دوهفته نامه فرهنگی اجتمـاعی دانشجـویی آرامین

میانجی گر انسان و دین

صاحب امتیاز  :کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان

آرامین

پـردیـس کشـاورزی و منـابع طبیعی دانشگاه تهران
مــدیــر مــســئــول  :فــاطــمـه کــرمی نــصــر
ســـردبـــیـــر  :انـــســـیــــه عــــلــــی یــــاری
سـال اول  ،دوره اول  ،شماره یک 9911 / 9 / 91 ،
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بگو تمام میانجی گری برای خداست ؛ حاکمیت آسمان ها و زمین برای اوست و سپس همه شما را به سوی او باز می گردانند( .زمر )44

ســرمقــالــه
فاطمه گرمی نصر
مــــــــهـــــــمــــــان

آرامـیـن مـجـمـوعـه فـعـالـیـت هــای گــروهــی از مسائل روز از دو دیـدگـاه قـرآنـی و اجـتـماعی داریــم .شماره اول این نشریه با موضوع »بی تفاوتی اجتمـاعی«
دانـشـجـویـان پـردیـس کـشـاورزی و مـنـابع طبیعی

سـهـم آرامـیـن در تـغـییر دیدگاه ها به سمت و سـوی را مورد تــحـلـیــل و بـــررســـی قــرار مــی دهــد.

دانـشـگاه تـهـران اسـت کـه در قـالـب نشـریه قرآنی،

درست و مـعـقـول هــر چــــنــد کـوچـــک بـاشــد

فــرهــنــگــی و اجـتـمـاعـی مـنـتـشـر مـی شـود.

امــــا بــــرای ما بــســیــار ارزشــمــنـــد اســـت.

ما آرامـیـنـی هـا سعی در شـفــاف ســازی بـرخـی از امـیـدواریم این تالش مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

یک قـاب یـک مـفـهـوم
بــــی تــــــــفـــــــاوتـــــی ! ! ! حـــال آن کـــه حــــتـــــی از این

انتخاب داستان  :انسیه علی یاری
روزی روزگاری زنی در کلبه ای کوچک زندگی می کرد.
هـمـیـشـه بـا خـداونـد صـحـبــت مـی کـرد و بـــا او

هــر یــک از انـسـان هـای تـصـویر  ،حـقـیـقـت هـم خــبــر نــدارند . . .
تـصـور می کنند داستان زندگی شان
قـصـه ی اصــلی ایـن دنـیـاسـت ! ! !

به راز و نـیـاز می پرداخت .روزی خداوند پس از سال ها

یـــــــک پـــــــرســـــــش . . .

راننـده تـاکسی زبـردست بـا تـوانـایی و اســــــت دخـــــالـــت کـــنـــم؟« سـواالت پاسخ کامل بدهد و باز در مقابل

با زن صحبت کرد و به زن قـول داد کـه آن روز به دیدار

آیا تا به حال این فرصت بـرایـتـان پیش

سـرعـت عـمل تـمـام تــاکــســی را از نـوجـوان دبـیـرسـتـانی ایـن کـلمات را معلم و دوستـانـش خجالت زده می شود.
خـطـر بـرخـورد دور مـی کـنـد امـا  . . .می شنود .معنای آنها را نمی دانـد .البته اتـفـاقـا بـرادر نـوجوان شـمـا نیز در این
مـدرسـه مـشـغـول بـه تـحـصیل است.
راننـده ی تـاکـسی عـزیز ما مدتی است اهمیتی هم به این مـسـئـلـه نـمی دهد.
زنگ تفریح ناگهان سر یک مسئلـه بسیار
نـمی تـوانـد بهـای کـرایـه خـانه خود را
زمـان مـی گـذرد تـا ایـنـکه نـوجوان به ساده مـیـان بـرادر شـمـا و آن نـوجـوان
پرداخـت کند .چند وقتی است همسرش
مدرسه مـی رسـد .او فـردی هـمـیـشـه دعـوایـی پـیـش مـی آید .نوجوان که به
بیـمار شده است و دارویی گران قیمت را
منضبط و منظم بوده است .پس ،تاخیری خـاطـر اتـفـاقـات پـیـش آمــده در آن

او بیاید .زن از شادمانی فریـاد کـشید ،کلبه اش را آماده

کرد و خود را آراست و در انـتظار آمـدن خـدا نـشسـت!
چند ساعت بعد در کلبه او به صدا در آمد! زن شادمان به
استقبال رفت امـا بـه جز گدایی مفلوک که با لباس های

آمده است که به تـفاوت میان دخالت در
زنـدگـی شخـصی دیـگـران و بی تفاوتی
اجتمـاعـی و اثـرات آن بـیـانـدیـشـیـد؟

مـنـدرس و پـاره ،پشت در ایستاده بود ،کسی آنجا نبود!

تـصـور کـنـیـد در یـک روز بـارانـی که

زن نـگـاهـی غـضـب آلـود بـه مـرد گـدا انـداخـت و با

خـیـابـان هـای تـهـران به دلیل ترافیک

عــصــبـــانـــیـــت در را بــــــر روی او بــــســت.

مـسـدود شـده اسـت  ،مـی خـواهید به مـصـرف مـی کنـد .قـرض ها و بدهی ها کـه امـروز بـه خـاطـر بـارانـی بودن هوا روز نـاراحـت اسـت  ،حـرف هـایــی که
محـل کـار خـود بروید .سوار یک تاکسی امـان را از ایـن مـرد پـیـر بـریـده است .و لـغـزنـدگی تجربه کـــــرده اســــت رانـنـده تـاکـسـی بـه رانـنده آن ماشین
نمـی تـوانـد نـظـر مـثبت ناظم مدرسه گفته بود را ناخود آگاه بازگو می کند . . .
مـی شـویـد .رانـنـده ای سـالـخـورده با هـر چـند راننده ی
را نسبت به او تغییر برادر شما حرف ها را می شنود .معنای
خونـسـردی و به آرامی در حال رانندگی تاکسی بـا زبردستی
رغم
عـلی
او
بدهـد.
آن ها را نمیداند و برایش اهمیتی ندارد.
اسـت .روی صـنـدلـی عقب یک نوجوان خطر را دور می کند
دانستن این مـسئله شب  ،خسته  ،به خانه بازمی گردیـد . . .
دبیـرستـانی نـشسته است که با توجه به اما با این اتفـاق  ،او
امـا بـا خـجـالـت و برادر شما می خواهد تلوزیون تماشا کند.
ترافـیک سنـگیـن خیابان دلش شور دیر که زیر کوله باری از
شرمـسـاری از ناظم شـمـا نـیـز مـی خـواهـیـد سریال مورد
رســیـدن بـه مـدرسـه اش را مـی زنـد .مشکالت قـرار دارد؛
مدرسه نامه ورود به عـالقه تان را ببینید .به نـاگاه مـیان شما
تـاکـسـی پـشـت یـک چراغ قرمز توقف نـاگاه و بـدون هیـچ
کالس را می گـیرد .و بـرادرتـان دعـوا مـی شـود .بـرادر شما

دوبـاره بـه خـانه رفت و به انتظار نشست .ساعتی بعد باز
هم کسی بـه دیـدار زن آمد .زن با امیدواری بیشتری در
را باز کرد .اما این بار هم فقط پسر بچه ای پشت در بود،
پـسـرک لـبـاس کـهـنه ای بـه تن داشت ،بدن نحیفش
از سرما می لرزید و رنگش از گـرسنگی و خستگی سفید
شده بود .صورتش سیاه و زخـمی بـود و امیدوارانه به زن
نگاه می کرد! زن با دیـدن او بیشتر از پیش عصبانی شد

و در را محکم به چـهارچوبش کوبید و دوباره منتظر شد.
خورشید غروب کرده بود که بار دیگر در خانه زن به صدا
در آمد .زن پیش رفت و در را باز کرد ،پیرزنی گوژپشـت
که به کمک تـکه چوبی روی پاهایش ایستاده بود ،پشت
در بود .پاهای پـیـرزن تحمل نگه داشتن بدن نحیفش را
نـداشـت و دستانش از فرط پیری به لرزش در آمده بود.

زن که از این همـه انتظار خسته شده بود ،این بار نیز در
را به روی پیرزن بسـت .شـب هنگام زن دوباره با خداوند
صحبت کرد و از او گـالیه کرد که چرا به وعده اش عمل
نکرده است !؟ آنـگاه خداوند پاسخ گفت» :من سه بار به
در خانه تو آمدم ،امـا تـو مـرا به خانه ات راه نــدادی«.

بی تفاوتی اجتماعی و یا

دخـالت در زندگی مردم؟
عــلـــیــــرضــا صــبــا

می کند ،زمان به کندی می گذرد .چراغ قصدی کلماتی که شایسته موی سپیدش داخـل کـالس ،گـویـا معلم قصد پرسش نـاخـود آگاه کـلمات نوجوان را که معنی
سبز می شود و ماشیـن هـا به حرکت در نیست را نثار راننده ی ماشین می کند  ...درس را از دانـش آمـوزان داشـتـه است .هیچ کدام را نـمی داند به زبان می آورد.
می آیند .زمین لـغـزنـده است .نـاگـهان شما ایـن کلـمـات را مـی شـنـویـد  . . .معلم می داند که این نوجوان هـمـیـشـه اما شـما مـعنی آنـهـا را مـی دانـیـد . . .
راننـده مـاشیـنی که هـمـراه بـا تـاکسی مـعانی و مفـاهیم آن ها را می دانید  . . .بـرای درس هـایـش آماده است .بـا ورود اصـلـی عـلـمی معتقد است که بال زدن
حرکت کرده است به خاطر لـغـزنـدگـی امـا اهـمـیـتـی به این مسئله نمی دهید او به کالس  ،مـعلم او را صـدا مـی زنـد ،یک پروانه در جـزایـر هـاوایی می تـواند
دلـهـره ای کـه تـازه در دل نـوجـوان ما در ژاپــن ســونــامـی ایـجـاد کـنـد !!!
زمیـن نـمـی تواند مـاشین را به درستی و ســـکـــوت مـــی کـــنـــیـــد . . .
خـامـوش شده بود دوباره جان می گیرد .هنوز مـعـتـقـدیـد کـه دخـالـت کـردن
کـنترل کند و چیزی نمانده که ماشین با با خود می گوییـد »:چـرا باید در زندگی
ایـن دلـهره کـمی در پاسخگویی او تاثیر در زنـدگـی شخصی دیگران با بی تفاوتی
تـــاکـــســـی بــرخــورد کــنــد  . . .ایــن پـیـرمـرد کـه جــای پــدر مــن
می گـذارد و نمی تواند مثل همیشه  ،به اجـتــمــاعــی یــکــســان اســت؟؟؟

میانجی گر انسان و دین

آرامین

میانجی گر انسان و دین

دوهفته نامه فرهنگی اجتمـاعـی کـانـون قـرآن و عترت (ع)

آرامین

دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

در سـایـه قــرآن و عتـرت (ع)

مومن ،ـبرارد مومن است؛ ـمانند یک پیکر که ـهرگاه عضوی از آن رددمند شود ،اعضای دیگر نـیز احساس ردد کنـند .روح ـهای

انتخاب حدیث  :ریحانه شریعتی

بی
هـم
آنـها نـیز از یک روح است .و اان روح مومن پیوستگی اش هب روح ـخدا از پیوستگی ـپرتو خورشید هب خورشید شـتر است.
اـمام صادق (علـیه السالم)

بی تفاوتی اجـتماعی
چـــــیــــســــت؟
ســعـــیـــده رزمـــی

نسبت به حوادث اطرافشان مسـئول اجـتـمـاعـی ،تـعـطیـل شدن آیین مـا مـجـبـور هستیـم برای کمک به فرزندان خود را از کودکی مسئولیت تـقـویـت روحیـه ی دینی و قرآنی،
هستند و باید پاسخگوی نسل آینده پـرسـتـش ،رواج فسـاد و فـحـشـا ،نیازمندان جشن های گلریزان برگزار پـذیـر تـربیـت کند؛ به جای تقویت انـجـام کار خــیـر بـرای دیـگـران،
بـاشنـد .ایـن هـمـان بـی تـفـاوتی شیوع پیمان شـکـنی ،عدم پایبندی کنیم تا کسی بیاید و کمکی کند .در فـردگـرایـی ،باید توجه سمت منافع الگوسازی رفتارهای همدالنه ،تقبیح
اجتمـاعـی است که امروزه جامعه ما بـه روابـط اجـتـمـاعـی ،رهـا شدن حالی که در گذشته بر اساس تعالیم جمـعی در سبـک زندگی و الگوهای عمومی بی تفاوتی و  . . .اسـت و در
گـرفتـار آن شـده اسـت .از دیـدگاه مـحـرومین ،نابرابری ،ترک یا کتمان دینی مردم احوال همسایگان خود را تربیتی جایگزین شود .اگر مسئولیت آخر باید بگویم به نـظـر مـن دلیـل
دینی بی تفاوتی اجتماعی همان امر شـهـادت از سوی افـراد جـامـعـه را مـی پـرسیـدنـد و بـه ایـن مـوضوع پـذیـری در جـامـعـه تـقویت شود .اصـلـی ایـجـاد ایـن نـوع بیـمـاری

بــی تـفـاوتـی اجـتمـاعـی نـوعـی به معروف و نهی از مـنـکر اسـت که مـی توان نـام بـرد .بـنابراین اهمیت اهتمام داشتند .ایـن مـوضوع نشـان مشارکت و همدلی به تبع آن بیشتر اجتماعی ،این اسـت کـه مـا یادمان
بیـمـاری اجـتـمـاعی اسـت کـه در یکی از فـروع دیـن اسـالم می باشد امر به معروف و نهی از منکـر ایـنجا می دهد که روابط عاطفی ما ضعیف خواهد شد.در جامعه ای کـه سرمایه رفـتـه کـه سـرشـت ما با عشق گره
مقـابـل اعـتنـای اجـتمـاعی و نـوع که امروزه کسی بـه آن نـمی پردازد .روشن می شود که باید تـالش کـرد شده و در نتیجه همین بی تفاوتـی -ی اجتماعی بیشتر باشد  ،مسئولیت خورده و وظیفه ی ما مهربان بودن و
دوســـتـــی قــرار مــی گــیــرد .حدود هشتصـد روایت و آیات قرآنی و بـی تـفـاوت نبود .بدیهی است که ها  ،ضعیف تر نیز خواهد شـد و این پذیری نیز بیشتر دیـده می شود .به عشق ورزیدن است .یادمان رفته که
بی تفاوتی اجتماعی یعنی بـرای مـا در ایـن بـاره مـطـرح شده است که انـجـام ایـن مـهـم آسـان نـیست و نقیصه به کاهش هـر چـه بـیـشـتـر همین دلیل مـشـارکـت اجـتمـاعی برای دریافت عشق باید عشق ورزید؛
مهم نیسـت کـه چـه بر سر دیگران همگی بر احسـاس مـسؤلیـت و نوع دردســر هــای زیــادی دارد ولــی مسئولیت هـای اجتماعی شهروندان یکی از مـؤلـفـه هـای جدی سرمایه به اشیاء ،بـه طبیعت ،بـه انسـان ها.
می آید .در واقع نـوعی بی قیدی در دوستی که مـایه ی قوام و دوام تمام همانطور که آسیب های این بیماری مـنـتـهـی خـواهـد شـد کـه نتیجه اجتماعی در جامعه است .سرمایه ی باید بـه زمـیـن و به یکدیگر محبت
افراد نسبت به قـوانـیـن ،هنـجارها ،واجـبــات و ارزش هـای انسـانـی و را ذکر کردیم زنـدگـی در چـنـیـن آن بـاز هـم بـه صـورت پـررنـگ تر اجتماعی با قانون و بـخـشنـامـه در کنیـم و نگذاریم جهان تهی از عشق
حـوادث و اتـفـاقـات سـیــاســی و اسـالمـی اسـت ،تـأکیـد مـی کنند .جامعه ای نیز دشوار و رنج آور است .گـریـبـانـگـیـر آنـهـا خـواهـد شد .جامـعـه افـزایش نمی یابد و تمامی و مـهـربـانی شود .این ما هستیم که
اجتماعی و غیـره در جـامـعـه است .بنابراین ،آنچه در مسـایـل فـردی و از جمـلـه عـلل بی تفاوتی اجتماعی متاسفانه بی تفاوتی در حال تبدیـل اعـضـای جـامـعه باید در این زمینه می توانیم دنـیـا را تغییر دهیم و آن
مـردم در زنـدگـی روزمـره خـود از اجـتـمـاعی انسـان هـا دارای ارزش نیـز شـهـر نـشـیـنی ،تـفـاوت های شدن به یـک ویـژگـی شـخـصیـتی فـعـال بـاشند .بـرای ارتقای همدلی را به جـای بهتری برای زندگی نسل

بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی و اهـمـیـت مـی بـاشـد ،داشـتــن فـرهنگی و افزایش مشغالت زندگی ،در جـامـعه است ،غافل از اینکه این اجتماعی در جـامعه بـایـد دولـت و آینده و فرزنـدانمـان تبدیـل کنیـم.
 ،سیاسی و اجتماعی آگاه می شـوند حسـاسیـت نـسـبـت بـه سـالمـت فـرد گـرایـی ،و کـاهش مهربانی در بـی تـفـاوتی روزی گریبان تک تک مردم همـراه با هم وارد عرصه شوند.
ولی کمـتر کـسی واکـنـش نـشـان و سعـادت خود ،خانواده ،همسایگان سـطـح جـامعه را می توان برشمرد .افـراد جـامـعـه را خـواهـد گـرفـت .از جـمـله راه کار های رهایی از دام
می دهـد ،و بقیه از کنار این مسائل و افــراد جـــامـــعــــه اســــت .بی تفاوتی اجـتـمـاعی امروز آنچنان برای ارتقای مشارکت و رشد همدلی بـی تـفـاوتی ،استـفـاده از رسانه ها
به راحتـی مـی گـذرند در حالی که از جمله آسیب هـای بـی تـفـاوتـی در جـامعـه مـا عمیق شده است که اجتماعی ،جامعه باید تالش کـنـد تا جهت ترویج همدردی اجـتـمـاعـی،

دلـیـلی بــرای نـــیـــکــی کـــردن بــه

یادداشت سر دبیر

یــــکــــدیـــگـــــر داشـــتـــه بــاشـنـد.
امام حسین (ع)» :نیاز بندگان به شمـا توفیقی

انسیه علی یاری

اسـت کـه خـداوند به شما مرحمت نــمــوده«

یادمان نـرود عـــدالـــت خــــداونــــد را . . .
اگرخــداونــد بــه بــنده ای نعمتی بـخـشیده و
بـــه بــنــــده ای دیـــــگـــــر نــــه . . .
تــنـهـا بـه ایـن دلــیـل بـــوده کـه انـسـان هـا

همجوار با ادب پارسی
بنی آدم اعضای یک پیکرند که رد آـفرینش زیک گو ـهرند
نـم
چو عضوی هب ردد آورد روزگار  ،دگر عضو ـها را اند ـقرار

هیئت تحریریه  :انسیه علی یاری  ،فاطمه کرمی نصر  ،ریحانه شریعتی  ،سعیده رزمی  ،علیرضا صبا

گرافیست علـیرضا صـبا

کمک می خواهیم ! . . .
با سالم و احترام

نـشــریـه دانــشـجـویـی فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی آرامـیـن

از تـمـامی صـاحـب نـظران و عـالقه مندان در حوزه ی نشریات فرهنگی و اجتماعی دانشجویی دعــوت مــی

شماره یک ،سال اول  ،دوره اول ، 9911 / 9 / 91 ،دو هفته نامه

شـود که در زمینه ی نویسندگی  ،گرافیک  ،ویراستـاری و  ...نـشـریـه نـوپـای دانـشـجویـی آرامـین را یـاری

دارای مجوز از کمـیـته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران

رسـانند .پس از پایان دوره همکاری به همـکاران گواهی فعالیت از طرف اداره امور فرهنگی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران تعلق خواهد گرفت .با تشکر

