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1. شوخی کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟
که همه تازه نهار خورده و  گر ســـر کالس ســـاعت دو ظهر باشـــد  الف(ا

خوابشـــان می آید. برای پراندن خواب مشـــکلی ندارد 
گرنه باید مراقب خســـارت های  ب(بســـتگی به جنبه ی طرف دارد و 

احتمالی باشد.
گر با قصد لذت باشد و یا بترسد که گناه بیفتد، جایز نیست. ج( ا

2. در اردوهای دانشـــجویی مختلط، انجام بازی و تفریحات مثل 
برف بـــازی و... چگونه اند؟

الف(چـــون بـــرف اســـت و زود آب میشـــود، پـــس احتمـــال برخـــورد 
کنید بهتراســـت. ک بـــازی  فیزیکـــی هســـت، پس بجـــای برف، خـــا

ب( فقط ذغال و هویج و سطل برای آدم برفی یادتان نرود.
ج(جایز نیست.

3. یک نظر حالل است به چه معناست؟
کـــه فقط یکبـــار دم در خانه ات را مـــی زند. پس تا  الـــف( یعنی نظری 

نگاهـــت افتاد تا نیم ســـاعت پلک نـــزن وگرنه باختی.
که شـــاید  ب( منظـــور، نظر شـــما در مـــورد نهار مورد عالقه تان اســـت 

فقط یکبار مورد اســـتقبال قـــرار بگیرد.
گـــر بصـــورت اتفاقـــی نامحـــرم را دیدید، اشـــکالی نـــدارد؛ ولی باید  ج( ا

پـــس از آن این نـــگاه را ادامـــه ندهید.

4. آیـــا میتـــوان بـــرای ارتبـــاط راحتتـــر بـــا همکالســـیها، صیغـــه ی 
گر میشـــود  شـــامل چه  خواهـــری و بـــرادری را بیـــن خود خواند؟ا

میشود؟ کســـانی 
کســـی بشـــود شـــامل مســـئول حراســـت دانشـــگاه  الـــف( شـــامل هر 

نمی شـــود، یعنـــی نشـــود بهتـــر اســـت.
که حداقل ســـه بـــار در مورد مشـــکالت جامعه و  کســـانی  ب( شـــامل 

گو داشـــته اید. گفـــت و  دانشـــگاه بـــا هم بحث و 
ج(چنین صیغه ای نداریم.

به گزارش شبســـتان نیوز به مناســـبت روز دانشـــجو کتاِب »چگونـــه در خوابگاه برای نماز صبـــح خواب بمانیم« 
نوشته هوشنگ قیلوله توسط انتشارات ســـاقه حنایی چاپ و روانه بازار خواهد شد. قیلوله دانشجوی رشته ی 
کتـــاب از تجربیات خود در 3ســـال زندگـــی خوابگاهی می گویـــد. وی در ابتدای  آبیـــاری گل هـــای دریایی در این 

کـــه تو غیر خوابگاه همه نمـــاز صبحاتونو میخونی؟!« کتـــاب این پرســـش کلیدی را مطرح کرده اســـت: »نه 
در بخشـــی از کتـــاب میخوانیم: »یکـــی از روش هایی که بـــرای این منظور وجود دارد، بافتن اســـت. این روش به 
این صورت اســـت که تا پاســـی از شـــب که میزان آن از فرمول زیر محاســـبه می شـــود، به بافتن ُمهمل مشـــغول 

می شـــوید. بـــرای بافتن دقت کنید که رج هـــا یکی از زیر یکی از رو باشـــد.«

 am=f :فرمول
f )ساعت بعد از نیمه شب(     m )تعداد افراد اتاق(        a )پهنای زبان به متر(

گیم دیگری می باشـــد. حتی می توانید  که وجود دارد برگزاری مســـابقات درون اتاقی فیفا81 یا هر  روش دیگـــری 
گر مراســـم به همراه تناول تخمه آفتاب گردان باشـــد ســـاعت دو چندان عقب  از ماریوقارچ خور اســـتفاده کنید. ا

می افتد.
 ُســـهیِل َسهل خوان از منتقدین مطرح در حوزه کتاب چنین نوشته است: »بعد از خواندن این کتاب پنجره ی 

جدیدی به روی زندگی من باز شـــد. اما چون هوا ســـرد بود پنجره را بستم و شـــوفاژ را روشن کردم.«

ام الهدی سجادی
چگونه در خوابگاه برای نماز صبح خواب بمانیم

پیمان غفاری

احکام همکالسیهای اونجوری

چنـــد تـــن از طالبان علـــم در صحرای دانـــش و فرهنگ و ادب حیـــران بودند. نزد بزرگی شـــتافتند و 

کـــه آن به.« عرضـــه داشـــتند:»ای بزرگ مـــا را چند پند ده 

بـــزرگ آنهـــا را گفت: مـــن از بزرگان شـــنیدم»در برابر اســـتاد با احتـــرام و تواضع بنشـــینید.«الاقل آن 

گردنتان زیـــر آن همه  گـــر  کنید. و ا کنید و بعد چـــت  ماسماســـک چندرســـانه ای را زیـــِر میز پنهـــان 

تواضع و احترام خشـــک نشـــد،لحظه ای و یا کمتر از لحظه ای نگاه خود را به استاد دهید و گوش فرا 

کتوس صحرای دانش طرف اســـت و از خـــود ناامید گردد.  دهیـــد تـــا او باور نکند جدی جـــدی با کا

کنی  و نیـــز بـــزرگان گفتند:»نظریـــه ای خـــالف نظریه اســـتاد ندهیـــد و مابین حرف اســـتاد شـــکر پرا

کنـــی شـــما نهایـــت در جمع هـــای خانوادگـــی شـــیرین باشـــد)آن هم تا ســـن  نکنید.«زیـــرا شـــکر پرا

گر  کـــه در همانجا هم فقـــط مادربزرگ تـــان قربـــان صدقه ي بلبـــل زبانی تان مـــی رود و ا پنـــج ســـال( 

نظریه خودتـــان را درســـت تر می پنداریـــد به معاونـــت آموزش)انتهای راهرو دســـت راســـت(مراجعه 

کنید و درخواســـت ســـاعت تدریـــس نمایید. 

نرجس سادات
درباب احترام به اساتید



شبستان راه راه
نشریه طنز مسجد) ضمیمه مجله راه راه(
دبیرتحریریه: محمدحسین علیان
ع تحریریه:پیمان غفاری پناه، علی پرتوی، ابراهیم کاظمی مقدم، افشار جابری، محمد رضا شکیبایی زار
سیده حانیه باقرزاده، ام الهدی سجادی، کوثر سعید زاده، نرجس سادات یزدگردی
صفحه آرایی: مجتبی ساالری

گزینه صحیح است؟  کدام 
»رسول خدا )ص( به امیرمومنان فرمود: ای علی! مهمان را...«

الــف( بــه خانــه راه نــده، فرزنــدت را بفرســت دم آیفــون تصویــری 
و بــه او بیامــوز بگویــد: بگــو بابــام خونــه نیســت، بگــو بابــام خونــه 

نیست... .

گرانــی میــوه و تــورم بی ســابقه قیمــت  ب( بــه صحبــت بگیــر، از 
گوجــه و ماســت ســخن بگــو، تــا از شــرمندگی فــراوان یقیــن  رب 

کنــد مســبب همــه بدبختی هــا و بی کفایتی هاســت.

قبــل  نســل  هفــده  از  بســپارید  او  بــه  کاری  بگیــر،  کار  بــه  ج( 
اجــدادش جلــوی چشــمش بیایــد و همزمــان هــزاران درود نثــار 

کنــد. همشــیره ابویتــان 

کافر باشد. گرچه  گرامی بدار، ا د( 
کتاب مفاتیح الحیات« »برگرفته از 

اصوال در دانشـــگاه عاشـــق نشدن مطرح نیست و هرچه هســـت برای صرفا کمتر عاشق 
شـــدن اســـت و در حالتـــی متعالی، درســـت عاشـــق شـــدن. با ایـــن زمینه برویم ســـر اصل 

مطلب.

  1. شـــب ها زود بخوابید. که در نتیجه صبح زود بیدار بشـــوید که در نتیجه سر کالستان حاضر 
بشـــوید که در نتیجه جزوه بنویســـید که در نتیجه نیازی به جزوه گرفتن از کسی نباشد.

 2. در برنامه های دانشـــگاه همیشـــه آن جلو بنشـــینید. عقب نشســـتن به خاطر وســـعت دید 
باالیی که به شـــما می دهد باعث حواس پرتی، دیدن شـــیطنت های ال الـــه اال اللهی و متعاقبا 

دل دادگی خواهد شـــد.

گزینه های مد نظری که با یک سوال  کاربردی اســـت. چه بســـیار   3. تحقیق شـــرطی عقالنی و 
ســـاده از هم اتاقیتان به قعر جدول اســـامی مورد نظر سقوط می کنند.

کنید.   4. هرچـــه را از ظاهـــر در می یابیـــد یکجـــا جمع و به نزدیک ترین ســـطل آشـــغال منتقل 
اختـــالف زاویـــه بین ظاهر و باطن در دانشـــگاه )بعـــد از ادارت دولتی( بیشـــترین مقدار ممکن را 

دارد.

 5. خـــدا را خـــدا را در مـــورد فضای مجازی. نشـــود که بهانه های واهی شـــما را به ســـمت آن ها 
کند. فضـــای مجازی کمش هم زیاد اســـت. بکشـــد و افســـار این جانور ســـرکش را رها 

گر ضرورتی شـــد و چـــت کردید، به هیچ آهنگی   6. فـــوت کوزه گیری قضیه همین نکته اســـت. ا
گـــوش ندهید که در آن چنـــد ثانیه تاثیری مخرب بر عقل و قلب شـــما می گذارد. همین  کیـــدا  ا

و بس.

دانشـــمندان در پژوهش های خود با اســـکن سیســـتم بینایی مغز و اسکن مغز بین دو 
ک و چشـــم چران به نتایج ذیل دســـت پیدا کرده اند:  دانشـــجوی چشـــم پا

 افشار جابریراهکارهایی  برای عادی زیستن

گوشـــی هوشـــمند و  که اســـتفاده از لپتاپ و   1. شـــکی نیســـت 
کمک بسیاری می کند...  اینترنت در تســـریع تحقیق و آموزش 
بـــا این حال لپتاپ تـــا جایی که ما میدانیـــم، NEMO PH برای 
گوشی اپل  گیمرها ســـاخته شـــده و برای مطالعه ی جزوات نیز 
 dleifelttaB و TUONIP ایکس الزم نیســـت. گذشـــته از این هـــا
جنبـــه ی آموزشـــی خاصـــی ندارنـــد و از لحـــاظ علمـــی بـــازی 
محســـوب میشـــوند؛ هرچند پدر چـــاره ای جز خریـــد آن ندارد!

 2. ســـوال پرســـیدن بـــرای یادگیـــری امـــری مطلـــوب و ســـوال 
پرســـیدن جهـــت ضایـــع نمـــودن اســـتاد امـــری بســـیار قبیـــح 

اســـت...
لـــذا از گفتن اســـامی دفاع چپ تیم اینترمیـــالن و ضربه زِن تیم 
بیس بـــال راجرز به عنـــوان دانشـــمنداِن صاحِب نظـــِر مخالِف 

اســـتاِد خود پرهیز نمایید!

کـــه فزاینـــده ی نیـــروی ذهـــن  کی هـــای نیـــک   3. تنـــاول خورا
کمل اســـتفاده از لذائذ  َتّم و ا هســـتند برای دانش پژوه مصداق اَ
َکَســـبه ی بازار است که با  حالل دنیایی محســـوب میشـــود و بر 

تخفیف خود ایشـــان را یـــاری دهند...
کـــن!" در خرید  لیکـــن عبـــارت "آقـــا لطفا دانشـــجویی حســـاب 
خاویـــار طالیـــی دریای خزر و بســـتنِی طـــالِی رســـتوراِن گردوِن 

بـــرِج میالد بســـی ســـخیف مینماید!

آداب مهمانداری از زبان پیامبر اسالم)ص(

سیده حانیه باقرزاده

دانشجوها در سرشان چه میگذرد

سبک زندگی دانشجوی 9102

کاظمی مقدم  ابراهیم 

علی پرتوی

یــک روز الیحــه ای را در رابطــه بــا حــذف واژه هــای 
عربــی از زبــان فارســی بــه مجلــس آورده شــد. مــدّرس 
گرفت  کــه بــا آن مخالــف بــود ایــن الیحــه را به تمســخر 

و ضمــن ســخنانی اظهــار داشــت:
اســت  »حســن«  کــه  مــن  اســم  حســاب  ایــن  بــا 
بایــد »نیــک« شــود و نــام خانوادگیــم نیــز »آمــوزگار« 
می شــود بنابرایــن نــام مــن »نیــک آمــوزگار اســت«. 
»حســِن  معنــای  بــه  »حســن«  مصّغــر  »حســین« 
ــه«  ــود »نیک چ ــم می ش ــس آن ه ــت. پ ــک« اس کوچ

و... »دیگ چــه«  وزن  بــر 
و بــه همیــن صــورت واژه هــای عربــی در فارســی را 
کــه الفــاظ مضحکی درســت می شــد  کــرد  عــوض 
و صــدای بلنــد خنــده ی نماینــدگان فضــای 

کــرده بــود.  مجلــس را پــر 

 :)Eye( اسکن چشم

نمونه A: در بررســـی سیســـتم بینایـــی این فرد چیزی به جز ســـنگ و آســـفالت و موزاییک 

دیده نمی شـــود. در اســـکن نورون های )سلول های عصبی( چشمی، مسیری صاف تا مغز 

که دانشـــمندان بر اثر دیدن  کم اســـت  دیده می شـــود. در قســـمت باالتر )مغز( آرامشـــی حا

ســـیگنال های آن، به صورت ایســـتاده دو روز خوابیدند. 

گین اســـت  نمونـــه B: در ایـــن نمونه، نورون های چشـــمی به خاطر اینکه پر از تیرهای زهرآ

ســـوراخ شـــده. اینکه دانشـــمندان چه ها در اســـکن بینایی دیده اند قابل انتشـــار نیســـت. 

شـــما هم خجالت بکشید دیگه.

 :)heart( دیده می شـــود ولـــی دلیل معلوم  اسکن قلب )تنگی( stenosis در بررســـی اســـکن این نمونـــه :A گویم ریا می شـــود.« به اجبار از قلب و مغز او اســـکن نمونـــه گفت: »نمی  کردیم  کـــه دلیل تنگـــی دل او شـــخصی بود بســـیار مهربـــان ولی چهـــره ی او نبود. از وی ســـوال  گرفتـــه شـــد   دوگانـــه 
نبود. نمونـــه B: در این اســـکن اینقدر گشـــاد بود که که هر کس می توانســـت بیایـــد داخل و برود مشخص 

کرد.با بررســـی سیگنال قلب بر روی یک موش آزمایشـــگاه، موش در اقدامی عجیب با دو دست بیرون.  )suicide( گردن خود را فشـــار داد و اقدام به خودکشی

 برگرفته از كتاب حاضر جوابیهای شهید مدرس

کاظمی مقدم  ابراهیم 


