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رمان ملت عشق را الیف شافاک نویسنده ی ماهر اهل ترکیه نوشته است.

داستان بر محوریت زنی امریکایی به نام الال روبینشتاین آغاز میشود که زندگی زناشویی موفقی ندارد و شغلش ویراستاری 

رمان هاست.

الال موظف به ویراستاری رمان ملت عشق میگردد

داستان پیرو ماجراهای بین الال و عزیز ز. زاهارا نویسنده ی رمان میگذرد.

در اثنای این واقعه، ماجرای دیگری بطور موازی در رمان آغاز میشود که در واقع هامن محتوی رمان ملت عشق است که 

داستان زندگی شمس تربیزی و موالناست.

بخشی از این رمان را تقدیم حضورتان میکنیم:

سنگی را اگر به رودخانه ای بیندازی، چندان تاثیری ندارد. سطح آب اندکی می شکافد و کمی موج بر می دارد. صدای 

نامحسوس »تاپ« می آید، اما همین صدا هم در هیاهوی آب و موج هایش گم می شود. همین و بس.

اما اگر هامن سنگ را به برکه ای بیندازی… تاثیرش بسیار ماندگارتر و عمیق تر است. هامن سنگ، هامن سنگ کوچک، 

آب های راکد را به تالطم در می آورد. در جایی که سنگ به سطح آب خورده ابتدا حلقه ای پدیدار می شود؛ حلقه جوانه 

می دهد، جوانه شکوفه می دهد، باز می شود و باز می شود، الیه به الیه. سنگی کوچک در چشم به هم زدنی چه ها که 

منی کند. در متام سطح آب پخش می شود و در لحظه ای می بینی که همه جا را فرا گرفته. دایره ها دایره ها را می زایند تا 

زمانی که آخرین دایره به ساحل بخورد و محو شود.

رودخانه به بی نظمی و جوش و خروش آب عادت دارد. دنبال بهانه ای برای خروشیدن می گردد، رسیع زندگی می کند، زود 

به خروش می آید. سنگی را که انداخته ای به درونش می کشد؛ از آِن خودش می کند، هضمش می کند و بعد هم به آسانی 

فراموشش می کند. هر چه باشد بی نظمی جزء طبیعتش است؛ حاال یک سنگ بیش تر یا یکی کم تر.

)کتاب ملت عشق – صفحه ۷(

ساناز آراممعرفی کتاب

مامایی | ترم 4
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به قول معروف، برگ سبزیست تحفه ی درویش.
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بیافزایــد
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کفر متحرک و اسالم راکد

ــه کفــر  ــه اســالم  میرســد و اســالم ســاکن ب »کفــر متحــرک ب

مــی انجامــد »

ــا  ــر ب ــاد علــی صفایــی حایــری، آن پی ــده ی ــه ی زن ایــن جمل

ــدر آن را در  ــدم و چق ــش خوان ــت پی ــی وق ــت را خیل معرف

ــم  .  ــل میبین ــن روزگار مهجــور و محــل تام ای

اگــر پــا را کمــی از دغدغــه هــای ســطحی فــرا تــر بگذاریــم با 

ــه ســینه را ســخت می فشــارد  مســائلی مواجــه می شــویم ک

و اهمیــت خــور و خــواب را بــه پاییــن تریــن حــد می رســاند، 

نیــاز بــه تحــرک در ایــن عــر چنــان ملمــوس اســت کــه حــد 

اقــل معرفــت بــه زمانــه کافیســت تــا هــر فــرد هرآنچــه دارد 

ــه ســوی  ــت ب ــا... حرک ــدد، ام ــه کار ببن ــن مســیر  ب را در ای

؟  چه

ــر از خــود حرکــت، محــرک و غایــت حرکــت اســت،  مهــم ت

محرکــی کــه بتوانــد طیــف گســرده ای از انســان هــا را به راه 

بیانــدازد، امیــد بدهــد و مســیر را روشــن کنــد، معنایــی کــه 

نــه تنهــا از نفــس افتــاده هــا را احیــا کنــد کــه دل هــای مــرده 

ــدازد.  ــو بیان ــه تکاپ ــش ب ــیر تحقق ــرده و در مس ــده ک را زن

چیــزی شــبیِه آنچــه کــه در 1979 ملتــی را وادار بــه گــذر از 

خــود و خواســته هــای فــردی بــرای انقالبــی برخــالف جریــان 

ــید  ــی بخش ــا معنای ــی ه ــه زندگ ــوض ب ــرد و در ع ــخ ک تاری

کــه ارضــا ی متــام خواســته هــای نفســانی هــم انســان را در 

چنــان جایگاهــی از لــذت قــرار منیــداد . 

بگذاریــد بــا ایــن مقدمــه بــه هــدف ایــن نوشــته نزدیــک تــر 

شــویم  . 

جــرب تاریــخ مــارا در دوره ای از مــکان و زمــان قــرار داد کــه 

هــر تولــد، انســان را در مقابــل مخلــوط غیــر قابــل امتزاجــی 

از تضــاد هــا قــرار میدهــد و در دل ایــن فضــا، جامعــه بــدون 

اینکــه بــه رسنوشــت و شــیوه ی طــی طریــق فــرد اهمیــت 

ــه  ــی میخواهــد ک ــع قوانین ــط مطی ــط و فق ــد، او را فق بده

غایــت متعالیشــان چیــزی جــز حفــظ وضــع موجــود نیســت 

کــه البتــه بــه هــامن هــم منجــر منیشــوند. 

ــال در  ــوان مث ــه عن ــم، ب ــت کنی ــر صحب ــح ت ــد واض بگذاری

ــن فــرم، غالــب مــردم  ــواده متوســط ســنتی کــه ای یــک خان

ایــن کشــور را در بــر میگیــرد، از کودکــی ســعی در نهادینــه 

کــردن ارزش هــای دینــی و انســانی در فرزنــدان میشــود،حال 

آنکــه هــامن خانــواده همــراه بــا جریــان اجتــامع بــا اشــتیاق 

فرزنــدان را بــرای رسگــرم شــدن بــه دامــان الگــو هــای ســاخته 

شــده از دل جوامعــی بــی خــدا میســپارد. جوامعــی کــه خــود 

ــال  ــن ح ــته و در عی ــه دور داش ــی ب ــوع معنویت ــر ن را از ه

خویــش را خوشــحال تریــن مــردم جهــان معرفــی میکننــد. و 

بدیــن گونــه اصلــی تریــن منبــع شــناختی و بینشــی کــودکان 

را از ابتــدا شــخصیت هایــی چــون بــن تــن و اســپادرمن 

تشــکیل میدهنــد.

احسان دره کردیسر مقاهل

 پزشکی | ترم 5
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ــیاری از  ــد را در بس ــن رون ــویم ای ــر ش ــق ت ــی عمی ــر کم اگ

ســطوح مشــاهده خواهیــم کــرد و بــا نگاهی ســبب شناســانه 

بــه ایــن جملــه ی شــهید آوینــی می رســیم کــه » یــک انقــالب 

جــوان کجــا میتوانــد فرصــت و رخصــت آن را پیــدا کنــد کــه 

تعلیــامت دانشــگاهی خویــش را بــر مبنــای معتقــدات و 

نظــام ارزشــی خویــش تدویــن کند؟تعلیــامت دانشــگاهی را 

بــه مثابــه مصــداق بــارز ایــن معضــل عنــوان کردیــم و اگــر 

نــه همیــن مشــکل در متامــی دوره هــای آموزشــی از دبســتان 

گرفتــه تــا... وجــود دارد«1*

ــان  ــط گذشــته از جری ــن رشای ــری ای ــه  در شــکل گی ــه ک البت

ــا  ــه ت ریشــه دار نفــوذ،از نهــاد هــای فکــری و اجرایــی گرفت

حــوزه هــای علمیــه و دانشــگاه هــا و جرایــد و رســانه هــای 

ــاد هــر کــدام  ــا زی ملــی و مســتقل و بســیاری دیگــر، کــم ی

ــه  ــی جداگان ــود بررس ــه خ ــد ک ــا میکنن ــود را ایف ــش خ نق

ــد.  میخواه

امــا بــی شــک بــزرگ تریــن عاملــش همین ســکون در پیشــربد 

نظــری انقــالب اســالمي میباشــد ، نبــود تعاریــف مناســب و 

متناســب بــا آرمــان هــای انقــالب اســالمی و مشــخص نشــدن 

نســبت انقــالب اســالمی و بســیاری از دســت آورد هــای 

ــه فراخــور آن عــدم شــکل دهــی ســاختار هــا و  بــرشی و ب

ــروزی  ــرش ام ــای ب ــاز ه ــخگوی نی ــد و پاس ــای جدی روش ه

ــی مــا  ــاور هــای دین ــا ب ــن روش هــا ب ــن حــال ای کــه در عی

ــد، از  ــرار گیرن ــز ق ــت نی ــوده و در خدمــت معنوی ســازگار ب

بــزرگ تریــن عوامــل عــدول روز افــزون ارزش هــا در کشــور 

ــه جــای آن  ــی ب ــا خــود آگاه روش هــای غرب ــی ن و جایگزین

ــد.  ــا می باش ه

پذیــرش ســاختاری کــه فقــط بــرای دوران گــذار، از کشــوری 

ــه  ــد طراحــی شــد، ب ــک نظــام قدرمتن ــا ی ــس از انقــالب، ت پ

عنــوان مثــره ی انقــالب اســالمی، خــود در طــول زمــان عامــل 

انحرافــات گســرده و گــم شــدن غایــت و از بیــن رفــن انگیزه 

و هــدف بــرای بســیاری از مــردم شــد.

 کــه البتــه ایــن ضعــف سیســتم بــا دو عامــل رهــربی حــرت 

امــام و ایــامن و انقالبــی گــری در اوایــل انقــالب در بســیاری 

ــه  ــا رفت ــود ام ــول ب ــل قب ــل قاب ــده و حاص ــی ش ــوارد خنث م

ــا  ــگاه ه ــب جای ــی و تصاح ــور انقالب ــش ش ــا کاه ــه و ب رفت

توســط افــراد نفــس محــور و بعضــا بــا آرمانــی خــالف بــاور 

توحیــدی ایــن تضــاد منــود بیشــری پیــدا کــرد و شــد همیــن 

چیــزی کــه امــروز در آن هســتیم. 

حــال وقــت آن اســت کــه مهــم تریــن ســوال را مطــرح کنــم... 

نقــش مــا در ایــن میــان چیســت؟

ــم  ــاال را بررســی کنی ــوارد ب ــت بیشــری م ــا دق ــی ب ــر کم اگ

مشــاهده مــی شــود کــه در بســیاری از مــوارد مــا بــه اصلــی 

ــی  ــود حت ــه خ ــای زمان ــه نیازه ــخگویی ب ــل پاس ــن عام تری

ــزی نیســت جــز: شــناخت  ــک هــم منی شــویم و آن چی نزدی

ــی... ــاز اصل ــئله و نی ــح از مس صحی

ــد  ــا بای ــد ام ــخ ده ــه پاس ــود ک ــدا می ش ــی پی ــا کس مطمئن

بدانیــم کجــا هــا غلــط اســت و ایــن دقیقــا نقطــه ایســت کــه 

ــد ــدا می کن نقــش تــک تــک افــراد اجتــامع منــود پی

ــه  ــا ب ــد م ــل ورود ض ــکون عام ــده س ــده بن ــه عقی ــس ب پ

اندیشــه و رفتــار ماســت و عــدم شــناخت صحیــح از مســائل 

ــز عامــل ســکون نی

پــس از همیــن جهــت اســت کــه نقــش افــرادی چــون 

میــالد دخانچــی،  پیــام فضلی نــژاد، مجیــد حســینی، صــادق 

شــهبازی و... متــام آن هایــی کــه پــای اصــالح تنظیــامت 

ــا وجــود  ــد، ب ــی در نظــام مقــدس اســالمی ایســتاده ان درون

متــام نقــد هــا، مثبــت ایفــا میشــود و وجــود آن هــا و متــام 

افــراد پرسشــگر یکــی از الطــاف خداونــد بــه انقــالب اســالمی 

ــد. میباش

در پایــان بایــد عــرض کنــم کــه انقــالب اســالمی کــه بــه تعبیر 

نیــل مک گرگــور 2*

می تــوان آن را« نقطــه ی اوج بازگشــت دیــن در قــرن اخیــر 

دانســت«3* ، بــا بنیــان منطقــی و حکیامنــه ی خــود و 

ــی را دارد و  ــر مانع ــور از ه ــوان عب ــی اش ت پشــتوانه ی اله

بــه فرمــوده امــام خامنــه ای هیــچ بن بســتی در مقابــل مــا 

وجــود نخواهــد داشــت. و تحقــق آرمــان آن کــه مطمئنــا بــا 

وعــده ی صــادق الهــی روزی جهــان را فرامیگیــرد می توانــد 

نیــرو محرکــه و بــه حرکــت در آورنــده ی مــا در ایــن مســیر 

باشــد. 

حرکتی که بی شک با پرسش آغاز می شود 

پس ببینید و بپرسید...
1  آغازی بر یک پایان شهید آوینی

2 نویســنده بریتانیایــی کــه از آثــار او می تــوان، یــک تاریــخ جهــان 

در صــد شــیء، و زیســن بــا خدایــان را نــام بــرد
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ــن شــهر  ــه و مشــکالت ای ــه عمــق فاجع ــردن ب ــی ب ــرای پ ب

خیلــی نیــاز بــه وقــت گذاشــن و تحقیــق و بررســی و پــرس و 

جــو از ایــن و اون نیســت، فقــط کافیــه ســاعتی رو در ســطح 

شــهر قــدم بزنیــد، اونوقــت خودتون متوجه شــدت مشــکالت 

و محرومیــت هــای  مــردم خواهیــد شــد. از چهره هــای 

افــرده و شکســته ی رنجــور از محرومیــت مــردم، کــودکان 

ــرد هــای دســتفروش  ــرزن و پیرم ــن خــواب هــا، پی کار، کارت

)دستفروشــی بــه عنــوان تنهــا منبــع درآمدشــان( ، گداهــای 

رسچهــارراه هــای شــهر)که عمدتــا نــان آور خانواده هایشــان 

ــطح  ــردان در س ــاد و رسگ ــودکان معت ــان و ک ــتند( جوان هس

ــی از  ــان حت ــه دستش ــینی ک ــردم روستانش ــه و م ــهر گرفت ش

چهــارراه هــا و دستفروشــی هــم کوتــاه اســت و تنهــا چشــم 

ــت  ــره و باف ــا چه ــه اســت ت ــول یاران ــدک پ ــه ان امیدشــان ب

ــود درخــت و فضــای  ــی روح، افــرده و قدیمــی شــهر، نب ب

ســبز و حتــی نداشــن پــارک مناســب کــه بــر حجــم مشــکالت 

افــزوده اســت. 

 اجتماعی 

ــه  ــدا از مســئله ریزگــرد هــا بنویســم ک مــن میخواهــم در ابت

ــه لــب رســانده . جــان همــه را ب

طــی تابســتان گذشــته حجــم و شــدت و اســتمرار طوفــان 

ــرد. ــج ک ــه فل ــی را در منطق ــال زندگ ــتان عم ــرد در سیس ریزگ

ــرم  ــل( ه ــتان )زاب ــه سیس ــاکن منطق ــی س ــزار ایران ــا ه صده

نیازهــا یشــان بــه اولیــات زندگــی یعنــی امــکان تنفــس، ســقوط 

ــر. ــی کاری و فق ــی ، ب ــی آب ــس از ب ــقوط پ کرد.س

ایــن رشایــط بحرانــی نــه یــک روزه و چنــد روزه و نــه مقطعــی 

و نــه غیــر قابــل پیــش بینــی بلکــه الگــوی  بادهــای ۱۲۰ روزه 

ــزو  ــد!  ج ــده ان ــل ش ــای ۱۸۰ روزه تبدی ــه باده ــون ب ــه اکن ک

ویژگــی هــای منحــر بــه فــرد ایــن منطقــه اســت.

شــدت توفــان هــا بــه حــدی اســت  کــه خانــه هــای روســتاییان 

ســاکن ایــن منطقــه را در زیــر تپــه هــای شــن و ماســه بــادی 

مدفــون و عرصــه را بــر مــردم آن تنــگ کــرده اســت.

غلظــت ریزگردهــا در ایــن منطقــه گاهــی بــه  ۶۰ تــا ۷۰ برابــر 

حــد مجــاز هــم می رســد.

مشــکالت ریــوی و  باالتریــن آمــار ســل در کشــور مربــوط بــه 

ایــن منطقــه اســت و دلیــل باالبــودن ایــن آمــار چیــزی نیســت 

جــز ریزگردههایــی کــه اکــر روســتاهای سیســتان و شــهروندان 

بــا آن مواجــه هســتند. بــه راســتی کــه ریــه هــای  ایــن مــردم از 

آهــن نیســت! مشــکالت بینایــی یکــی دیگــر از مواردی هســت 

کــه باعــث آســیب بــه چشــم مــی شــود از تبعــات دیگــر ایــن  

ریزگردهــا ســت.

فقــر در سيســتان به گونــه اي اســت كــه تقريبــا نيمــي از 

مــردم تحــت پوشــش كميتــه امــداد و بهزيســتي و همچنــن 

ــد. ــرار دارن ــر خــط فقــر ق بيــش از  90 درصــد مــردم زي

ــرای  ــا ایــن وجــود شــاهد  تبعیــض در تخصیــص بودجــه ب ب

مقابلــه بــا ریزگردهــا هســتیم بــه طوریکــه بــرای  خوزســتان  

ــاص داده  ــا اختص ــربای ریزگرده ــون دالری ــد میلی ــه ص بودج

ــچ! ــا ســهم  سیســتان محــروم هی میشــود ام

مشــکل کار کجاســت؟چرا محرومیــت و مشــکالت ایــن شــهر 

ســالیان ســال  تــداوم داشــته و دارد؟

اصــال امیــدی بــه حــل ایــن مشــکالت هســت؟ اگــر هســت 

پــس راهــکار چیســت؟

کــدام بخــش  و نهادهــای ایــن شــهر مــی تواننــد  در جهــت 

باشــند؟ مســولین شــهری  گــزار  تاثیــر  بهبــود وضعیــت 

کجاینــد؟ آیــا ایــن شــهر، مســئول بــه معنــای واقعــی کلمــه 

دارد؟! رســانه هــا کــه بایــد محرومیــت هــای ایــن مــردم را در 

ــد؟  ــد کجاین ســطح کشــور مطــرح کنن

فرشاد آشنود زابل، محروم و دور از توجه 

بهداشت حرفه ای | ترم 5
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شعبان، ماه پیامرب اسالم 

ــد:  ــلم (فرمودن ــه و س ــه و آل ــه علی ــی الل ــرم )صل ــرب اک  پیام

ــه  ــاه مــن اســت خــدا بیامــرزد  کســی کــه مــرا ب شــعبان م

ــد. ــت کن ــاه مــن اعان م

ــاه  ــب م ــاه رج ــه م ــت چنانک ــرم اس ــول اک ــاه رس ــعبان م ش

امیرمومنــان و رمضــان مــاه خــدا اســت پیامــرب گرامــی اســالم 

ــتند و شــب های آن را  ــژه ای داش ــامم وی ــاه اهت ــن م ــه ای ب

بــه راز و نیــاز و روزهــای آن را بــه روزه مــی گذراندنــد ایــن 

مــاه را بایــد مقدمــه آمــاده شــدن بــرای ورود بــه مــاه مبــارک 

رمضــان دانســت.

آنچه بر فضیلت این ماه افزوده است

ــردگان و دانشــگاهیان  ــل ک ــگان و تحصی ــت ســکوت نخب عل

ایــن شــهر چیســت؟ مگــر مــردم منطقــه ایــن حجــم از فقــر و 

محرومیــت را منیبیننــد پــس چــرا اینقــد ســاکت و بــی خیــال 

ــی شــان راضــی  ــه شــاید هــم مــردم از وضــع فعل ــد؟ البت ان

انــد؟

ــوذن  ــی م ــام خمین ــوده ی ام ــه فرم ــه ب ــجو ک ــرش دانش  ق

ــی  ــم از ب ــن حج ــل ای ــد؟ تحم ــای کارن ــتند کج ــه هس جامع

ــر و  ــن اســت!!این فق ــر ممک ــری غی ــی تدبی مســوولیتی و ب

ــی؟!! ــا ک ــی ت ــی عدالت ب

ادامه دارد...

ــالم  ــی اس ــرب گرام ــد پیام ــن باش ــه ممک ــدر ک اول( روزه هرق

ــد  ــاه مــن اســت خــدا رحمــت کن ــد : شــعبان م مــی فرماین

ــد  ــاری کن ــاه ج ــن م ــه روزه داری در ای ــرا ب ــه م ــی را ک کس

امیــر مومنــان نیــز فرمــود: هــر کــس روزه بــدارد مــاه شــعبان 

را بــرای محبــت پیامــرب )ص( و تقــرب بــه ســوی خــدا، خــدا 

ــود در  ــواری خ ــت و بزرگ ــه کرام ــت دارد و او را ب اورا دوس

ــد. ــر او واجــب کن ــد و بهشــت را ب قیامــت نزدیــک گردان

**روزه ســه روز آخــر شــعبان، امــام صــادق فرمــود کســی کــه 

ســه روز آخــر شــعبان را روزه گرفتــه و آن را بــه مــاه رمضــان 

وصــل کنــد خداونــد روزه دو مــاه پــی در پــی بــرای او مــی 

نویسد**

ــه گفــن  ــاد مرتب ــرای هــر روز، هفت ــراوان ب دوم( اســتغفار ف

ــه ســفارش شــده اســت ــه اســتغفرالله و اســئله التوب جمل

سوم( صدقه دادن هر چند به نصف دانه خرما باشد.

چهارم( صلوات فراوان بر محمد و آل او

»اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم«

پنجم(مناجــات شــعبانیه مناجــات بســیار معروفــی اســت در 

کتــاب مفاتیــح الجنــان  چگونگــی معاملــه بنــدگان بــا خــدای 

ــان مــی  ــب آمــرزش از را بی ــا و طل ــوده و آداب دع ــزرگ ب ب

فرمایــد.

ششــم( احیــای نیمــه شــب نیمــه شــعبان و انجــام دادن 

ــارت  ــه الســالم زی ــان علی ــام زم ــارت ام ــی همچــون زی اعامل

زهرا حسین زادهمذهبی

مامایی | ترم 4
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نوروز در اسالم

ــا. ــین و دع ــام حس ام

نیمه شعبان شب میالد امام است که گیتی را از عدالت

پر کرده و زمین را پاک می مناید

ــه  ــت واردشــده اســت از شــبهای اســت ک  چنانچــه در روای

ــده نگــه داشــن آن شــده اســت. ــه زن ســفارش ب

ــه  ــرده ک ــل ک ــاد نق ــاب زاداملع ــی در کت ــه مجلس عالم

امــام جعفــر صــادق در فضیلــت نــوروز بــه حــق خانــه 

کعبــه ســخن ســوگند یــاد کــرده و عیــد نــوروز را تفســیر 

ــوروز  ــد ن ــتند در عی ــان داش ــن بی ــت آن را چنی و اهمی

حــق تعالــی در روز الســت از ارواح بنــدگان پیــامن 

ــرای  ــتند و ب ــی بپرس ــه یگانگ ــه او را ب ــت ک ــه اس گرفت

او رشیــک قــرار ندهنــد ایــن روز اولیــن روز طلــوع 

ــش گیاهــان  ــا و روی ــاد ه ــدن ب ــن روز وزی ــاب اولی آفت

ــول  ــرت رس ــر ح ــل ب ــن روز جربئی ــی باشــد در ای م

وحــی الهــی را آورد و بعثــت از ایــن روز آغــاز شــد 

والیــت  روز  خــم  غدیــر  عیــد  روز  نــوروز  عیــد 

ــی  ــی م ــر اله ــه ام ــالم ب ــه الس ــی علی ــن عل امیراملومنی

ــای  ــرده ه ــه رسک ــالم ب ــرب اس ــن روز پیام ــد و در ای باش

صحابــه امــر فرمــود کــه برونــد و بــه امیراملومنیــن ســالم 

کننــد و بگوینــد الســالم علیــک یــا امیراملومنیــن و نیــز 

بــه خالفــت رســیدن امیراملومنیــن علــی بــه درخواســت 

مــردان در ایــن روز بــوده اســت نــوروز روز ظهــور 

حــرت مهــدی موعــود و روز رجعــت امامــان

بــه دنیــا خواهــد بــود و روز انتظــار فــرج مــی باشــد. آن

چنیــن  نــوروز  عیــد  اعــامل  بیــان  در  حــرت 

پاکیــزه  و  کنیــد  وصــل  نــوروز  عیــد  در  فرمودنــد: 

تریــن جامــه هــای خــود را بپوشــید و بــه بهریــن 

روزه  روز  ایــن  در  منایــد  خوشــبو  را  خــود  موهــا 

بگیریــد و بعــد از بجــا آوردن منــاز هــای پیشــین و 

ــد. ــار رکعــت منــاز بخوانی ــه هــای آن چه پســین و نافل

علی خواجه حیدریمذهبی

 پزشکی | ترم 2

5



گزیده ای از کتاب آب نبات هل دار 

ــاد،  ــروس و دام ــت روی ع ــاباش را ریخ ــه ش ــول، ک ــه بت عم

گریه کنــان گفــت: »قربانشــان بــرم! چــی بــه َهمــم مــی آن.« 

هیچ یــک از بچه هــا بــه عــروس و دامــاد نــگاه نکردنــد 

ــغول  ــه مش ــون هم ــه؛ چ ــا ن ــد ی ــم می آین ــه ه ــا ب ــه آی ک

ــژان، پایــش  ــد، مثــل ژان وال ــد. حمی جمــع کــردن پــول بودن

ــردارم.  ــم آن را ب ــا نتوان ــا ت ــی از پول ه ــت روی یک را گذاش

خــم شــدیم، کله هایــامن خــورد بــه همدیگــر و بــرای اینکــه 

شــاخ درنیاوریــم، زود تُــف کردیــم. هرچنــد حمیــد آن را 

ــودم؛  ــرده ب ــع ک ــول جم ــر پ ــن بیش ــم م ــاز ه ــت، ب برداش

شــانزده تومــان و پنــزار. بــا آن پــول می شــد یــک ســاندویج 

کالبــاس بــا نوشــابه، یــک بســتنی، یــک لیــوان تخمــه و یــک 

آدامــس بخــرم. حمیــد دوازده تومــان جمــع کــرده بــود. 

ــک  ــاد در ی ــزِه زار، فره ــاد پون ــزار، و فره ــت پن ــعید بیس س

اقــدام خودشــیرین کنی، پولــش را بــرد داد بــه عــروس و 

ــه از  ــی محمــد ک ــم: »چــی غلطــا«، ول ــوی دمل گفت ــاد. ت دام

ایــن حرکــت خوشــش آمــده بــود، یــک ده تومانــی بــه او داد. 

بالفاصلــه مــن و حمیــد هــم پوملــان را بــه محمــد دادیــم؛ امــا 

چــون خــربی از پــاداش نشــد، در هــامن شــلوغی، بــا التــامس 

مجبــورش کردیــم پوملــان را پــس بدهــد. 

از چاه یوسف تا نور شهدا......

خداوند عهده دار کار حرت یوسف شد.

مذهبی

اثر مهرداد صادقیطنز

زهرا حسین زاده

مامایی | ترم 3
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پس قافله ای را نیازمند آب منود تا او را از چاه بیرون آورد سپس 

عزیــز مــر را نیازمنــد فرزند منــود تا او را به فرزنــدی بپذیرد.

تــا  کــرد  خــواب  تعبیــر  محتــاج  را  پادشــاه  ســپس 

مریــان  همــه  ســپس  کنــد  خــارج  زنــدان  از  را  او 

شــود. مــر  عزیــز  او  تــا  منــود  غــذا  نیازمنــد  را 

 اگــر خــدا عهــده دار کارت شــود همــه عوامــل خوشــبختی 

میکنــد  آمــاده  برایــت  کنــی  احســاس  اینکــه  بــدون  را 

فقــط بــا صداقــت بگــو کارم را بــه خــدا مــی ســپارم.

خدایــا فقــط بودن تــو ما را کفایــت میکند و کفــی بالله وکیال

پــس مــا را بــه حــال خــود وامگــذار و در تک تــک لحظه های 

زندگــی همراهــامن بــاش دســتامن را بگیــر و در ایــن هــرج و 

مــرج و بــی نظمــی روزگار مــا را بــه حــال خــود رهــا مکــن!

 بارالهــا مبــادا بــه خاطــر گناهانــی کــه در طــول روز مرتکــب 

مــی شــویم مــا را از نعمــت همراهــی خــود محــروم ســازی! 

خاطــر  بــه  کــه  کــن  یاریــامن  پــروردگارا 

نیازاریــم! را  خــود  عــر  امــام  هایــامن  غلفــت 

مثــل روایتــی کــه مرحــوم آیــت اللــه مجتهــدی)ره( فرمودنــد: 

ــل در  نجــف ارشف، پــس از اقامــه ــام تحصی یــک روز در ای

منــاز پشــت رس آیــت اللــه مدنــی، دیــدم کــه ایشــان شــدیدا 

دارنــد گریــه می کننــد و شانه هایشــان از شــدت گریــه تــکان 

می خــورد رفتــم پیــش آیــت اللــه مدنــی و گفتــم: ببخشــید، 

ــد؟  ــه افتاده ای ــه گری ــام ب ــور ش ــن ط ــه ای ــاده ک ــی افت اتفاق

ایشــان فرمودنــد: یــک لحظــه، امــام زمــان را دیــدم کــه بــه 

ــی!  ــای مدن ــد:  آق ــوده و فرمودن ــاره من ــن اش ــت رس م پش

نــگاه کــن! شــیعیاِن مــن بعــد از منــاز، رسیــع می رونــد 

دنبــال کار خودشــان و هیچکــدام بــرای فــرج مــن دعــا 

انــگار کــه امــام زمانشــان غایــب  انــگار نــه  منی کننــد، 

اســت!«  مــن از گالیــه امــام زمــان )عــج( بــه گریــه افتــادم...

تریــن  محبــوب  فرمودنــد:  اســالم  پیامــرب 

اســت. فــرج  انتظــار  امتــم  نــزد  کارهــا 

پــس بــه راســتی چــرا بــرای فــرج امــام عــر حداقــل کاری 

را کــه میتوانیــم انجــام دهیــم آن هــم بــدون پرداخــت 

ــم؟؟ ــغ میکنی ــت، دری ــرج اس ــرای ف ــا ب ــه ای و آن دع هزین

هدایــت  باعــث  آقــا  فــرج  میدانیــم  اینکــه  بــا  چــرا 

شــدن  گلســتان  و  داد  و  عــدل  گســرش  و  خودمــان 

برمنیدادیــم؟ فــرج  بــرای  قدمــی  میشــود  جهــان 

آیا این چیزهارا منیدانیم یا خودمان رو به ناآگاهی زده ایم....

 شعری از ابن یمین شاعر قرن ۸ که تقریبا رشح و وصف حال خودمان است:

                         آن کس که بداند و بداند که بداند                                 اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

                         آن کس که بداند و نداند که بداند                                 آگاه منایید که بس خفته مناند

                         آن کس که نداند و بداند که نداند                                 لنگان خرک خویش به منزل برساند

                         آن کس که نداند و نداند که نداند                                 در جهل مرکب ابدالدهر مباند

خداوندا بذر محبت اهل بیت را در دملان بکار و یاریامن کن که برای شادی دل  امام عر خود هم که شده کم تر گناه 

کنیم!

همین... 

یاعلی
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دانشجو و دغدغه ها

به نام خدا

بــی شــک دغدغــه ودغدغــه منــدی جزءجدایــی ناپذیرزندگــی 

انســان هاســت وهــر مرحلــه از زندگــی جــدای از طــرز تفکــر 

افــراد و تفــاوت هــا، دغدغــه هــای خــاص خــود را دارد. 

دوران دانشــجویی هــم از آنجایــی کــه اغلــب بــادوره ی 

جوانــی افــراد همــراه اســت، دل مشــغولی هــای خــاص تــر 

ــری دارد. ــژه ت و وی

درایــن شــامره ترجیــح میدهــم بــه صــورت تیــر وار و مــوردی 

ــی  ــر فرصت ــم و اگ ــن دغدغــه هــا اشــاره کن ــه برخــی از ای ب

باشــد در نوبــت هــای بعــدی بــه طــور مفصــل بــه بررســی 

هــر کــدام خواهــم پرداخــت.

مســائلی از قبیــل بــی هویتــی و بازیچــه بــودن و ســؤال های 

ــان  ــرور زم ــه م ــه ب ــان ک ــاسخ داده نشــده ی ذهــن جوان پـ

باعــث ایجــاد افردگــی و یــاس و ناامیــدی می شــود و گاهــا 

بــرای فراموشــی ایــن دغدغــه هــا و درپــی یافــن آرامــش بــه 

خوشــی هــای زودگــذر و تفریحــات ناســامل روی مــی آورنــد، 

کــه باعــث اتــالف وقــت و انــرژی می شــود و آنهــا را بــه هــر 

ناکجــا آبــادی ســوق میدهــد.

ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــجویان می ت ــکالت دانش ــه مش از جمل

ــرد  : اشــاره ک

مســائلی چــون مشــکالت اقتصــادی، خانوادگــی و دوری 

ــی و  ــر منطقــی انتقال ــن گاهــا ســخت وغی ــواده، قوانی ازخان

ــا،  ــگاه ه ــی دانشــجویان و معضــالت موجــود درخواب مهامن

ــا  ــن کالس ه ــت بی ــالف وق ــیرخوابگاه و ات ــا دوری مس بعض

و مشــکالتی آینــده نگــر تــر از قبیــل شــغل، منبــع درآمــد و 

ــواده.  ــکیل خان ــت تش درنهای

امایــک رسی دل مشــغولی هــا وجــود دارد کــه فراتــر از ایــن 

ــد دغدغــه هــای اجتامعــی، فرهنگــی،  مســائل مــی رود مانن

ــه  ــه نســبت ب سیاســی دانشــجویان واحســاس مســئولیتی ک

مــردم شــهر و کشورشــان دارنــد و برنامــه ریــزی درســتی کــه 

بتواننــد بیــن وظایــف شــان بــه عنــوان یــک دانشــجوی علــوم 

پزشــکی کــه درآینــده نیــز مســئولیت خطیــری بــردوش دارد 

ــرت و بینــش سیاســی کــه  ــوم اجتامعــی و بصی و هــم از عل

الزمــه ی پیرشفــت هرکشــوری اســت، عقــب منانــد. همــه ی 

ایــن هــا دغدغــه هایــی اســت کــه دانشــجویان بــا آن هــا رو 

بــه رو هســتند. امــا اگــر بخواهیــم یــک مقایســه ای داشــته 

باشــیم متوجــه میشــویم کــه طــی چنــد ســال اخیــر دغدغــه 

هــای فــردی بــردل مشــغولی هــای اجتامعــی پیشــی گرفتــه 

ــوازن و  ــن عــدم ت ــل ای اســت. حــال در خصــوص اینکــه دلی

فعالیــت سیاســی اجتامعــی کــم دانشــجویان چیســت منــی 

ــامل  ــد احت ــا چن ــرد، ام ــر ک ــار نظ ــت اظه ــی راح ــوان خیل ت

وجــوددارد:

 1. اینکــه اهــداف دشــمن مبنــی برپاشــیدن بــذر ناامیــدی و 

ناکارآمــد جلــوه دادن نظــام جمهــوری اســالمی محقــق شــده 

است

ــده  ــی فای ــه راب ــن عرص ــت درای ــال فعالی ــجویان عم 2. دانش

ــد. میدانن

3. تصــور هزینــه داشــن فعالیــت سیاســی دردانشــگاه بــرای 

دانشــجویان.

فاطمه نورانی نیادانشجویی
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روز طبیعت نحس نبود، ما نحسش کردیم

ــیزدهمین  ــون، س ــا کن ــالیان دور ت ــا از س ــی م ــم مل در تقوی

روز فروردیــن روز طبیعــت نامیــده شــده اســت کــه مــا آن 

ــردم  ــیاری از م ــا بس ــم. ام ــی نامی ــز م ــه در نی ــیزده ب را س

ــن روز  ــت ای ــد. حکای ــن روز ندارن ــه ای ــی از  تاریخچ اطالع

بــه زمانــی بــاز میگــردد کــه ایرانیــان باســتان پــس از دوازده 

روز جشــن گرفــن و شــادی کــردن کــه بــه یــاد دوازده مــاه 

ســال بــوده، در روز ســیزدهم نــوروز بــه بــاغ و صحــرا مــی 

رفتنــد و شــادی مــی کردنــد و در حقیقــت بــه ایــن ترتیــب 

رســمی بــودن دورًه نــوروز را بــه پایــان میرســاندند . در مــورد 

ــر نکــرده  ــچ دانشــمندی ذک ــون هی ــا کن ــن روز، ت نحســی ای

کــه روز ســیزدهم نــوروز نحــس اســت
بلکــه قریــب بــه اتفــاق روز ســیزده نــوروز را بســیار مســعود 

و فرخنــده دانســته انــد. مثــال در کتــاب آثــار الباقیــه جدولــی 

ــه در  ــودن روزهــا آورده شــده ک ــا نحــس ب ــرای ســعد و ی ب

آن  دربــاره ســیزدهمین روز نــوروز کــه تیــر نــام دارد کلمــه 

ــه اســت و  ــه کار رفت ــارک ب ــده و مب ــی فرخن ــه معن ســعد ب

ایــن روز بــه هیــچ وجــه نحــس نیســت. امــا بعــد از اســالم 

ــه  ــی دانســتند ب ــا را نحــس م ــاه ه ــام م چــون ســیزدهم مت

اشــتباه ســیزدهمین روز فروردیــن را نیــز نحــس شــمرده انــد.

پــس نتیجــه میگیریــم در فرهنــگ متمــدن ایرانــی ایــن روز 

نحــس نیســت. پــس چــرا در عنــوان مطلــب از نحــس بــودن 

ایــن روز ســخن بــه میــان آمــده اســت. اکنــون میخواهیــم از 

داســتان تلخــی بگوییــم کــه آرامــش طبیعــت را بــه هــم زده 

اســت . امــروزه  بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در فرهنــگ مــا 

ــا بالیــی  ــه نابــودی اســت. ب ایجــاد شــده، طبیعــت مــا رو ب

ــه  ــن روز ب ــم ای ــه رس طبیعــت مــی آوری ــن روز ب ــه در ای ک

ــر  ــای اخی ــال ه ــت. در س ــده اس ــس ش ــی نح ــای واقع معن

طبیعــت در روز خــود بیشــر از هــر روز دیگــر در ســال در 

معــرض  آســیب قــرار گرفتــه اســت و نســل آدمــی کــه تکامــل 

خــود را در آغــوش طبیعــت گذرانــده، ســخت تریــن جفــا هــا 

را نســبت بــه طبیعــت روا داشــته اســت. 

بــه گفتــه خودمــان بــه دل طبیعــت مــی زنیــم حقیقتــا هــم 

اینگونــه اســت، رفتــار مــا همچــون چاقویــی اســت کــه بــه 

دل طبیعــت مــی زنیــم. وقتــی بــدون هیــچ مالحظــه ای آتــش 

ــان را  ــاب، شــاخه هــای درخت ــه کب ــه بهان ــم. ب روشــن میکنی

در آتــش مــی ســوزانیم . زبالــه هــای خــود را بــه امیــد اینکــه 

تجزیــه میشــوند در طبیعــت رهــا مــی کنیــم امــا منــی دانیــم 

کــه چنیــن زبالــه هایــی چنــد صــد ســال در آن مانــدگار مــی 

شــود و آســیب هــای جــربان ناپذیــری بــه طبیعــت و حیــات 

وحــش موجــود در آن مــی زنــد. ایــن بــود دلیلــی کــه باعــث 

ــا  ــد ب ــون بیایی ــم. اکن ــس بدانی ــن روز را نح ــت ای ــده اس ش

طبیعــت مهربانــر باشــیم و در روز طبیعــت کمــی بیشــر بــه 

طبیعــت احــرام بگذاریــم.

اینــک گــوش مــی ســپاریم بــه توصیفی زیبــا از دکــر رشیعتی 

در بــاب نــوروز و طبیعت:

نــوروز تجدیــد خاطــره بزرگــی اســت: خاطــره خویشــاوندی 

ــه،  ــکار ک ــد فراموش ــال آن فرزن ــر س ــت. ه ــا طبیع ــان ب انس

رسگــرم کارهــای مصنوعــی و ســاخته های پیچیــده خــود، 

ــه آمیز  ــادآوری وسوس ــا ی ــرد، ب ــاد می ب ــش را از ی ــادر خوی م

ــردد  ــاز می گ ــن وی ب ــه دام ــوروز ب ن
و بــا او، ایــن بازگشــت و تجدیــد دیــدار را جشــن می گیــرد. 

ــادر، در  ــد و م ــاز می یاب ــود را ب ــادر، خ ــن م ــد در دام فرزن

ــد و چهــره اش از شــادی می شــکفد اشــک شــوق  ــار فرزن کن

می شــود،  جــوان  می کشــد،  شــادی  فریادهــای  می بــارد 

ــدار  ــا و بی ــدار یوســفش بین ــا دی ــرد. ب ــاره می گی ــات دوب حی

می شــود.

علی خواجه حیدریفرهنگی
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