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در وهلــه اول خــدای مهربــان را ســپاس مــی گویــم کــه مــا را در ایــن راه یــاری نمــود تــا عضــوی از 
نشــریه تســنیم کانــون قــرآن  و عتــرت دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم باشــیم.

بــه خواســت خداونــد متعــال و همــت هیــات تحریریــه محتــرم شــماره دیگــر نشــریه تســنیم منتشــر 
شــد.

دوران دانشــجویی عــاوه بــر آمــوزه هــای علمــی و دانشــگاهی و کســب مهــارت هــا ، تجربیــات زندگی را 
نیــز بــه همــراه دارد ایــن نکتــه بــه گونــه ای اســت کــه گاهــی گزینــه دوم نســبت بــه مــورد اول در زندگی 
انســان کاربــرد بیشــتری دارد. و دانشــجوی واقعــی عــاوه بــر کســب مهــارت هــا و افزایــش ســطح علمــی 
نســبت بــه ارزش هــای جتماعــی ، فرهنگــی و اعتقــادی جامعــه  اش بــی تفــاوت نیســت و بــرای رســیدن 

بــه وضعیــت مطلــوب حرکتــی تــوام بــا تعقــل و آگاهــی دارد .
ضمــن تشــکر از اعضــای محتــرم  هیــات تحریریــه  قبلــی کــه امــکان تــداوم انتشــار مجلــه را تــا کنــون 

فراهــم ســاختند از ایــن شــماره نشــریه بــا ترکیــب جدیــد هیــات تحریریــه انتشــار مــی یابــد. 
 F_hkhani  خواننــدگان محتــرم ، شــما مــی توانــد مطالــب ارســالی خــود را بــه آیدی ســر دبیــر مجلــه

@ ارســال کنیــد تــا بعــد از بررســی، بــا افتخــار در شــماره بعدی تســنیم منتشــر شــود.

به قلم فاطمه حسین خانی/ سردبیر /پاییز ۹۸ �

سخن نخست...
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ــی  ــتان نیاید،درحال ــزی خوش ــاید ازچی ش
کــه خیرشــما درآن اســت وشــاید چیــزی را 
ــان شــما  ــه زی دوســت داشــته باشــید وآن ب
باشــد وخــدا مــی داند و شــما نمــی دانیــد...... 
                                                                            بقره/216

ــاره ی  ــتانی درب ــش داس ــت پی ــد وق چن
ــش  ــالها پی ــه س ــدم واینک ــر خوان ــر و ش خی
خیــر وشــر بــرای شــناکردن بــه دریــا 
رفتند؛امــا شــر زودتــرازآب بیــرون آمــد 
ولباســهای خیــر را پوشــید وخیــر بــرای 
اینکــه برهنه نماند،مجبورشــد لباســهای شــر 

را بپوشــد.
و حــاال سالهاســت کــه آدم هــا خیــر وشــر 

را باهــم اشــتباه مــی گیرنــد....
مــن هــم همیــن جــوری ام.خیلــی وقتهــا 
ایــن دوتــا را عوضــی مــی گیرم.همیشــه 
ــرده ام  ــال ک ــه اول خی ــوده ک ــی ب اتفاقهای
ــه  ــی ک ــت؛بدترین اتفاق ــاق اس ــن اتف بدتری
ــرش  ــه خاط ــا ب ــت بیفتد.مدته ــن اس ممک

غصــه خــورده ام،غمگیــن وناامیــد شــده وبــا 
توقهــر کــرده ام و اســمش را گذاشــته ام: ((

ــی((. بدبخت
ــن  ــه ای ــده ام ک ــد فهمی ــک کــم بع ــا ی ام
ــه  ــوده ک ــی ب ــاق خوب ــان اتف ــاق بد،هم اتف

ــوده ام. ــرش ب منتظ
))خیرهــا(( گاهــی شــبیه شــرها می شــوند 
و ))شــرها(( گاهــی بــه شــکل ))خیر((.شــاید 
ــن  ــر وباط ــا ظاه ــل آدم ه ــم مث ــا ه اتفاقه
ــان  ــط از روی ظاهرش ــود فق ــی ش دارند.نم
قضــاوت کرد.بایــد صبرکرد.بایــد شناختشــان.

ــه  ــده ک ــاری ام ب ــن و ی ــا! کمکــم ک خدای
ــی  ــی وقت ــر را حت ــر وش ــوری خی ــه ج چ
اند،ازهــم  پوشــیده  را  همدیگــر  لبــاس 

تشــخیص بدهــم.
چــرا مــا ایــن همــه خیــر وشــر را اشــتباه 

مــی گیریــم؟
آیــا بــرای تــو هــم پیــش آمــده کــه ایــن 

ــی؟؟؟؟ دو را باهــم اشــتباه کن

حرف های من و تو...

به قلم زینب ارالن علوم آزمایشگاهی �

برگرفته از کتاب نامه های خط خطی  نوشته عرفان نظرآهاری �

5
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 فــردی کــه پــس از شــهادتش امــام 
خمینــی )ره(،ایشــان را اینگونــه توصیــف 

میکنــد:
)):»او بــا قلمــی روان و فکــری توانــا در 
ــق  ــح حقای ــل مســائل اســامی و توضی تحلی
فلســفی بــا زبان مــردم و بــی قلــق و اضطراب 

ــه تعلیــم و تربیــت جامعــه پرداخــت،(( ب
ــده  ــی اســتثنا آموزن ــان او ب ــار قلــم و زب آث
و روانبخــش اســت و مواضــع و نصایــح او کــه  
از قلبــی سرشــار از ایمــان و عقیدتــی نشــات 
ــودمند و  ــی س ــارف و عام ــرای ع ــت ب میگرف
ــی  ــری کتاب فرحزاســت.«کتاب امامــت و رهب
ــون از  ــوه گوناگ ــت را در وج ــه امام ــت ک اس
ــی  ــت  ،بررس ــب امام ــی و مرات ــه معان جمل
ــرآن و از  ــت در ق ــور امام ــی و همینط کام
ــرده اســت. ــار بررســی ک ــه اطه ــدگاه ائم دی

ــه ای  ــه گون ــت ب ــث امام ــاب بح ــن کت در ای
مطــرح شــده اســت کــه بــرای یــک مســلمان 
اهــل تســنن هــم مفیــد و موثــر اســت زیــرا 
ــار اســتاد از روح علمــی و  همچــون ســایر آث
ــاد و  انصــاف برخــوردار اســت و از لجــاج، عن
تعصــب منفــی بــه دور اســت ،در ایــن کتــاب 
ــل  ــا دالی ــه ب ــن شــده اســت ک ــر ای ســعی ب
ــرای  ــند آوردن ب ــا س ــی و ب ــی و منطق عقان
اثبــات احادیــث متواتــر و آیــات قرآن،امامــت 
و والیــت امــام علــی )ع( را بــه اثبــات برســاند 
ــی نیســت  ــاب مفصل ــاب ،کت ــن کت ــه ای ،البت
ــدون  ــر ب ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی ب ول
تعصــب مطالعــه شــود،برای تبییــن حقانیــت 

ــد. ــت میکن ــن کفای ــت امیرالمومنی والی
ــاب در  ــن کت ــه از ای ــد جمل ــه  چن مطالع

ــت: ــف نیس ــی از لط ــا خال اینج
ــت  ــرآن امام ــرا ق ــه چ ــب را ک ــن مطل »ای
ــان  ــه بی ــام را ب ــه الس ــی علی ــت عل و خاف

ــد  ــخ میگوین ــور پاس ــن ط ــت ،ای ــرده اس نک
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــرآن ب ــای ق ــه اوال بن ک
ــد  ــان نکن ــل بی ــورت اص ــه ص ــائل را ب مس
ــارک  ــدای تب ــا خ ــرم ی ــر اک ــا پیغمب و ثانی
و تعالــی نمی خواســت در ایــن  مســئله 
ــت  ــا دخال ــوا و هــوس ه ــه باالخــره ه ای ک
ــرح  ــورت ط ــن ص ــه ای ــی ب ــد مطلب می کن
شــود گــو اینکــه صــورت طــرح شــده را هــم 
اینهــا آمدنــد بــه صــورت توجیــه و اجتهــاد و 
ایــن حرفهــا گفتنــد کــه نه،مقصــود پیغمبــر 
چنیــن بــوده و چنــان بــوده اســت.یعنی 
ــود  ــورت وج ــن ص ــه ای ــم ب ــه ای ه ــر آی اگ
داشــت بــاز آن را توجیــه میکردنــد. پیغمبــر 
ــت  ــح گف ــه طــور صری ــار خــودش ب در گفت

»هــذا َعلِــیٌّ ُمــْوالُه .دیگــر از ایــن صریــح 
ــد؟!«  ــه میخواهی ــر چ ت

و در انتهــا ســخنی از امــام خمینی 
)ره ( :»مــن بــه دانشــجویان و طبقــه 

روشــنفکران متعهــد توصیــه میکنــم کــه 
کتــاب هــای ایــن اســتاد عزیــز را نگذارنــد 
بــا دسیســه هــای غیــر اســامی فراموش 

. د شو

کتاب امامت و رهبری 
به قلم محمد امین شبانی / پزشکی �
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سالم خدمت شــما لطفا خودتان را  �
معرفی بفرمایید .

ســام مــن حمیــده روشــن هســتم 
 ۹6 پرســتاری 

از چه زمانی حفظ قران کریم را آغاز  �
کردید ؟

از اردیبهشت ماه سال ۹7

تا به حال موفق به حفظ چند جزئ  �
شده اید ؟
ده جزء 

در  � انگیزه  ایجــاد  باعث  عاملی  چه 
شما شــد و باعث شد که حفظ قران را 

شروع کنید ؟
ــه ی  ــران در برنام ــت ق ــی خواس ــم م دل
ــول  ــی از اص ــون یک ــد و چ ــه ام باش روزان
حفــظ مــرور دایمــی محفوظــات قبلی اســت 
و بــه خوانــدن روزانــه قــران ســفارش فــراوان 

ــود . ــن انتخــاب ب ــن بهتری ــده ای ش

بــه  � تــون  توصیــه  مهمتریــن 
دانشــجویانی که تمایل دارند به  این 

عرصه وارد شوند چیست ؟
اولــش کمــی ســخته ولــی وقتــی واردش 
بشــوند و شــیرینی آن را بچشــند دیگــر نمی 
تواننــد از آن جــدا شــوند پــس در ابتــدا راه 

بیــان و صبــر کننــد .

دانشگاهتون  � های  درس  با  کار  این 
تداخل نداره ؟

ــه  ــت بلک ــا نداش ــه اص ــن  ک ــرای م ب
حافظــه ام را هــم بهتــر کــرد و باعــث 
ــان  ــب درســی دانشــگاه را در زم شــد مطال

کمتــری بخوانــم و فــرا بگیــرم .

را  � اینکــه ده جرزئ  آخر  وســوال 
چگونه در یک سال حفظ کردید و چقدر 

برای آن زمان صرف می کردید ؟
ثابــت نبــود در تابســتان روزانــه یــک 
ــات  ــردم در امتحان ــی ک ــظ م ــه حف صفح
ــام  ــم در ای ــظ کن ــردم حف ــی ک ــت نم فرص
دیگــر ســال هــم روزانــه نصــف صفحــه جــزو 

ــود . ــه ام ب برنام

راه  بهترین  قرآن  حفظ  
انس دائم با کالم خدا

مصاحبه/ به قلم فایزه فوالدوند �

در گفت و گو با حمیده روشن مطرح شد
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- ســالم لطفا خودتون رو معرفی  �

بفرمائید. 
+ بســم اهلل الرحمــن الرحیــم . فاطمــه آقایــی 
هســتم . دانشــجوی رشــته ی پزشــکی ورودی 

.۹6

- حفظ قرآن رو از چه سالی شروع  �
کردید ؟ و تــا االن موفق به حفظ چه 

میزان از قرآن کریم شدید ؟ 
ــردم . از  ــاه رمضــان امســال شــروع ک + از م
جــز ۳0 شــروع بــه حفظ کردیــم .جزء ســی0به 
ــرای  ــش ب ــوره های ــودن س ــک ب ــل کوچ دلی
ــث میشــود آهســته و  ــی اســت باع شــروع عال
بــه مــرور بــرای حفــظ صفحــات ســخت آمــاده 
بشــوی . بــرای همیــن از جــز  ســی کــه ســاده 
تــر بــود شــروع کردیــم و در حــال حاضــر 
مشــغول حفــظ ســوره ی مبارکــه ی بقــره 

ــتیم . هس

-هدفتون از حفظ قرآن چیست؟ �
ــه قــرآن عمــل  ــم ب + اینکــه ان شــاءاهلل بتون
کنــم و اون رو وارد متــن زندگــی ام کنــم .توجه 
کــردن و انــس گرفتــن بــا قــرآن برایــم اهمیــت 
ــظ  ــدن و حف ــط خوان ــم فق ــر میکن دارد و فک
کــردن قــرآن کافــی نیســت بلکــه درک کــردن 
و عمــل کــردن بــه مراتــب قــرآن حائــز اهمیــت 

اســت. 

- اولین سوره ای که موفق به حفظ  �
آن  شدید چه سوره ای بود؟ 

+ سوره ی مبارکه ی نباء

- مشوق تان در مســیر حفظ چه  �
کسی بوده است  ؟

ــی  ــی داخــل  دانشــگاه دوســتانم را م + وقت
دیــدم کــه مشــغول حفــظ هســتند .یــا حافــظ 
کل قــرآن مجیــد شــده انــد . فکــر میکــردم این 

موضــوع چقــدر افتخــار آمیــز اســت و همیشــه 
حفــظ قــرآن برایــم باعــث افتخــار بــوده اســت .

- زیبــا ترین آیه ای که حفظ کرده  �
اید  به نظرتان کدام آیه بوده است  ؟ 

+ البتــه کــه تمــام آیــات قــرآن کریــم زیبــا 
هســتند امــا بــه نظــر مــن زیباتریــن آیــه ، آیــه 
ی ۳6 ســوره ی مبارکــه ی زمــر هســت :)  

ــده   ( ــکاف عب ــس ا... ب الی

- عــالوه بر حفظ بــا علوم قرآنی  �
دیگر هم آشنایی دارید ؟

ــات رو هــم  ــر تفســیر آی ــرای حفــظ بهت + ب
ــه  ــم ک ــم داری ــتادی ه ــم ؛ اس ــه میکن مطالع

ــد . ــح میدهن ــان توضی ــیر رو برایم تفاس

راهــکار های موثر  � نظرتون   به   -
برای حفظ آسان چه چیز هایی است ؟

دلم نمی خواهد آرامش حفظ قرآن را 
از دست بدهم

در گفت و گو با فاطمه آقایی مطرح شد:

به قلم : فاطمه کیخا/ پرستاری   �

8
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چنــد مرتبــه  تــاوت آیــات رو گــوش میدهم  و 
بعــد تکــرار میکنــم . توجــه بــه معنــی و مفهــوم 
آیــات هــم بــه نظــرم کمــک کننــده هســتند ، 
همیــن طــور میشــود  بــرای تثبیــت بیشــتر آن 

آیــه رو چنــد بــار نوشــت .

- در مسیر حفظ زمانی  پیش آمده  �
که بگویید تا همین جا کافیست  درسم 

و یا کارم مهم تر هستند ؟
ــا  ــه روز درس ه ــه روز ب ــا اینک ــر ، ب + خی
ســنگین تــر میشــوند  امــا بــه هیــچ وجــه دلــم 
ــذارم ؛ چــون  ــار بگ ــظ را کن ــد حف نمــی خواه
حفــظ قــرآن واقعــا آرامــش بخــش اســت و دلم 
نمــی خواهــد ایــن آرامــش را از دســت بدهــم .

- پــس به نظرتان حفــظ قرآن با  �

ندارد، شما  تداخل  دانشجو  درس یک 
چه طور تعادل بین درس و حفظ قرآن 

رو برقرار میکنید ؟
ــب  ــر ش ــا اواخ ــح و ی ــل صب ــوال اوای + معم
بــرای حفــظ وقــت مــی گــذارم و در ایــن بیــن 
ــظ  ــی حف ــم ، از طرف ــه میکن ــم رامطالع دروس
قــرآن ســخت نیســت و وقــت چندانــی را نمــی 
گیــرد و خیلــی خــوب تــو ذهــن مانــدگار مــی 

شــود .

- حفظ قرآن در زندگی شــما چه  �
تاثیری داشته ؟ 

+ آرامــش زیــادی بهــم داده شــده ، وقتــی در 
شــرایط ســختی قــرار میگیــرم وعــده هایــی که 
ــادآور  ــه خــودم ی ــد ب ــرآن داده ان ــد در ق خداون
میشــوم و واقعــا هــم در زندگــی ام تحقــق 

وعــده هــای الهــی را دیــده ام 

_  به عنوان سوال پایانی میخواستم  �
بپرســم الگوی شــما  در زندگی چه 

شخصی بوده است ؟
ــی را  ــای اله ــهدا و اولی ــی ش ــی زندگ + وقت
مطالعــه میکنــم و یــا آدم هایــی را میبینــم کــه 
کار هــای نیکــی را انجــام داده اند ســعی میکنم 
ــا  ــم مث ــم کن ــوب را وارد زندگی ــار خ آن رفت
ــه نمــاز اول وقــت  ــم شــهدا ب وقتــی مــی خوان
ــد ســعی میکنــم نمــازم را اول  اهمیــت میدادن
ــه والدیــن   ــاره ی احتــرام ب ــم ؛ درب وقــت بخوان

هــم همیــن طــور .

- از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده   �
قرار دادید ممنونم .

9
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صــدای صلــوات جمعیــت بلنــد مــی 
ــراد  ــداد اف ــی از تع ــی یک ــود. یک ش

نمازگــزار کاســته مــی شــود و هــر 
ــود  ــای خ ــغله ه ــال مش ــه دنب ــس ب ک
ــی  ــد. روحان ــی کن ــرک م ــجد را ت مس
جــوان مســجد از منبــر پایین آمــده و به 
ســمت جانمــاز هــای ســبز رنــگ نــواری 
حرکــت مــی کند تــا در جمع کــردن آن 
هــا بــا کربایــی جــواد خــادم کهنســال 
مســجد و تعــدادی نوجــوان همراه شــود. 
یکــی یکــی مهرهــارا بــا دســت راســتش 
بــر مــی دارد و بــه ارامــی و بــدون ایــن 
ــا  ــد آن ه ــیب برس ــا آس ــه مهره ــه ب ک
ــا در  ــذارد ت ــی گ ــش م ــل جیب را داخ
نهایــت آن هــارا در جامهــری چوبــی 
ــجد  ــه ی مس ــه ی گوش ــگ و رو رفت رن
ــرار دهــد. در همیــن حیــن کــه خــم  ق
ــر  ــک نف ــردارد ،ی ــری را ب ــا مه ــده ت ش
ــر  ــریع ت ــد و س ــی کن ــش دســتی م پی
از او مهــر را از روی زمیــن بــر مــی 
ــاال مــی آورد ، همــان  دارد ، ســرش را ب
ــد   ــه چن ــت ک ــازه واردی اس ــوان ت ج
ــزاران  ــت نمازگ ــه جمعی ــت ب روزی اس
ــت ،  ــته اس ــان پیوس ــجد کوچکش مس
ــه مســجد  ــر از او ب جــوان هــر روز زودت
مــی آیــد و دیرتــر از او از مســجد خــارج 
مــی شــود،در ایــن چنــد روز اکثــرا جوان 
را در کنــار محســن ، یکــی از بچــه هــای 
فعــال مســجد، دیــده امــا فرصــت نکرده 
اســت تــا در مــوردش از محســن چیــزی 
بپرســد. همیــن طــور کــه در فکــر 
ــانه ی  ــه نش ــتش را ب ــوان دس اســت ج

مصافحــه دراز مــی کنــد :» ســام آقــا 
ســید مــن محمــدم دوســت 

ــن«  محس
راســتش بــرای یــه مســئله ای بــه 
ازتــون  اومــدم  محســن  پیشــنهاد 
ــه خــود محســن  ــی بخــوام البت راهنمای
ــا  ــاد ام ــروز بی ــت ام ــی خواس ــم م ه
نتونســت ســام رســوندخدمتتون« از 
فکــر بیــرون مــی آیــد و دســتان محمــد 
ــام را بــه گرمــی مــی فشــارد:» ســام  ن
آقــا محمــد خوشــوقتم « و در حالــی که 
لبخنــدی برلــب دارد ادامــه مــی دهــد:» 
بنــده ی حقیــر هــم کــه بایــد تــو 

ف ایــن چنــد روز  معر
ر  حضــو
یفت  شــر

ــینی  ــدی حس ــید مه ــم س ــده باش ش
ــتم«  ــجد هس ــت مس ــام جماع ام

ــه گوشــه ای از مســجد اشــاره مــی  ب
کنــد: »بفرمــا بریــم بشــینیم تــا راحــت 
باشــی اگــه کمکــی ازم بــر بیــاد در 

ــم« خدمت
ــد از این که  بع

ــد : »  ــی کن ــید م ــه س ــتند رو ب نشس
راســتش آقــا ســید مــن یــه چنــد وقتیه 
خیلــی بــی حوصلــه ام حتــی حوصله ی 
ــدارم و مــدام عصبیــم،  خــودم رو هــم ن
ــن  ــادرم نگران ــوص م ــه خص ــوادم ب خان
کــه مــن چــم شــده ، چــرا ایــن طــوری 
ــادرم  ــنیدم م ــار ش ــه ب ــی ی ــدم، حت ش
ــم  ــده باش ــاد ش ــه معت ــت نکن ــی گف م
ــی...خب  ــی رودرواس ــید ب ــا س ــی آق ول

ــم ...« ــاز دارم ازدواج کن ــن نی من...م
ــی  ــکوت م ــی گویدس ــه م ــن را ک ای
کنــد، ســرش را پاییــن مــی اندازد 
و انگشــتانش را در هــم 

ــد. ــی کن ــل م قف
ــن  ــه ای ــدی ب ــید لبخن س
حجــب و حیــای پســر جــوان مــی زنــدو 

ــرد: ــی گی ــتانش را م دس
ــداره جــوون!... » ایــن کــه خجالــت ن

ایــن هــم یــه نیــازه مثــل بقیــه ی نیــاز 
ــه  ــنه میش ــی آدم گرس ــای آدم ، وقت ه
ــی  ــذا م ــی ره غ ــه م ــی کن ــی کار م چ
ــی  ــت م ــازت متمایل ــمام نی ــوره، ش خ
کنــه بــه وجــود یــه جنــس مخالــف تــو 
زندگیــت، اتفاقــا خیلــی خوبــه کــه آدم 
ــاز هــاش باشــه ، چــون  ــع نی دنبــال رف
ــیدگی  ــش رس ــه و به ــاز بمون ــه نی اگ
ــل  ــل تبدی ــا معض ــکل ی ــه مش ــه ب نش

ــه ،  میش
ــا  ــد ب ــاز بای ــه نی ــه پاســخ دادن ب البت
ــی  ــه ، یعن ــودش باش ــح خ روش صحی
ــر و  ــق پیامب ــدا از طری ــه خ ــی ک روش
ــه ؛  ــا گفت ــه م ــام ب ــم الس ــه علیه ائم
ــاز  ــع نی ــذا و رف ــوردن غ ــو خ ــا ت مث
گرســنگی بایــد غــذا حــال باشــه نیــاز 
جنســی هــم همینــه بایــد از راه حالش 

ــه«  ــخ داده بش ــی ازدواج پاس یعن
ایــن را کــه مــی شــنود ســرش 

را بــاال مــی آورد :

ورود  متأهل ها 

ممنوع!
    برگرفته از کتاب مشکات جنسی جوانان از آیت اهلل مکارم شیرازی/ خانم )ز ( فقیهی  �
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ورود  متأهل ها 

صلــوات  صــدای 
جمعیــت بلنــد مــی 
ــی از  ــی یک ــود. یک ش
تعــداد افــراد نمازگــزار 
کاســته مــی شــود و 
ــال  ــه دنب ــس ب ــر ک ه
مشــغله هــای خــود 
ــی  ــرک م ــجد را ت مس
ــوان  ــی ج ــد. روحان کن
مســجد از منبــر پاییــن 
بــه ســمت  و  آمــده 
جانمــاز هــای ســبز 
ــت  ــواری حرک ــگ ن رن
مــی کنــد تــا در جمــع 
بــا  هــا  آن  کــردن 
کربایــی جــواد خــادم 
مســجد  کهنســال 
نوجــوان  تعــدادی  و 
همــراه شــود. یکــی 
بــا  مهرهــارا  یکــی 
دســت راســتش بــر 
ــی  ــه ارام ــی دارد و ب م

و بــدون ایــن کــه بــه مهرهــا آســیب برســد 
آن هــا را داخــل جیبــش مــی گــذارد تــا در 
نهایــت آن هــارا در جامهــری چوبــی رنــگ 
ی  گوشــه  ی  رفتــه  رو  و 
ــرار  ــجد ق مس

ه  ر آ «
ج  حــا

آقــا میدونــم 
ــا  راهــش ازدواجــه ام

ــه  ــن ی ــم م ــم ازدواج کن نمیتون
دادش بزرگتــر دارم کــه هفــت ســال 
ازم بزرگتــره هنــوز بــه خاطــر مشــکات 
مالــی ازدواج نکــرده، خودمــم هنــوز 
ــه  ــدا نکــردم، ی کار درســت حســابی پی
ــادرم هــم  ــرای م ــن مســئله رو ب ــار ای ب
ــهیل ،  ــوز س ــت هن ــردم گف ــرح ک مط
ــت  ــرده اون وق ــم، ازدواج نک ــرادر بزرگ ب
ــتگاری  ــم خواس ــو بری ــرای ت ــیم ب پاش
ــی  ــه خیل ــدوم پول؟...خاص ــا ک ــازه ب ت
ــه  ــم ب ــید میترس ــم خورد...س ــو ذوق ت

بیوفتــم...« گنــاه 
سید نفسش را فوت می کند:

ــر  ــادر شــما ب ــا محمــد م ــن آق » ببی
حســب فرهنــگ ایــن طــور باهــات 
برخــورد کــرده وگرنــه تــو اســام خیلــی 
تاکیــد شــده کــه )ازدواج هــا رو آســون 
بگیریــد و خــدا خــودش تــو قــرآن میگه 
کــه دو تــا جوونــی رو کــه بــا وجــود فقر 
بــا هــم ازدواج مــی کنــن خــودش اونهــا 
ــوره  ــه ۳2 س ــه »آی ــی کن ــی م رو غن

ــور«،( ن
 امــا خــب شــما فعــا شــرایط ازدواج 
رو نــداری ولــی ایــن نیــاز رو در خــودت 

حــس مــی کنــی .
 خــدا در ایــن مــوارد تــو قــرآن میگــه 
»ولیســتعفف« یعنــی بایــد تقــوا داشــته 
ــرای  ــور« ب ــوره ن ــه ۳۳ س ــی » آی باش
ایــن کــه بــه تقــوا برســی بــه طــور کلــی 

ــه میگــم  ــی ک ــا مطلب دو ت
خــوب  رو 

یــاد بگیــر، اول 
یــد  با
ســعی 

کنــی 
ارزش  و  خــودت 
وجودیــت رو بشناســی، اون موقــع مــی 
فهمــی کــه ارزشــت خیلــی باالتــر از اینه 

کــه اســیر هــوای نفــس باشــی، 
ــد«  ــی ع میفرماین ــام عل ام
ــل  ــش کام ــه عقل ــی ک کس

ــک و  ــا رو  کوچی ــهوت ه ــه، ش بش
بــی ارزش مــی شــمره » 1، دومــا بایــد 
ــه ی  ــه لحظ ــرای لحظ ــی ب ــعی کن س
زندگیــت برنامــه ریــزی داشــته باشــی و 
از عمــرت بــه خوبی بهــره بگیــری ،چون 
موقعــی که آدم بیکاره شــیطان وسوســه 
هــاش رو بیشــترمی کنــه منظــورم ایــن 
نیســت کــه نیــاز جنســیت رو ســرکوب 
کــن بلکــه بــه اصطــاح خودتو مشــغول 
ــت  ــو ذهن ــر ت ــاز کمت ــن نی ــا ای ــن ت ک
؛مثــا همــون طــور  بــده   جــوالن 
ــات  ــودن 2،اوق ــی ع فرم ــام عل ــه ام ک
ــیم  ــمت تقس ــه قس ــه س ــت رو ب زندگی
کــن : یــه قســمت عبــادت ، نمازاتــو اول 
وقــت بخــون ،حتمــا قــرآن بخــون ولــو 
ــو دوره  ــا ت ــه، م ــه صفح ــده روزی ی ش
ی آخــر الزمانیــم دعــای غریــق رو کــه 
ــای  ــه ه ــدن از فتن ــان مون ــرای در ام ب
ایــن دورانــه زیــاد بخــون ، اینــم یــادت 
ــری روضــه  ــه می ــه شــمایی ک یاشــه ک
ــام  ــی ام ــی و میگ ــی کن ــه م ــا و گری ه
ــه ت رو  ــد عاق ــم بای ــین ع نوکرت حس

تــو عمــل 

نشــون بــدی 
؟  ی ر چجــو ،
یــاری  بــا 

ش  نــد ز فر
حضــرت مهــدی 

عــج. یــادت باشــه 
امــام زمانــت منتظرتــه. 

قســمت بعــدی رو بــه 

و  کار 
ــاص  ــات اختص ــغله ه مش
ــه  ــا درســات و قســمت آخــرم ب ــده  ؛مث ب
تفریحــات ســالم ؛ مثــا بــا دوســتات بــا هــم 
یــه ســفر دســته جمعــی برین...خاصــه این 

ــه...« ک
 ناگهــان صــدای گوشــی ســید بلنــد مــی 
شــود ، گوشــی ســفید ســاده ای را از جیبش 
بیــرون مــی کشــد و با گفتــن ببخشــیدی از 
جــا بلنــد مــی شــود و بــه ســمت دیگــری 
ــی  ــا گوش ــش ب ــت های ــا صحب ــی رود ت م

همــراه مزاحــم تفکــر پســر جــوان نشــود.
 محمــد در فکــر اســت ، از همــه ی 
در  جملــه  یــک  ســید  هــای  صحبــت 

گوشــش زنــگ مــی خــورد :
 »یادت باشه امام زمانت منتظرته« 

1-شرح فارسی غرر ، حدیث ۸226.
2-نهــج الباغــه ، کلمــات قصــار، جملــه 

                                                .۳۹0
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ســالم خانم دکتر لطفــا خودتون رو  �
معرفی کنید :

مــن حیــدری هســتم متخصــص پزشــکی 
ــکده  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی عض اجتماع
پزشــکی و در حــال حاضــر رئیــس دانشــکده 
ســامت و دیــن و تقریبــا 6 یــا هفــت ســال 

هســتم

از آنجایی که خبر دار شــدیم شما  �
به ســمت فعالیت های قرآنی مثل حفظ 
قرآن رفتید مزاحم شما شدیم. علت این 
رفتید  کارایی  به سمت همچین  که شما 

چی هست؟
ــان  ــردم انس ــاس ک ــه احس ــود ک ــن ب ای
ــف دارد   ــاد مختل ــی در ابع ــی مختلف وظایف
بایــد بــه همــه ایــن ابعــاد توجــه کنــد همــان 
ــت  ــود اهمی ــه کار خ ــد ب ــان بای ــور انس ط
ــود  ــر خ ــای دیگ ــش ه ــه نق ــد ب ــد بای بده
نیــز اهمیــت بدهــد مــا یــک ســری وظایــف 
نســبت بــه تعهــد خــود نســبت بــه کار خــود 
داریــم یــک ســری وظایــف نســبت بــه 
ــری  ــم و یکس ــواده داری ــود در خان ــش خ نق
ــبت  ــه نس ــی ک ــد های ــه تعه ــبت ب ــم نس ه
بــه خودمــون داریــم و ان وظیفــه ای کــه مــا 
نســبت بــه خــود داریــم مــن احســاس کــردم 
کــه بــا انــس بــا قــرآن بتوانــم یــک مقــداری 
بــه آن وظیفــه عمــل کنــم والبتــه همانطــور 
کــه میدانیــد مهــم تریــن وظیفــه ای کــه آدم 
نســبت بــه خــودش دارد ایــن اســت کــه در 
راه خــود ســازی و تکامــل نفــس خــو بــردارد 
انــس بــا قــرآن را مــن فکــر کــردم کــه شــاید 
بهتریــن راه باشــد و دلیــل دیگــر ایــن بود که 
احســاس میکــردم نســبت بــه حقــی کــه بــه 
قــرآن داریــم خیلــی خیلــی کوتاهی کــردم و 
شــاید ایــن کار یــک بابــی باشــد کــه حداقــل 
نشــان بدهــم کــه دوســت دارم وظیفــه 

ــدم. خــودم را انجــام ب

خب در حال حاضــر چند جزء قرآن  �
حفظ کردید ؟

۸ جزء.

از دوران دانشجوی بهمون بگید مثال  �
توی مسابقاتی شــرکت کردید یا نه یا 
کارای فرهنگی که کردید رو لطفا بهمون 

بگید ؟
دوران دانــش آمــوزی و دانشــجویی مــا بــا 
ــات خیلــی  ــود امکان شــما خیلــی متفــاوت ب
ــود  ــود قســمتی در دوران طاغــوت ب کمــی ب

مصاحبه/ به قلم محسن فارسی �

قرآن راهی برای خود 
سازی و تکامل نفس 

سرکار خانم دکتر حیدری:
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ــای  ــود و ارزش ه ــگ ب ــاب و جن ــد انق و بع
ــه در کل  ــی ک ــود و کارای ــاوت ب ــم متف حاک
اتفــاق مــی افتــاد شــاید مثــل دوران امــرور 
ــای  ــت ه ــن فعالی ــه ای ــت ک ــاز هس ــه نی ک
فرهنگــی صــورت بگیــرد در دوران مــا شــاید 
انقــدر احســاس نیــاز نمــی شــد و همــه بــه 
صــورت خودجــوش خودشــون پایبنــد بودنــد 
ــم در  ــودم ه ــا خ ــی و گاه ــه اصــول اخاق ب
مســابقاتی هــم شــرکت مبکــردم ولــی مقــام 
هایــی رو هــم کســب کــردم ولــی خــودم از 
ســال آخــر پزشــکی شــروع کــردم بــه دروس 
ــا تخصــص   حــوزوی را خونــدن و همزمــان ب

ــا کارشناســی ارشــد ادامــه دادم  ت
علت اینکه به ســمت رشته پزشکی  �

رفتید چه بود؟
فقــط عاقــه  چــون مــن فکــر کــردم کــه 
ایــن یــک عاقــه منطقیــه و مــن فکــر کــردم 
کــه ایــن کار منجــر میشــود بــه کارای خیلی 
ــجویان  ــرای دانش ــنهادی ب ــه پیش ــوب چ خ
ــظ  ــل حف ــی مث ــمت کارای ــه بس ــد ک داری
قــرآن و فعالیــت هــای قرآنــی برونــد و جذب 

شــوند بــه ایــن کار .
ببینیــد کل زندگــی کوتــاه هســت از ابتــدا 
ــاه رو  ــن دوران کوت ــد ای ــا انســان بای ــا انته ت

صــرف کارایــی بکنــد کــه میتوانــد بــا خودش 
ببــرد و واقعــا چقــدر کارایــی را انجــام میدیــم 
کــه نمــی تونیــم ببریــم چــون وجــه خدایــی 
نــدارد مــا میتونیــم همــه کار هامــون رو ایــن 
ــدن  ــا درس خوان ــم مث طــوری محــک بزنی
اگــر وجــه خدایــی دارد میتوانیــم اگــر نــدارد 
ــردن و  ــل کار ک ــر مث ــا کارای دیگ ــر ی خی
ــی  ــر یکــی از کارای ــزای دیگ ــدن و چی خوابی
کــه میتونیــم خدایــی کنیــم ایــن شناســنامه 
ــرآن هســت پــس  خلقــت مــا هســت کــه ق
مــا هــر چــه کــه بــا قــرآن مانــوس تر باشــیم 
بــا دیــد عمــل کــردن بــه اون و عمــل بکنیــم 
باعــث  میشــه کــه مــا بیشــتر کارای خدایــی 

بکنیــم.

آیــا در مســابقات قــرآن و عترت  �
شرکت خواهید کرد ؟

عاقــه دارم شــرکت درایــن مســابقات 
ــی در  ــو قرآن ــک ج ــه ی ــث میش ــون باع چ
دانشــگاه رونــق بگیــرد کار بســیار پســندیده 
ــد  ــرکت کنن ــم ش ــه میکن ــت توصی ای هس

دانشــجویان 

فعالیت و عالیــق دیگری هم دارید  �
بجز قرآن یا در هر زمینه ای؟

ــنا و خطاطــی  ــه ش ــادی ب ــه زی ــن عاق م
ــی چــون  ــزم ول ــه میری و آشــپزی دارم برنام
تــوی کارای زیــاد دســت خــودم نیســت زیــاد 
نمیرســمتوصیه ای داریــد بــرای دانشــجویان 
کــه بــه ســمت قــرآن و خــدا  برونــد چــون 
تــوی دوران مــا حداقــل خیلی از دانشــجویان 
و انســان هــا از ایــن طــور کار هــا دور شــده 

انــد 
بلــه تفکــر یــک تفکــر هدفمنــد کــه 
بتواننــد بــه ســواالت پاســخ بدهنــد و نگذارند 
ــت  ــش غفل ــا آت ــواالت ب ــن س ــه ای ــخ ب پاس
نابــود شــود بعضــی مــوارد هســت کــه خیلــی 
ــراری  ــت تک ــچ وق ــی هی ــود ول ــه میش گفت
ــه  ــرادی ک ــم اف ــا ندیدی ــا م ــود آی ــی ش نم
یکــم کوچــک تــر از مــا بودنــد و ایــن فرصــت 
دنیــا براشــون تمــام شــده و مجبــور  شــدند 
کــه دار فانــی ودا کننــد و از دنیــا برونــد 
ــرار  ــراد ق ــن اف ــای ای ــروز ج ــا یک ــا م قطع
ــم  ــم  و ببینی ــر کنی ــینیم فک ــم بش میگیری
خلقــت مــا بــرای چــه بــوده و بپذیــرم مــت 
ــد  ــده شــدیم و نبای ــا آفری ــر ه ــرای حداکث ب
بــه حداقلــی هــا راضــی باشــیم بایــد حداقــل 
روزی چنــد دقیقــه بــه ایــن فکــر کنیــم بــه 

ــاد. ــدا و مع مب

13
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ایــن مســتند بــا عنوانــی آســیب شناســانه 
اســام  در  تربیــت جنســی  مقولــه  بــه 
ــدات و خطــرات  ــه تهدی ــوط ب ــی مرب مباحث
نظــام جمهــوری  در  انحرافــات جنســی 
ــوص  ــه خص ــرح و ب ــران را مط ــامی ای اس
مباحثــی مربــوط بــه ازدواج موقــت را مــورد 

ــد .  ــی ده ــرار م ــی ق بررس
اثــری دلســوزانه بــرای بررســی مشــکات 
جنســی جوانــان در نظــام جمهوری اســامی 
ایــران کــه بــا جذابیــت خــاص خــودش نــه 
تنهــا مخاطبیــن قشــر خاکســتری کــه حتی 
ــوده هــای آزادی خــواه  توجــه بســیاری از ت
جنســی در کشــور را بــه خــود جلــب کــرده 
ــه صــورت گســترده  و در فضــای مجــازی ب

تبلیــغ و ترویــج شــده اســت .
ــوان نویســنده  ــه عن حســین شــمقدری ب
ــتند  ــن مس ــی ای ــری اصل ــردان و مج کارگ
کــه بــا کارنامــه خوبــی همچــون ســه 
ــی  ــه خوب ــا ( ب ــراث آلبرت ــه مســتند )می گان
ــوط  ــث مرب ــات و مباح ــه معض ــت ب توانس
بــه مهاجــرت نخبــگان ایرانــی بــه دانشــگاه 
ــون  ــار پیرام ــن ب ــردازد ای ــای خارجــی بپ ه
انحرافــات جنســی در کشــور دغدغــه جــدی 
خــود را بــه برســی وضعیــت ذائقــه جنســی 

ــاص داد . ــردم اختص ــوده م ت
مســتند انقــاب جنســی بــا ســاختار ریتــم 
ــه چنــدان هماهنــگ و بعضــا در  ــن ن و تدوی
ــرای  ــا ب ــذاب مخصوص ــیار ج ــا بس ــم ام ه
ــاه  ــان فضــای مجــازی تنهــا چنــد م مخاطب
پــس از انتشــار خبــر رونمایــی از آن توانســت 
اســتقبال خوبــی در میــان مخاطبیــن عــام و 

ــه دســت آورد . ــاص ب خ
ــرای  ــز ب ــمقدری عزی ــاب ش ــجاعت جن ش
ورود بــه ایــن مباحــث بســیار قابــل تحســین 
ــده  ــان دهن ــه نش ــرا ک ــت چ ــی اس و قدردان
دغدغــه ی هدفمنــد و راهبــردی ایشــان 

ــت . ــامی اس ــاب اس ــده  انق ــرای آین ب
ــان و  ــم از ایش ــی دانی ــود الزم م ــذا برخ ل
تیــم پــر کار و زحمتکششــان کمــال قدردانی 

را داشــته باشــیم .
ــتند  ــن مس ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــازمانی و  ــا س ــرد ی ــچ ف ــت هی ــدون حمای ب
بــا هزینــه شــخصی )آرمــان مدیــا ( ســاخته 

ــت . ــده اس ش
ــرای ــر ب ــان اث ــرای حفــظ حقــوق صاحب  ب

 مشــاهده ایــن مســتند جــذاب و دیدنــی مــی
ــه وبســایت زیــر مراجعــه فرماییــد .توانیــد ب
www.1film.ir

معرفی و تحلیل مستند

 انقالب جنسی 
به قلم عاطفه یزدانی فرد/ بهداشت عمومی �
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تــا چــه انــدازه در برنامــه ریــزی هــا و پــی 
ــه ایــن مســئله  در پــی افتتــاح کــردن هــا ب
ــی در  ــات فرهنگ ــا ماحظ ــده و آی ــه ش توج
اولویــت بــوده و یــا اصــا مــورد بررســی قــرار 

ــه اســت ؟ گرفت
اینکــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای و هایپــر 
مارکــت هــا در هــر محلــه ای از شــهر دیــده 
شــوند و یــا دانشــگاه هایــی بــا برچســب های 
ــه  ــر گوش ــامی و ....در ه ــاوت آزاد و اس متف
ای از یــک روســتای تــازه شــهر دیــده شــوند 

چقــدر پشــتوانه فرهنگــی داشــته اســت ؟
ــا کار  ــه ت ــی ک ــزون خواه ــگاه اف ــن ن و ای
ــود .دو  ــی ش ــیده م ــم کش ــره ه ــای روزم ه
نمــاز را بایــد خوانــد و رفــت ســراغ بعــدی و 

ــدی و... ــدی و بع بع
امــا غافــل از آنکــه ایــن مبنایــی بــر ســبک 
زندگــی غربــی اســت کــه در فرهنــگ ایرانــی 
ــی  ــر زندگ ــرده و ب ــوخ ک ــان رس ــامی م اس

هایمــان ســایه افکنــده اســت .

کار  چرخــه  و  گــرا  مصــرف  زندگــی 
ــرای  ــول ب ــی و پ ــد زای ــرای درآم ــاری ب اجب
خوشــگذرانی و تلــذذ ارمغــان توســعه یافتگی 
غربــی بــرای ماســت "وقتــی اولویــت کســی 
صرفــا توســعه صنعتــی و اقتصــادی باشــد در 
ــی از  ــا بخش ــر ج ــه آن ه ــیدن ب ــیر رس مس
فرهنــگ یــا عدالــت را مانــع ببینــد آن را فــدا 

ــرد . ــد ک خواه
همیــن مــی شــود کــه دیگــر مــاک 
ــا اخــاص  ــن ه ــا و گرفت مســئولیت دادن ه
ــدی نیســت و  ــع آن کارآم ــه تب اخــاص و ب
اشــرافی گــری و رانــت وســهمیه هــای ویــژه 

ــود . ــی ش ــن مســیر م ــی از ای جزئ
ــل ایــن جامعــه توســعه یافتــه ای  در مقاب
ــر  ــه ب ــعه یافت ــذت و توس ــای آن ل ــه مبن ک

ــر اســت . ــای تکث مبن
ــای  ــت ه ــا اولوی ــرا و ب ــف گ ــی تکلی دنیای
فرهنگــی مطــرح مــی شــود همــان چیــزی 
ــی  ــکل م ــامی را ش ــدن اس ــک تم ــه ی ک

ــد. ده
ــه در  ــند ک ــد باش ــده بای ــک ع ــاال ی و ح
مقابــل ایــن الگــوی غربــی طرحــی اســامی 
ــه  ــه ارائ ــعه یافت ــی توس ــای واقع ــه معن و ب

ــد. دهن
ــون  ــا کن ــه ت ــت ک ــئله اینجاس ــا مس ام
کســی بــرای ایــن کار عزمــش را جــزم نکرده 
ــار زده شــده و  ــد و کن ــوده ان ــا کســانی ب وی

ــد . ــداده ان ــدان ن ــان می ــه آن ــا ب اصطاح
آوینــی در مقابــل بــا ایــن مدرنیســم 
ــه ی  ــه در دو ده ــوری ک ــوده ط ــگام ب پیش
ــن  ــا در ای قبــل از انفعــال نظــام فرهنگــی م
عرصــه از مبــارزه مــی گویــد و همیــن 
ــم  ــروی و تهاج ــر پیش ــی ب ــوع را علت موض

ــد . ــی دان ــان م آن

نویســنده بــه طبقــه ای نوظهــور در جامعه 
ــه از  ــات گرفت ــد و ان را نش ــی کن ــاره م اش
توســعه یافتگــی و نتیجــه مهاجــرت به شــهر 

هــا مــی دانــد .
ایــن افــراد را طبقــه متوســطمی دانــد 
ــاری  ــده و ب ــدار خوان ــان را دین ــاری آن ــه ب ک
مثــال هــا تناســب چندانــی بــا دیــن نــدارد و 
بهتــر بــود اشــاره مــی شــد کــه شــاید ایــن 
هــا تعریفــی از دیــن مربــوط بــه یــک عــده 

خــاص مــی باشــد.
 بــه مــردم ایــن طبقــه کــه احتمــاال طیــف 
ــر  ــی در ب ــه ی کنون گســترده ای را در جامع
ــزه داد  ــوان جهــت و انگی ــی ت ــرد م ــی گی م
امــا در غیــر ایــن صــورت الزامــا همگــی بــه 
ســمت الگــو هــای غربــی منحــرف نخواهنــد 

شــد .
ــد کــه نویســنده آن هــارا نشــات  هــر چن
گرفتــه از فرهنــگ غــرب بدانــد شــاید مســیر 
هــای متفاوتــی رادر پیــش گرفتــه و چه بســا 

تاثیــر گذارنیــز باشــند .

 نقد و معرفی کتاب 
ماجرای فکر آوینی 

         نوشته ی وحید یامین پور 

وحید یامین پور را که پیشتر به چشم یک فعال رسانه ای دیده ایم اما مگر می شود تاثیر گذار بود بدون 
خواندن کتاب و بدون نوشتن ...

این بار بعد از کتاب نخل و نارنج به سراغ تفکرات یک معلم رفته معلمی که به قولی کلیمی هنرمند بود و 
نمونه ی کامل کسی که به درستی از پس مسائل  زمان خود برآمده است و ما را به راه می خواند یکی از 

مسائل مهم در نگاه آینده نگرانه ی آوینی مسئله فرهنگ است ...

به قلم زهرا علی نژاد اقدم/ پزشکی �
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امیــن ریــزه میــزه بــود از آن ریــزه  هایــی 
ــاگرد  ــردی ش ــی ک ــم نم ــرش را ه ــه فک ک
دبیرســتان باشــد بــا صورتــی کوچــک و 
ســفید و خنــده هایــی کــه در اولیــن دیــدار 
ــان بــود  خــودش را در دل جــا میکــرد مهرب
و همــه دوســتش داشــتند فقــط مــن بــودم 
کــه دیگــر از ریختــش خوشــم نمــی آمــد . 
چــون رقیــب سرســختی بــود، شــاید چــون 
بعضــی جاهــا جلویــش کــم مــی آوردم و یــا 
شــاید چــون همــه جــا دو ســه قــدم جلوتــر 
ــال  ــر ح ــه ه ــم ب ــی دان ــود . نم ــن ب از م
امیــن موالیــی خــاری شــده بــود در  چشــم 
ــد  بهتریــن دوســتش. همــه فکــر مــی کردن
مــا دوســت و هــم ســنگریم امــا فقــط خــودم 
ــتگی  ــر دلبس ــتیم دیگ ــی دانس ــن م و امی

ــمن او  ــن دش ــدارد و م ــود ن وج
ــر دوســت نداشــتم   شــده ام دیگ
هــر جــا پــای بهتریــن هــای درس 

ــه  ــمندی ب ــات و هوش و تحصی
ــن  ــم م ــد اس ــی آی ــان م می

ــرده  ــم ب ــا ه ــن ب و امی
شــود اصــا چــه 

ــت  ــی داش معن
یــک ملــک 

و  د

پادشــاه داشــته 
ــد. باش

امیــن  یــا 
کنــار  بایــد 
مــی رفــت یــا 
ــم  ــن . عزم م
ــزم کرده  را ج
راه  و  بــودم  
ــومی وجود  س

امــا  نداشــت 
بــودم  مانــده 
و  کنــم  چــه 
چطــور بــا بیرون 
امیــن  رانــدن 
روحم را تسکین 
ــم او فهمیده  ده
دلــم  در  بــود 

ــذرد  ــی گ ــه م چ
دانســت  مــی 
ــی  ــر م ــظ ظاه حف
ــم و منتظــر  کن

فرصتــی 

هســتم امــا همــه چیــز را پشــت لبخنــدش 
گــم مــی کــرد شــاید بــدی هــا رد گــم کننــد  

.
.
.

ــه ی شــیرینی  ــس دســتش را در جعب یون
ــید  ــرون کش ــر بی ــش را پ ــه های ــرد و پنج ب

ــت :   و گف
   - آقــای معروفــی مــا کــه نمیدونیــم امام 
ــاز شســتش  باالخــره  زمــان کجاســت امــا ن
ــم و  ــزا در میاری ــی از ع ــا  دل ــنه ه ــا گش م

شــما یــه خرجــی مــی کنیــد . 
معروفــی ابــرو در هــم کشــید و گفــت :    -  
ــی تربیــت و از آنهــا  بســه ، بســه  بچــه ی ب

فاصلــه گرفــت .
یونــس بــا همچنــان کــه دهانــش پــر بــود 

بــه مــن خیــره شــد و گفــت : 
  -  دروغ می گم پروفسور؟

ــم را از  ــب های ــر ل ــر تحقی ــدی از س لبخن
هــم بــاز کــرد بــی توجــه بــه حــرف یونــس 
بــی هــدف بــه آبخــوری هــا چشــم دوختــم 
از جــا بلنــد شــد و بــه ســمتم آمــد نگاهــم بــا 
تــرس روی هیــکل تنومنــدش لرزیــد یقــه ی 
پیراهنــم را بــا نــوک انگشــت گرفــت و گفــت:   

 - خیلــی خودتــو 
قابــل مــی دونــی 
ــرف  ــات ح ــه باه ک
مــی زنــن پــوز خنــد 
و  تــو  زنــی؟  مــی 
ــد  ــر کردی ــن فک امی
کــی هســتید جــز 
۳1۳تــن یــار امــام 
مــا  کــه  زمانیــد 
ــی  ــرف م ــارش ح درب

زنیــم شــما بــرزخ مــی 
شــید؟

در  عقــل  شــرط 
ــود  ــه ب ــک مصالح تاکتی
لبخنــدی زورکــی تحویــل 

گفتــم:   و  دادم 
 - آقــا یونــس تــو عزیــز 
ــم  ــط بکن ــن غل ــی م من
ــم  ــا من ــم اص ــی بزن حرف
ــک دارم  ــودت ش ــل خ مث
داشــته  وجــود  امامــی 

ــه؟ ــه خوب باش
ــرد و  ــا ک ــه ام را ره یق

ابــرو در هــم کشــید 

ملک پادشاهی          
 به قلم فاطمه میری   �
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ــت : و گف
ــش  ــن هم ــو و امی ــه ت ــن میگ ــل م - عق
ادای بچــه مذهبــی هــارو در میاریــد تــو کــه 
ــم  ــه بزن ــی باش ــن ک ــا ببی ــی ام ــا هیچ فع

ــم. ــون کن ــن را پرخ ــن امی ده
از حرفش خوشم آمد و گفتم :  

ــه   - کیــه کــه دوســت نداشــته باشــه بزن
ــو دهــن امیــن ؟        ت

- انــگار تــو هــم دل خوشــی نــداری ازش 
آقــا میــادی

 با بی تفاوتی گفتم :   
ــاد حــق  ــدم می ــن ب ــه از امی ــی بگ - هرک
ــار نمــی کنــه . ــدازه قــدش رفت داره آخــه ان

ــیطنت آمیــز یونــس ردیــف  لبخنــد ش
بیــرون  را  اش  خــورده  کــرم  دندانهــای 
ــرد و باقــی  ــه دهــان ب انداخــت دســتش را ب
شــیرینی هــا را از البــای دندانهایــش پــاک 

ــت :   ــرد و گف ک
ــه  ــابی  ب ــمال حس ــه گوش ــام ی   - میخ
ــوم نیســت  ــدم امــام زمــان کــه معل امیــن ب
ــراش  ــه ب ــن هم ــن ای ــه امی ــت حیف کجاس

ــه . ــزد باش ــی م ــه ب ــی کش ــت م زحم
ــه  ــم هم ــه و از روی رضایت ــد موزیان لبخن
ــرای یونــس روشــن کــرد و باعــث  چیــز را ب
شــد آن روز قــدم بــه قــدم پشــت ســر مــن 
و امیــن بیایــد . تنــم مثــل بیــد مــی لرزیــد و 
دلــم بــه شــور مــی زد ســروته حرفــش از امام 
ــی و مســخره  ــا گوی ــرت و پ ــود و پ زمــان ب
کــردن مــی خواســت امیــن را عصبانــی کنــد 

امــا وقتــی دیــد او کــم محلــی مــی کنــد در 
کوچــه ای خلــوت او را صــدا زد .

ــا همــش  ــا راه بی ــا م ــن یکــم ب ــا امی - آق
تــو آســمونا ســیر میکنــی قــدت بــه آســمون 

مــی رســه هــا؟ 
انفجــار خنــده ی دوســتان او مــن را هــم 

ــه خنــده واداشــت .            ب
– مگه با تو نیستم جوجه ماشینی ؟

ــا  ــد  ت ــرجایش مان ــت و س ــن برگش امی
یونــس نزدیکتــر شــود .         

– اگــه مــن جوجــه ماشــینیم تــو هــم یــه 
ــه  ــتم  ک ــم نیس ــم قدت ــی ه ــی عقل ــول ب غ

باهــات بپلکــم؟            
ــی                          ــی زن ــرف م ــی داری  ح ــه خیل - دیگ
مشــتش را حوالــه ی صــورت امیــن کــرد و او 

را زمیــن انداخــت .
ــی  ــزه چندوقت ــم بری ــت به ــوام فک - میخ

ــی . ــل بش تعطی
امیــن از جــا بلنــد شــد و بــا او گاویز شــد. 
ــر کتــک مــی خــورد  ــار نف ــه از چه ــک تن ی
ــت  ــی آورد و مقاوم ــرو نم ــه اب ــم ب ــا خ ام
ــود  ــده ب ــه عاصــی ش ــس ک ــرد . یون ــی ک م
صــورت او را بــه بــاد مشــت گرفــت ســرش را 
بــه دیــوار چســباند و چنــد بــاری محکــم بــه 
دیــوار کوبیــد  تــا جایــی کــه اثــر خــون روی 
دیــوار مانــد بــا زانــوان خــم شــده چنــد ضربه 
ــاد  ــره افت ــا باالخ ــرد ت ــکم او ک ــه ی ش حوال
ومــن فقــط مــی دانــم روی مانــدن نداشــتم 

ــرار کــردم ... و ف

ــه  ــه ب ــس را لقم ــی نرگ ــذری آبج آش ن
ــا حســرت خــوردم وآنقــدر غــرق در  لقمــه ب
فکــر  بــودم کــه یــادم رفــت مثــل همیشــه 

ــذارم . ــار بگ ــن را کن ــهم امی س
فــردای آن روز خبــر داغــی در دبیرســتان 
ــه را  ــب هم ــوش و قل ــه گ ــدر ک ــد آنق پیچی
ســوزاند درجــا خشــکم زد پاهایــم بــه اختیــار 
نبــود مثــل بیــد میلرزیــدم اشــک بــی اختیار 
ــرا  ــتم چ ــرد نمیدانس ــی ک ــر م ــم را پ صورت
گریــه مــی کنــم مگــر مــی شــود امیــن مرده 
ــای دور و  ــا و اظهارنظره ــچ ه ــچ پ ــد ؟پ باش

نزدیــک را مــی شــنیدم .
- دیشب تو بیمارستان تموم کرده 

ــزی  ــا چی ــش ام ــری زدن ــد نف ــا چن - گوی
ــری  ــدا بیخب ــدوم از خ ــه ک ــداده ک ــروز ن ب

ــوده  ب
- گفته موتور بهم زده 

هیــچ چیــز معلــوم نبــود امــا همــه از 
ضعــف و بیمــاری و پیونــد قلــب امیــن خبــر 
ــس چشــم در چشــم شــدم  ــا یون داشــتند ب
ــن نداشــتیم فقــط  ــرای گفت ــی ب ــچ حرف هی
چشــمان هردومــان داد مــی زد کــه میدانیــم              

 - موتوری در کار نبوده 
ــک پادشــاهی ام  ــن مل ــن م ــرگ امی ــا م ب
ــتم آدم  ــت نتوانس ــت دادم و هیچوق را از دس
ســابق باشــم و یونــس هــم از آن روز ســکوت 
کــرد ســکوتی کشــنده به ســنگینی مــرگ ...
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 ســالها بــود کــه ایــن کار را مــی کــرد. تــرس 
از نیــرو هــای نظامــی ســراپای وجــودش را مــی 
ــی  ــا م ــه آنج ــه او را ب ــی ک ــا احساس ــت ام گرف
ــان  ــه او اطمین ــرد و ب ــی ک ــاند آرام اش م کش
خاطــر مــی داد. نبایــد نظامــی هــا از وجــود آنهــا 
ــد  ــی فهمیدن ــر م ــون اگ ــدند چ ــی ش ــع م مطل
گذشــتی در کار نبــود و عاقبتشــان یــا زنــدان بود 
ــه  ــه ب ــا اینک ــدام و ی ــا اع ــراج از کشــور ی ــا اخ ی
ــی  ــس نم ــچ ک ــه هی ــان ک ــی بردندش ــی م جای
ــر ســر آنهــا آمــده اســت.  دانســت چــه بایــی ب
بــه همیــن خاطــر بیشــتر شــب هــا حرکــت مــی 
کــرد و از مســیر هــای پــرت و ناآشــنا. هــم او و 

هــم بســیاری دیگــر.
 خفقــان آنقــدر زیــاد بــود کــه نــه تنهــا نمــی 
توانســتند بــه هــم اعتمــاد کننــد بلکه اگر کســی 
از آنهــا مــی پرســید کجــا مــی رویــد اطــاع غلط 
مــی دادنــد. در ایــن مســیر اگــر حادثــه ای بــرای 
آنهــا رخ مــی داد هیــچ کــس نمــی فهمیــد.... امــا 
ــن ســفر ارزشــش را داشــت کــه از  ــا ای ــا واقع آی

جــای جــای مختلــف راهــی آن شــوند...
روز پیــش پیرمــرد و پیرزنــی را دیــده بــود کــه 
مــی گفتنــد چنــد ســال اســت کــه فرزندشــان 
ناپدیــد شــده و گویــا مســافر همیــن مســیر بــوده 
ــرس از  ــودن و ت ــیعه ب ــرم ش ــه ج ــا ب ــت. ام اس
صــدام نمــی توانســتند دنبالــش بگردنــد و فقــط 
ــد او را  ــی گفتن ــد. م ــان بودن ــار پسرش در انتظ

ــه حســین)ع(... ســپرده ایــم ب
ــک  ــد ی ــرای او مانن ــه ب ــت ک ــد روز گذش چن
ــود امــا بــه محــض رســیدن همــه چیــز  ســال ب
ــمانش.ثانیه  ــر چش ــد در براب ــه ای ش ــون ثانی چ
ــام  ــر حــرم ام ای کــه رویــش نمــی شــد در براب
ــه  ــب ب ــی ل ــد. ول ــرور کن ــین )ع( آن را م حس

ــرد : ــاز ک شــکایت ب
آقــا جــان ؛ شــکایت دارم از صــدام از رژیمــش 
... شــیعیان تــو جــرات هیــچ کاری ندارنــد ... 
ــم  ــا بیایی ــه کرب ــم ب ــی خواهی ــه م ــن ک اربعی
ــه دســت  ــزار ســودا...اگر ب ــم و ه ــک ســر داری ی
بعثــی هــا بیفتیــم حســابمان بــا کــرام الکاتبیــن 
ــر  ــام حســاس ت ــن ای ــه در ای ــا ک اســت خصوص
مــی شــوند.... از شــما مــی خواهــم زنــده بمانــم 
ــی  ــه راحت ــو ب ــن ت ــه محبی ــم ک و روزی را ببین
ــاد  ــد و فری ــا بیاین ــه کرب ــن را ب ــد اربعی بتوانن
یاحسینشــان بــه گــوش افاکیــان برســد و صــدام 

ــد.... ــچ کاری بکن ــد هی ــم نتوان ه
ســال هــا از آن روز گذشــت. او امــروز پیرمردی 
اســت کــه در یکــی از موکــب هــای مســیر کربــا 
ــی  ــین )ع( پذیرای ــداهلل الحس ــان اباعب از میهمان

مــی کنــد....

احرار
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تأثیر بیدار ی صبحگاهان 
در پیشگیری از سکته قلبی از منظر  پزشکی، قرآن و سنت

به قلم فاطمه حسین خانی/ بهداشت عمومی �

 در حــال حاضــر بیمــاری هــای غیرواگیر 
بخــش عمــده بیمــاری هــا را بــه خصــوص 
ــکیل  ــعه تش ــال توس ــورهای در ح در کش
بیماری هــای  میــان  ایــن  در  می دهنــد 
ســکته های  از جملــه  و  عروقــی  قلبــی 
قلبــی بیشــتر هســتند و در ایــران رتبــه اول 
مــرگ و میــر را بــه خــود اختصــاص داده اند 
ــه توصیه هــای الهــی و فرمایشــات  توجــه ب
معصومیــن علیــه الســام با داشــتن ســبک 
ــر اســاس آیــات و روایــات  زندگــی ســالم ب
منشــاء پیشــگیری از بیماری هــا و از جملــه 

مشــکات قلبــی را فراهــم مــی آورد
ــروری ــه م ــک مطالع ــر ی ــه حاض  مطالع

 توصیفــی تحلیلــی و کتابخانه ای اســنادی با
 کمــک مطالعــات میــان رشــته ای قــرآن و

 بهداشــت و ســامت      انجــام شــده اســت
 magrian/sid/ google/  google اســت
scholar ــای ــا اســتفاده از مرورگره ــه ب ک

ــون  ــد خ ــددی همچــون قن ــل متع عوام
ــی  ــاالت ژنتیک ــون اخت ــاری خ ــاال پرفش ب
اضافــه وزن کــم تحرکــی و شــیوه زندگــی 
ناســالم در افزایــش بــروز ســکته قلبــی 
نقــش دارنــد همچنیــن بیــن الگــوی خواب 
بــا میــزان بــروز ســکته قلبــی ارتبــاط وجود 
دارد و بــر اســاس خافــت الهــی و توصیــه 
ــا  ــاد ب ــا ی ــرای ب ــرآن ب ــام در ق ــای اس ه
نظــم درونــی بــدن انســان در هنــگام صبــح 
ــرای  ــواب ب ــر خ ــه آخ ــژه در مرحل ــه وی ب
پیشــگیری از خطــر ســکته قلبــی بیــداری 
ــن  ــن الطلوعی ــداری بی ــن بی ــن الطلوعی بی

بســیار کارگشــا ســت .
بــرای پیشــگیری از ابتــا و بــروز ســکته 
ــی  ــبک زندگ ــر س ــر تغیی ــاوه ب ــی ع قلب
الگــوی  تغذیــه  همچــون  الگوهــای  در 
ــداری  ــا بی ــت و ب ــب الزم اس ــواب مناس خ
بیــن الطلوعیــن حمله هــای قلبــی بــه 
ــد . ــش یاب ــد کاه ــن می توان ــل ممک  حداق

ــوم  ــنت عل ــرآن س ــدی   : ق  واژگان کلی
ــی ــداری خــواب ســکته قلب پزشــکی بی

 عباســعلی واشــیان، فاطمــه حســین 
خانــی، مصطفــی فیضــی، فصلنامــه علمــی 
ــار و  ــال 1۳، ش 24، به ــم،  س ــران و عل ق

تابســتان 1۳۹۸، صفحــات 167- 1۹2.
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توضیحــی  یــه  گفتــن  بهــم 
بنویســم. بهشــتی  نســیم   راجــب 

چیــزی  هــر  کــردن  شــروع  کجــا  از 
بخــدا... تــوکل  ولــی   ســخته 

ــو  ــاال ت ــه احتم ــتی ک ــیم بهش ــرح نس ط
دانشــگاه زیــاد اسمشــو شــنیدید،طرح 
ــجویان  ــژه  دانش ــم وی ــرآن کری ــظ ق حف
،اســاتید و کارکنــان محتــرم دانشــگاهه 
و  انگیــزه  ایجــاد  اصلیــش  هــدف  و 
ترغیــب افــراد بــرای انــس بیشــتر بــا 
ــرارم نیســت کســی تحــت  ــه، ق کام وحی
ــه  ــر کــی بســته ب فشــار و حــرج باشــه ه
ــه. ــو بکن ــه تاشش ــودش میتون ــوان خ  ت

 حداقــل مقــدار حفــظ بــرای شــرکت 
یــک ســوره]  ایــن طــرح حفــظ  تــو 
از ســوره هــای منتخــب[ ،بعــد از  اون 
ــظ  ــا حف ــزء ت ــک ج ــک حزب،ی ــظ ی حف
ــل(. ــق عم ــا توفی ــاهلل ب ــه انش ــه )البت  کل

ضمنــا ایــن طــرح شــامل محفوظــات قبلی 
ــتید  ــگاه داش ــه  دانش ــش از ورود ب ک پی
نمیشــه، یعنــی جوایــز ایــن طــرح مربــوط 
 بــه محفوظــات جدیدتونــه نــه قبلــی.

ــظ  ــم حف ــا میخوایی ــن م ــریا میگ ــه س ی
ــم  ــا رو بیای ــم کاس ــی نمیتونی ــم ول کنی
حــاال بــه هــر دلیلــی، واســه ایــن دوســتان 
پیشــنهاد  رو  حضــوری  غیــر  حفــظ 

ایــن شــکلیه ک هــر  بــه  میدیــم ک 
تمــاس  باهاشــون  مربی حفــظ  هفتــه 
 میگیــره و حفظشــون رو پیگیــری میکنــه.

ــن  ــو ای ــای شــرکت ت مــی پرســن ک مزای
ــه  ــته ب ــه بس ــم ک ــد بگ ــه؟! بای ــرح چی ط
ــزء 000/200  ــر ج ــرای ه ــما ب ــظ ش حف
تومــن  و هــر ســوره ) 000/۵0 یــا 000/70 
تومــن ( کمــک هزینــه باعــوض، دریافــت 
گواهــی معتبــر از دانشــگاه ،شــرکت در اردو 
هــای دانشــگاهی بــا تخفیــف ۵0درصــد و 
 اســتفاده از غــذای رایگان برای یــک ماه و...

نگیــد  ک  اینــه  آخرمــم  حــرف 
میــره... ،نمیتونم،یــادم   ســخته 

بقــول آیــت اهلل بهجــت ،حفــظ قــرآن 
حفظــه  اهلل  »ســهل   ، آســونه  خیلــي 
المتــه« ،خداونــد حفــظ قــرآن را بــر 
 امــت رســول خــدا )ص( آســان کــرده

 معلومــه کــه خــدا هست،شــاهد تاش 
نمیــزاره  صــد  صــددر  و   شماســت 
زحماتتــون بــی نتیجــه بمونــه فقــط مونده 
 ک شــما همــت کنــی و یــه یاعلــی  بگــی..

ــت  ــرا  مشــاوره،توضیحات حضــوری و ثب  ب
نــام ،رابطیــن کانــون قــرآن و عتــرت 
ــا  ــا ی ــکده ه ــی در دانش ــولین  فرهنگ ،مس
در مرکــز قــرآن و عتــرِت معاونــت منتظــر 

ــمان :-( ش

 »من و نسیم بهشتی«
به قلم عاطفه کریمی/ بهداشت حرفه ای �
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پروردگارا

اي غمگسار و اي اندوه زدا، اي بخشنده در این جهان و آن جهان و مهربان در هر 
دو سرا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست. اندوهم را ببَر و غمم را از میان بردار.

اي یگانه، اي یکتا، اي کسي که همگان نیاز خود پیش تو آورند، مرا از بدي ها نگاه 
دار و از گناه پاکیزه بدار و گرفتاري ام را برطرف گردان.

خدایا، من اینک مانند کسي هستم که سخت نیازمند گردیده و نیرو و توانش رو به 
درماِن  براي  تو  که جز  فراوان شده است؛ همچون کسي  گناهانش  و  نهاده  ضعف 
گناهانش  براي  و  دهنده اي،  نیرو  خود  براي ضعف  و  نمي بیند،  فریادرسي  خود  نیاز 

آمرزنده اي. 

خدایا، اعتماد و امید من در همه ي کارها به توست. پس براي من چیزي را مقّدر کن 
که سرانجامش از همه نیکوتر است، و مرا از فتنه هاي گمراه کننده رهایي بخش، اي 

مهربان تریِن مهربانان.

به قلم مهسا سروی �
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