراه  هوس 

گویم  گویم / برایت اندکی ترفند  حواست جمع باشد پند 

کاری است / یکی شاد و یکی هم غرق زاری است کسی سرگرم  در اینجا هر 

گرانش یکی زاییده زیر درس و دانش / شده درگیر مفهوم 

کالس است / و زیر میز استادش پالس است شدیدا فکر استاد و 

فقط فکرش شده درگیر تحصیل / تلگرام و اینستا هیچ، تعطیل

کسی که می شود راننده تا کسی /  از این  ندارد اطالعی از پرا

کسی از او ندیده هیچ آزار / خدای اسکالن او را نگهدار

یکی درگیر بازار سیاست / به او ای بوق ترم باشد حواست

گونه ات انذار و هشدار زند اعالمیه بر روی دیوار / دهد صد 

ک مردمان درد و عذاب است که وضع مملکت خیلی خراب است / خورا

نمیداند بهشت یعنی همینجا / همه شاد و غزلخوان اند به موال

چو امنیت در اینجا برقرار است / چرا ذکر لبش حرف دالر است

کن کن / برو فکری به حال درس ها  عزیزم حرف هایش را رها 

گیج و خمارند گروهی هرزه و بی بند و بار اند / و دائم قاطی و 

کام از آن نبردند که  کز آن نخوردند / و دودی را  نمانده مسکری 

کند تحلیل سود و نفع برجام به دستی منقل و در دیگری جام / 

کله پایی  کن جدایی  / وگرنه ترم اول  از اینان رو جدایی 

گروهی غرق ابراز وجودند / خالیق را اسیر خود نمودند

شهیدان ره جلب توجه / عبود درگه جلب توجه 

که خود را بیشتر سازد نمایان به هر در میزند این قوم نادان / 

کند خود را تماما لخت و عریان گر الزم شود بی شرم و تنبان /  ا

گر خواهی بدانی چاره اش چیست / عذاب و مرگشان بی اعتنایی است ا

و اما این تو و این اصل مطلب / رسیده جان من  یکباره بر لب

گویمت ابن العجائب / فغان زین زمره ی ام المصائب ز قومی 

چه میدانی تو از این قوم ازگل / ز عاشق پیشه های ترم اول؟

از آن جاست فور یو ها و فور اور ها / از آن بی عشق روی تو نور ها 

کف / ز لیلی های خاطر خواه در صف از آن مجنون های مانده در 

گسارند چ بی حد و شمارند / ز درد هجر مست و می  شبیه قار

کارند در آغازش به وصل امیدوارند / و آخر جملگی شان توبه 

بکن این نکته را همواره از بر / نشو در ترم اول عاشق ای خر

کشــک اســت / و اشــک عاشــقان در بیــخ مشــک  کشــک  کــه عشــق تــرم اول 

اســت

کن کن / بدون جفت ترمی را به سر  ندارد اعتبار از آن حذر 

گل که تا آخر نگردی  مانده در  دمادم باش بی معشوق و سینگل / 

به اطناب آمد این شعر ای خردمند / ز شعر آمد  به لب های تو لبخند

گوی و میدان کنون این تو عزیز، این  خداحافظ به تو ای بوق ترم جان / 

دانشـــــــــــــــــــــــگاه مـــــــــــن

ناهید کریمی
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خدایا:

گاهی وقت ها در خانه قلبم را می بندم، تا در خانه ات راحت باشی. ملکوتیان 

به اینکه تو در این خانه ای حسادت می کنند! آسمان را به هم می ریزند، همه 

کار می کنند که بسوی آن ها برگردی. آخر سر آنقدر شلوغ می کنند که اشک 

ابرها را در می آورند... و دلیل شادی من از باران همین پیروزی در مسابقه 

با ساکنان حرم ستر عفاف است. عذرم را بپذیر که مثل تو عاشق نیستم ! 

تو خدایی و کارت عاشقیست. آنقدر عاشقی که با این همه سرگرمی باز هم 

حواسم پرت تو میشود! چقدر این حواس پرتی را دوست دارم!

هر چشمی رازی است؛ از کنار چشم ها به آسانی نگذریم.

چشم ها آیینه نمای دل ها هستند؛ می توان از ژن های چشم ها، عشق را 

که فریاد می کند، ستود! یا که غمی را که در نگاهی اندوه بار نشسته، خواند. 

میتوان با نگاه دلگرمی داد و زخم ها را تیمار کرد. می توان ساعت ها با چشم 

ها گفتگو کرد، »بی کالم«

چشم ها برخالف زبان انسان ها آلوده به دروغ نیستند؛ حتی گناه کار ترین 

انسان ها در عمق تاریکی نگاهشان شاید دریچه ای به سوی پاکی داشته 

باشند... راز چشم ها را دریابیم و با آن ها مدارا کنیم...

تنها دار و ندارش قلمیست تراش خورده ی روزگار

از خویشم واهمه  ایست نه این چنین،

گویی زنی در سرم هوار بی کسی اش را بد میکشد

انگار بهشتی که دوستش می داشت جهنمی بیش نبود.

اگر شروع کنید که ده تا کار رو انجام بدین ممکنه حداقل یکی از کاراتون 

درست باشه ولی اگر شروع نکنید هیچ وقت کاردرستی به وسیله ی شما 

انجام نمیشه. از اون مهم تر،  لذت انجام کارای اشتباه به صورت درست رو 

هم از دست میدید. یادتان باشد شما در نوع خود، در ایجاد اشتباهات نیز 

شاهکارید.

وظیفه ی من چیست و چرا اینقدر در تالشم تا این کوه را بکنم؟ نمی دانم 

می شود این کوه را بیستون کرد یا خیر... اما میدانم من هم تکلیفی دارم به 

نام زندگانی، اصالت و وطن. در این تکلیف بزرگ کافیست من پایه ای کوچک 

بیرون بکشم و دیگری ستونی بر روی آن... 

باهم و پشت سر همدیگر، بیستون را بیرون خواهیم آورد...

ما در دوستی هایمان، محبت هایمان، عاشقی هایمان روحمان رو به چالش 

غم می کشیم در انتها ما می مانیم و روحی که هر تکه اش را در همان زمان 

رها کرده ایم...

ما در سکوت هر تکه از روحمان را جا می گذاریم و می رویم...

و سرانجام روح شکسته ی ما آینه ی قدرت و مبارزه ی خاموشش است...

کاش خـزان بار سـفر بربندد / کاش به یک پلک دوان بربندد

رقـص برگان بلــورین خـزان / چشم نه، دل بینای بشر می خواهد

عشق میخواد این خش خش ها / تقدیر گره خورده دل می خواهد

افســوس که بی یار رود آذر ماه / دست به دست و دل خوش می خواهد

آخر فـــصل کمی مـــانده بجا / شکر و تعظیم به سلطان جهان می خواهد

علی اصلی دوست

الناز رزمجویی

ناهید کریمینادیا آذربارگون

فاطمه ریشهری آزادعلی احسانی

پریسا نجفی

کواته نوشت ها
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