
گاهنامه اجتماعی دانشجویی نسخه / سال اول / شماره دوم 
خرداد 1399



مقصود عاشقان دو عالم لقای تست
مطلوب طالبان به حقیقت رضای تست
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شهری تمام غلغله و ماجرای تست
هر جا که پادشاهی و صدری و سروریست
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کس را بقای دائم و عهد قدیم نیست
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گر می کشی به لطف گر می کشی به قهر
ما راضییم هرچه بود رای رای تست

امید هر کسی به نیازی و حاجتی است
امید ما به رحمت بی منتهای تست
هر کس امیدوار به اعمال خویشتن

سعدی امیدوار به لطف و عطای تست
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نشریه در ویرایش و خالصه کردن آثار ارسالی 
آزاد است.

مقاالت و عکس های ارسالی به هیچ عنوان 
مسترد نخواهد شد.

از کلیه نویسندگان و صاحبان اندیشه دعوت 
می کنیم در صورت تمایل با ارسال آثار خود 
در هرچه غنی تر کردن محتوی نشریه ما را 

یاری دهند.
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ما را در تلگرام دنبال کنید 

منتظر انتقادات و پیشنهادات شام هستیم
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استفاده از مدل ها برای درک فرآیندهای موجود در طبیعت امری 
متداول است. بی شک علوم پزشکی و زیست شناسی بخش زیادی 
از پیشرفتشان را مدیون کارهای محققان بر روی مدل های مختلف 
بودند  زنده  موجودات  به  محدود  ابتدا  در  که  هایی  مدل  هستند، 
اما اکنون شبیه سازی های رایانه را نیز در بر می گیرند. درطول 
تاریخ پزشکی و زیست شناسی از موجودات مختلفی به عنوان مدل 
استفاده شده است در این مقاله کوتاه قصد داریم به دو مورد از آن 
ها که ممکن است کمتر اسم آن ها را شنیده باشید اشاره کنیم و 

درنهایت یک مدل رایانه ای را بررسی کنیم.

Drosophila melanogaster

مگس سرکه با نام علمی Drosophila melanogaster مگسی 
متعلق به خانواده Drosophilidae و سرده     Dorsophila است. 
و  آسان  و  سریع  مثل  تولید  همچون  هایی  ویژگی  ها  مگس  این 
هزینه ی نگهداری کم، دارند که استفاده از آن ها را در آزمایشگاه به 
صرفه می سازد هرچند کوچک بودنشان مطالعه ی آنها را تاحدودی 
مشکل می کند. پیشرفت علم ژنتیک و مطالعات تکاملی در اوایل 
توماس  است. سال 1908  بوده  ها  این مگس  بیستم مدیون  قرن 
هانت مورگان، زیست شناس آمریکایی، در دانشگاه کلمبیا درحال 
در  وسیع  تغییرات  سبب  که  بود  ژنتیکی  های  برروی جهش  کار 
فنوتیپ می شوند )Macromutation(. او درهمین حین متوجه 
جهش  نر  سرکه  مگس  که  کرد  مشاهده  مورگان  شد  جالبی  امر 
یافته با چشم های سفید می تواند فنوتیپ سفیدی چشمان را به 
نر  از آن جایی که می دانست مگس  نسل دوم خود منتقل کند، 
دچار جهش در کروموزوم جنسی خود شده است پیشنهاد داد که 
کروموزوم ها عامل انتقال ماده ی ژنتیک میان نسل ها هستند، این 
فرضیه او را برنده ی جایزه نوبل در سال 1933 کرد. هرچند مگس 
سرکه در ابتدا برای انجام مطالعات ژنتیکی و تکاملی استفاده می 
شد، اما به زودی در زمینه علوم اعصاب نیز مورد مطالعه قرار گرفت 
که از آن می توان به مطالعات انجام شده بر روی سیستم بویایی 
مگس های سرکه اشاره کرد. لیندا باک و ریچارد اکسل، محققانی 
بودند که بر روی اساس مولکولی بویایی کار می کردند؛ آنها در سال 
1991 در نشریه Cell مقاله ای را چاپ کردند که به بررسی یک 
خانواده ی چند ژنی کد کننده ی گیرنده های بویایی می پرداخت؛ 
متوجه  و  کردند  کلون  را  ژنی  خانواده ی چند  این  عضو  آنها 18 
را  بویایی  های  گیرنده  از  مختلفی  های  خانواده  هریک  که  شدند 

کد می کنند. ریچارد اکسل به تحقیقات خود بر روی گیرنده های 
تحریک  که  شد  متوجه  و  داد  ادامه  سرکه  های  مگس  در  بویایی 
گیرنده های بویایی، سبب فعالسازی مدارهای عصبی می شود که 
را مانند معاشقه و دوری کردن  توانند رفتارهای به خصوصی  می 
در مگس های سرکه القا کنند؛ این مورد مثال خوبی از مکانیسم 
محرک های محیطی مانند بویایی بر سیستم عصبی بود؛ عالوه بر 
بیولوژیک در مگس  با ساعت  رابطه  قابل توجهی در  آن مطالعات 
 )Circadian Cycle( بیولوژیک  است.ساعت  گرفته  انجام  سرکه 
یک چرخه ی 24 ساعته است که نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای 
فاکتورهای  فعالیت  دارد.  مختلف  موجودات  در  زیستی  مختلف 
رونویسی و بیان ژن های مختلف در ساعت بیولوژیک نقش دارند 
که تعدادی از آن ها بین پستانداران و مگس ها مشترک اند؛ چرا 
که سیستم ساعت بیولوژیک پستانداران و مگس ها ی سرکه مشابه 
است و بسیاری از ژن های مشترک موثر در ساعت بیولوژیک، ابتدا 
در مگس های سرکه کشف شدند که توانستند به دانشمندان در 

مطالعه ی این چرخه در پستانداران کمک کنند.

Caenorhabditis elegans

کرم الگانس یکی دیگر از مدل های متداولی است که در زیست شناسی 
 Caenorhaabditis استفاده می شود. این کرم نماتود با نام کامل
 Caenorhabditis و سرده  Rhabditidae در خانواده elegans
 1900 درسال  را  الگانس  کرم  ماوپاس  امیل  بار  اولین  دارد.  قرار 
توصیف کرد. این کرم هرمافرودیت که 1250-1400 میکرون طول 
و حدود 70-90 میکرون  ضخامت دارد، کاربرد زیادی در مطالعات 
درک  به  کرم  این  ی  دارد.مطالعه  مدل  عنوان  به  شناسی  زیست 
فرآیندهای بیولوژیک کمک کرده است؛ یکی از آن ها مرگ برنامه 
ریزی شده ی سلولی است که از فرآیندهای مهم زیست شناختی 
یک  شدن  فعال  اثر  در  ها  سلول  فرآیند  این  طی  در  باشد؛  می 
می  مرگ  و  شکل  تغییر  دچار  سلولی  درون  های  مولکول  سری 
شوند. این مسیر کلیدی در پاسخ های فیزیولوژیکی که سبب حفظ 
همئوستازی می گردند اهمیت دارد. جان سالستن زیست شناسی 
بود که بر روی فرآیندهای تکاملی و ژنوم کرم های الگانس مطالعه 
می کرد، او متوجه شد که مرگ برنامه ریزی شده ی سلولی نقش 
مهمی در تکامل اندام های غیرجنسی و سیستم عصبی کرم دارد 
به این ترتیب نقش این فرآیند سلولی به عنوان یک عامل مهم در 
ها  بیان ژن  تنظیم  فرآیند  قرار گرفت.  توجه  مورد  تکامل جنینی 

توسط RNA ها که به عنوان RNA Interference شناخته می 
شود یکی دیگر از پدیده های مهمی است که در این کرم ها مطالعه 
microRNA های غیرکدشونده کوچکی مانند RNA .شده است

و small interfering  RNA (siRNA) باهمکاری کمپلکس های 
پروتئینی خاص mRNA ها را مورد هدف قرار می دهند و نقش 
مهمی در سرکوب بیان ژن در مراحل رونویسی و پس از رونویسی 
دارند.این فرآیند امروزه کاربرد زیادی در تحقیقات پزشکی و زیست 
در  زا  بیماری  مختلف خصوصا  های  ژن  اثر  بررسی  برای  شناسی 
مسیرهای سلولی بیماری های ژنتیکی دارد. اندروفایر و کریگ ملو، 
ساختار  نظر  از  ای  دورشته   RNA های  مولکول  موردنیاز  شرایط 
انتقال را در مهار ژن های کرم الگانس بررسی کردند و متوجه  و 
شدند که مولکول دورشته ای اثر بهتری نسبت به هریک از رشته 
ها دارد، آن ها به خاطر تحقیقاتشان در این زمینه در سال 2006 
برنده جایزه نوبل پزشکی در شدند. هم اکنون نیز پروژه ی جالبی 
کرم  این  برروی  تحقیقاتی  انجام  درحال    OpenWorm اسم  به 
است درحقیقت هدف این پروژه علم باز، استفاده از علوم مختلفی 
چون زیست شناسی، کامپیوتر، فیزیک و... برای شبیه سازی کرم 
الگانس است طوری که بتوانید یک کرم الگانس در رایانه ی خود 
کرم  عصبی  و  ای  ماهیچه  سیستم  از  سازی  شبیه  باشید!  داشته 
انجام گرفته است؛ به طور مثال برای شبیه سازی سیتم عصبی کرم 
از مدل هاجکین و هاکسلی استفاده شده که مدل ریاضیاتی برای 
پیام عصبی و تحریک  نورون ها، هدایت  توصیف جریان درغشای 
نورون ها می باشد. افرادی زیادی با تخصص های مختلف از سراسر 
دنیا در این پروژه مشارکت دارند، می توان گفت که این پروژه گامی 
در جهت شبیه سازی حیات در سیستم های رایانه ای است. برای 
گوگل جستجو  دکتر  در  را  آن   سایت  توانید  می  بیشتر  جزئیات 

کنید!

Mycoplasma genitalium

تاکنون مدل های رایانه ای مختلفی از سیستم های زیستی ارائه 
شده که سعی در توصیف کمی پدیده ها در علوم زیستی و پزشکی 
داشته اند. فرآیند کمی سازی اطالعات به کمک شبیه سازی های 
رایانه ای به محققان کمک زیادی در زمینه تحلیل داده های بزرگ 
آن  در  که  است  ای  مطالعه  کارها  این  از  نمونه  یک  است.  کرده 
جاناتان کر و همکارانش از دانشگاه استنفورد، مدلی را برای باکتری 
پاتوژن مایکوپالسما ژنیتالیم )Mycoplasma  genitalium(  ارائه 
کردند. ابتدا بهتر است نگاهی مختصر به این باکتری داشته باشیم. 
مایکوپالسما ژنیتالیم، متعلق به خانواده Mycoplasmataceae و 
سرده Mycoplasma می باشد که سبب عفونت تناسلی در انسان 
باز، طول دارد و حاوی  می شود. ژنوم آن حدود 580070 جفت 
525 ژن می باشد؛ حدود 470 ناحیه کدینگ بر روی آن قرار دارد. 
 Whole-cell model برای مدل سازی باکتری از مدلی به اسم
استفاده شد که عملکرد ژن ها و مولکول های مختلف درون سلول 
را یکپارچه می سازد به نحوی که بتوان فنوتیپ را از طریق ژنوتیپ 
از  که  همانطور  کرد،  بینی  پیش  سلولی  درون  ارتباطات  براساس 
تعریف بر می آید برای این منظور باید درک خوبی از مولکول ها و 
ارتباطات سلولی داشت که باتوجه به پیشرفت ابزارهای اندازه گیری 
وآزمایشگاهی و ظهور دیتابیس های متنوع تا حد زیادی امکان پذیر 

شده است، هرچند پیشرفت در این زمینه هنوز ادامه دارد. محققان 
همانندسازی،  مانند  باکتری  سلول  درون  فرآیندهای  تمام  درابتدا 
رونویسی، ترجمه، متابولیسم، سیتوکینز و... را به صورت 28 قسمت 
که مستقل از هم عمل می کنند درنظر گرفتند البته این قسمت ها 

در پنج گروه عمده قرار دارند :
DNA,RNA,Protein,Metabolite,Other 

مولکول های درون سلول وعوامل موثر بر فرآیندهای سلول در قالب 
16 متغیر تعریف شدند؛ این متغیرها نیز در 5 گروه بزرگ تر)مشابه 
های  گروه  از  هرکدام  سپس  گرفتند  قرار  عملکردی(  های  گروه 
عملکردی با استفاده از داده ها و مقاالت قبلی مدل سازی شدند 
و زیرمدل هایی را به وجود آوردند. هر زیرمدل مستقل از زیرمدل 
های  زیرمدل  بین  ارتباط  برقراری  برای  و  بود  شده  تعریف  دیگر 
زیستی  )متغیرها( در مسیرهای  مولکول های مشترک  از  مختلف 
استفاده شد سپس برای یکپارچه سازی زیرمدل ها به منظور ارائه ی 
یک مدل از باکتری، حلقه ای)مجموعه ای از دستور العمل ها که 
مرتب تکرار می شوند تا نتیجه یا شرایط خاصی حاصل گردد.( را 
در نظر گرفتند بدین صورت که مقیاس های زمانی کوتاه زیر1 ثانیه 
را در نظر گرفتند که در طی آن زیر مدل ها مستقل از هم عمل 
مقادیر  از طریق  کوتاه  زمانی  انتهای دوره های  در  ولی  می کنند 
ترکیبات مشترک به هم وابسته اند؛ به طورمثال در شروع دوره 1 
ثانیه، زیرمدل های مختلف مقادیر ابتدایی متغیرها را می گیرند و 
درانتهای دوره، مقادیر تغییر جزئی محاسبه شده حاصل از زیرمدل 
های مختلف برای هر متغیر به مقدار اولیه افزوده می گردد و برای 
دوره ی بعد از مقادیر جدید استفاده می شود؛ این فرآیند هزاران 
تا زمانی که سلول تقسیم شود و شبیه سازی  بار تکرار می شود 
خاتمه یابد. الزم به ذکر است که مقادیر اولیه مولکول های مختلف 
و مقاالت دیگر مقداردهی و  آزمایشگاهی  داده های  از  استفاده  با 
اصالح شدند. ارزیابی اعتبار مدل نیز از طریق مقایسه مقادیر پیش 
بینی شده توسط مدل برای متغیرهای خاص و داده های مشابه از 
مقاالت مستقلی که درساخت مدل نقش نداشتند انجام شد. مدل 
از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و از آن برای پیش 
بینی حالت هایی استفاده شد؛ برای مثال اثر متابولیسم بر چرخه ی 
سلولی بررسی شد؛ بدین صورت که مشخص گردید محتوای سلولی 
دئوکسی ریبونوکلئوتید تری فسفات ها )dNTP( و بیوسنتز آن ها 
دارد درحقیقت  زمان همانند سازی  تنظیم مدت  در  نقش مهمی 
مدت زمان الزم برای شروع همانندسازی و مدت زمان الزم برای 
همانندسازی بایکدیگر رابطه ی معکوس دارند چرا که هرچه زمان 
شروع بیشتر باشد محتوای dNTP سلول باالتر می رود و سلول 
از  با سرعت بیشتری می پیماید و بعد  را  مرحله ی همانندسازی 
بیوسنتز  تاثیر  dNTP مرحله همانندسازی تحت  کاهش محتوای 
آن پیش می رود که این موضوع خود در ثبات طول مدت زمان 
چرخه ی سلولی اهمیت دارد. همچنین عملکرد ژن های مختلف 
از طریق شبیه سازی نقایصی در آنها بررسی شد؛ مدل توانست ژن 
نماید،  بینی  با دقت 79 درصد پیش  را  برای سلول  های ضروری 
درمورد ژن هایی که مدل به درست پیش بینی کرده بود بررسی 
های عمیق تری انجام گرفت و پاتوژنز حاصل از نقایص ژنی طبقه 
تجربی  های  داده  با  که  درمواردی  ها  بینی  پیش  این  شد.  بندی 
مطابقت نداشت توانست به درک بهتری از فرآیندهای سلولی منجر 
شوند چرا که این تداخل، سبب برسی و مطالعات بیشتر برای یافتن 
فرآیند  درمورد  را  بیشتری  و جزئیات  مطابقت می شد  عدم  علت 

مربوطه روشن می ساخت.

سلول ها در رایانه شما!

محمد امنی ملک رئییس
پزشکی پزشکی 9797
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همان طور که مالحظه کردید؛ مدل ها نقش زیادی در پیشرفت 
علوم پزشکی و زیست شناسی داشتند هرچند باید در نظر داشته 
باشیم که ما از مدل ها در سایر علوم نیز بهره می گیریم چرا که 
که  هایی  مدل  کنند.  می  آسان  را  پیچیده  فرآیندهای  مطالعه ی 
اند تاکنون موجودات  بررسی کردیم تنها مدل های موجود نبوده 
مختلفی همچون موش، رت، خرگوش و... به عنوان مدل ارگانیسم 
استفاده شده اند، عالوه برآن مدل ها و الگوریتم های مختلفی در 
محیط in silico)شبیه سازی رایانه ای( برای توصیف فرآیندهای 
زیستی مورد استفاده قرار می گیرند که ما به آن ها نپرداختیم چون 
هدف ما فراهم کردن لیست جامعی از مدل ها یا ویژگی های آن ها 
نیست بلکه اشاره به موارد جذاب ،کاربردی و تعدادی از مطالعات 
مرتبط با آن ها بود به نحوی که خواننده را به بررسی بیشتر آن ها 

از طریق جستجو در منابع معتبر تشویق نماید.
عنوان  به  مختلف  های  ارگانیسم  بر  که  تحقیقاتی  و  ها  آزمایش 
مدل انجام شده؛ دیدگاه خوبی را از ارتباطات مولکولی و سلولی به 
زیادی وجود دارد، همچنین  ابهامات  اما هنوز  محققان داده است 
باید درنظر داشته باشیم که این مدل ها از جهاتی متفاوت با انسان 
هستند. استفاده از مدل های رایانه ای شاید بتواند پاره ای از این 
نقایص را برطرف نماید. در طی دهه های اخیر اطالعات زیادی در 
آنالیز و تحلیل دارند  به  نیاز  دیتابیس های مختلف گرد آمده که 
تا شکاف های موجود مشخص شود و تحقیقات هدفمند تر انجام 
شوند. مدل های شبیه سازی شده می توانند محققان را در نیل به 
این اهداف یاری کنند اما نکته ای که وجود دارد قدرت این مدل ها 
به داده های اولیه ای که براساس آن ساخته می شوند بستگی دارد 
و این داده های اولیه نیز از آزمایش های تجربی که بر روی انسان یا 
مدل ارگانیسم ها انجام می شود به دست می آیند، بنابراین اهمیت 
دارد که از هردو مدل به نحوی مطلوب در تحقیقات استفاده شود 
باشیم که در عصری زندگی می کنیم که  باید در نظر داشته  اما 
رایانه ها برآن سایه افکنده اند، شاید درآینده جستجوی مدل هایی 
ازحیات در مدارهای سیلیکونی، چندان دور از انتظار نباشد هرچند 

هم اکنون چالش بزرگی در این زمینه پیش روی محققان هست.
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کوبا با نام رسمی جمهوری کوبا ، کشوری 
در  الجزایری  مجمع  از  شده  تشکیل  است 
دریای کارائیب که پایتخت آن هاوانا است. 
جمعیت این کشور 11 میلیون و 200 هزار 
نفر و زبان رسمی آن زبان اسپانیایی است. 
کارایی  خاطر  به  کوبـــا  سالمـــت  نظام 
فوق العاده اش در ســطح جــهان شناخته 
نیز  بهداشت  جهانی  سازمان  و  است  شده 
نظام بهداشت و درمان این کشور را الگویي 
براي تمام کشورهاي جهان معرفي مي کند. 
با وجود کمبود منابع شدیدی که به علت 
متحده ی  ایاالت  ساله ی   50 تحریم های 
آمریکا بر کشور کوبا تحمیل شده، رهبران 
کشور،  این  در  سالمت  سیاستگذاران  و 
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را 
برای تمام اقشار جامعه تضمین کرده اند. به 
شکلی که نتایجی مشابه با توسعه یافته ترین 

کشورهای جهان گرفته اند!
سایت خبري هافینگتون پست در این باره 
به نقل از دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
که  است  کشوري  تنها  کوبا  نویسد:  مي 
با  را  درمان خود  و  بهداشت  نظام  توانسته 

تحقیق و توسعه درآمیزد.
باید  همه  که  است  راهي  همان  »این 
تنها  را  بشر  ابناي  بهداشت  برویم، چرا که 
توان  مي  دست،  این  از  نوآوري هایي  با 
رهبري  ستایش  ضمن  او  بخشید.«  بهبود 
درمان  و  بهداشت  بخش  توسعه  براي  کوبا 
این کشور، مي گوید: ما صادقانه امیدواریم 
زمین،  ساکنان  همه  که  رسد  فرا  روزي 
از خدمات پزشکي درجه  مانند مردم کوبا 

یک برخوردار شوند.
درمان  و  بهداشت  نظام  در  اصلي  رویکرد 
همه  بهداشتي  نیازهاي  تامین  براي  کوبا 
بر  پیشگیري  ترجیح  جامعه،  قشرهاي 

الگوهاي درمان- محور است. 
حقیقت این است که الگوی پیشگیری محور 
درمان محور  الگوهاي  با  اغلب   ، کوبا 
جمله  از  غربي  کشورهاي  بیشتر  در  که 
ایاالت متحده وجود دارد، مقایسه می شود. 
و  ناکارآمد  بسیار  درمان محور  الگوهای 
پرهزینه اند و آمریکا به عنوان اقتصاد اول 
بهترین  از  بودن  برخوردار  وجود  با  و  دنیا 
براي  نتوانسته  هنوز  دنیا  هاي  بیمارستان 
و  بهداشت  خود  جامعه  قشرهاي  تمام 

درماني آبرومند فراهم کند.
مي  باره  این  در  متحده  ایاالت  آمار  اداره 
 13/4 میالدي   2013 سال  در  نویسد، 
جمعیتي  عبارتي  به  آمریکا،  مردم  درصد 
بیمه  نوع  هیچ  از  نفر،  میلیون   42 بر  بالغ 

درماني برخوردار نبودند.
جهاني  بهداشت  سازمان  دیگر،  بیان  به 
به  دسترسي  نبود  که  کند  مي  یادآوري 
وجه  هیچ  به  جهان  در  درمان  و  بهداشت 
بلکه  نیست  منابع  فقدان  یا  کمبود  حاصل 
ناشي از نبود اراده سیاسي در میان رهبران 
کردن  برطرف  براي  اغلب  که  کشورهاست 
نیازهاي بهداشتي و درماني قشرهاي آسیب 

پذیر کاري نمي کنند.
مصایب  همه  وجود  با  توانسته  کوبا  اما 
اخیرمتحمل  سال  پنجاه  در  که  اقتصادي 
شده است یک نظام بهداشت و درمان مثال 

زدني ایجاد کند.
در کشوري چون آمریکا 10 تا 20 برابر آن 
درمان  بهداشت  نظام  یک  ایجاد  براي  چه 
است، صرف  الزم  دسترس  قابل  و  مناسب 
شرکت  جیب  به  بیشتر  پول  اما  شود،  مي 
هاي بیمه و مراکز درماني بخش خصوصي 
مي رود یا صرف درمان هاي غیرضروري و 

بیش از اندازه مي شود.

نابرابر  اقتصاد  که  جاست  این  بزرگ  درد 
تقاضا  و  عرضه  بر  مبتني  که  اقتصادي  و 
هم  درمان  فرایند  بر  است  زیان  سود  و 
درمان،  موضوع  خود  و  مي افکند  سایه 
اندک اندک در این چرخه گم مي شود. به 
این صورت در یک سو مصرف کننده دارو و 
تجهیزات پزشکي و تخت بیمارستان ها قرار 
هاي  شرکت  دیگر،  سوي  در  و  گیرند  مي 
که  پزشکي  تجهیزات  و  دارو  کننده  تامین 
نیاز دارند کاالي خود را به فروش برسانند.

بیاید،  وقتي پاي پول و سود و زیان پیش 
رنگ   ، درد  بردن  ازمیان  و  تسکین  بحث 
مي بازد و چه بسا در الگوهاي درمان محور 
مصرف کنندگان، به عبارتي، مردم، پزشکان 
بیشتر  شوند  مي  تشویق  ها،  بیمارستان  و 

دارو و تجهیزات پزشکي بخرند.
که  درمان محور  الگوهاي  باطل  دور  این 
از آن  اغلب کشورهاي در حال توسعه هم 
پیروي مي کنند، آثاري به مراتب مخرب تر 
جاي  بر  درمان  و  بهداشت  بخش  بر 
مي گذارند و عرضه و تقاضا و سود و زیان 
جایگزین پاسخگویي به یکي از حقوق اولیه 

و اساسي مردم، یعني بهداشت، مي شود.
هم  ایران  کشور  مثال  نرویم،  که  دور  راه 
مصرف  لحاظ  از  دنیا  کشور   20 زمره  در 

داروست.
در چنین فضایي، پر بیراه نخواهد بود اگر 
ادعا کنیم، نظام دارو و درمان عمدتا غربي، 
حال  در  کشورهاي  مردم  براي  کم  دست 
توسعه و فقیر نه به دنبال کاهش درد ، بلکه 

در پي تولید درد است.
بر  اصل  محور  درمان  هاي  نظام  در  چون 
این است که اثر دارو و عوارض جانبي آن را 

بررسي کنند و دارویي جدید عرضه کنند.
قبل ازینکه با بیماری COVID-19  مواجه 

گشتی در هاوانا:  نظامی که چه گوارا بنا نهاد
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فرق  اقتصادي  و  اجتماعي  لحاظ  به  خود 
دارد یا باید فرق داشته باشد.

روحیه انقالبي و اعتقاد پزشکان کوبایي که 
داده اند،  ترجیح  هنگفت  پول  بر  را  درمان 
را  از آن ها معجزه گراني ساخته که همه 
به شگفت وا مي دارد. وقتي آن ها در سال 
بیماري  با  مبارزه  براي  میالدي   2002
رفتند،  گامبیا  آفریقایي  کشور  به  ماالریا 
توانستند در عرض دو سال تعداد مبتالیان 
به این بیماري کشنده را از 600 هزار نفر به 

200 هزار نفر کاهش دهند.
به گفته پژوهشگران غربي، دو میلیون نفر 
مدیون  را  خود  سالمتي  دنیا  سراسر  در 

خدمات پزشکان کوبایي اند.
و  دارو  به  نسبت  را  خود  رویکرد  باید  دنیا 
باور  جهان  پزشکان  و  دهد  تغییر  درمان 
کنند براي ایفاي نقش خود به عنوان یک 
درمانگر نیازي به پول و فناوري هاي گران 

قیمت ندارند.
و  کنند  مردم  وقف  را  خود  باید  ها  آن 
از  دنیا  نجات  براي  و  بیاموزند  پیوسته 

معضالت پیش رو، نقشي نو در اندازند.
ما چه کنیم؟

ازجمله  زیادی  مسائل  با  ایران  در  ما 
های  زیرساخت  فرسودگی  و  مشکالت 
منابع  مدیریت  در  مشکالت  بیمارستانی، 
مواجه  و...  بیمه  انسانی،  مشکالت حوزه ی 
هستیم. اما به هر حال اگر بخواهیم حرکتی 
را در جهت مثبت آغاز کنیم، کوبا می تواند 
الگوی خوبی باشد. به این دلیل که به لحاظ 
زیادی  اشتراکات  اقتصادی  تحریم  شرایط 
داریم. همچنین کوبا نیز مانند ایران انقالبی 
را پشت سر گذاشته که در جهت مقابله با 

نظام های سرمایه داری رخ داده است.
به نظر شخصی من، نظام سالمت کوبا سه 
اول  معیار  دارد:  تعیین کننده  بسیار  معیار 
ما،  سالمت  نظام  برخالف  که  است  این 
توضیحات  البته  که  است  پیشگیری محور 

کافی در این زمینه، پیشتر داده شد .

 معیار دوم این است که بر محوریت جامعه 
توجه  اگر  است.  شده  بنا  مردم  توده ی  و 
جامعه  افراد  سایر  کنار  در  پزشکان  کنید ، 
آنها  به  بیمار  که  هنگامی  و  دارند  قرار 
پزشک  رابطه ی  بر  عالوه  می کند  مراجعه 
و بیمار،  یک رابطه ی همسایگی هم وجود 
پزشک  می توان  آن  در  که  رابطه ای  دارد. 
همانطور  نگریست.  به چشم یک حکیم  را 
نام  به  افرادی  ما  هم  باستان  ایران  در  که 
و  پزشک  تفاوت  بیان  داشتیم.  حکیم 
اگر  اما   . نمی گنجد  مقال  این  در  حکیم 
بدم  وقتي مي  به سادگی بخواهم توضیح 
گوییم »پزشک«، آدمي در نظرمان مجسم 
که  حالت،  بي  و  اتوکشیده  کامال  مي شود، 
کنار دستگاهي پیشرفته که شبیه یک ربات 
گفتي،  را  وقتي مشکلت  و  ایستاده   است، 
حل  راه  و  اسامي  او  دستگاه  از  اختیار  بي 
ها  آن  از  باید  که  مي ریزند  بیرون  هایي 
علمي  کامال  که  چرا  باشید  ممنون  بسیار 
اگر  و  کرد  خواهند  کمک  تو  به  و  هستند 
این راه حل ها و این اسامي زندگي تو را در 
مسیري مي اندازند که باعث دردسر است، 
این  علمي  واقعیت  و  نیست  کسي  تقصیر 
گونه است. اما وقتي که مي گویي »حکیم« 
آدمي در ذهن مي آید  که مي تواني کنارش 

بنشیني و دوستانه مشکلت را بگویي و او با 
تو از حکمتي که به مصلحت توست سخن 

مي گوید. 
از  کوبایی  پزشکان  اینکه  کالم  خالصه ی 
طبق  درست  نیستند.  دور  مردم  عامه ی 

ارزش های انقالبی شان!
معیار سوم این است که در مدیریت نیروهای 
در  می کنند.  عمل  خوب  به شدت  انسانی 
دارند.  باالیی  پزشک  تربیت  اول  مرحله ی 
در واقع باالترین سرانه ی پزشک در جهان 
را دارند. البته نباید فراموش کنیم که قبل 
مناسب  زیرساخت های   ، پزشک  تربیت  از 
از جمله دانشگاه های علوم پزشکی متعدد، 
هم  را   ... و  کافی  آموزشی  بیمارستان های 
ایجاد کرده اند. در مرحله ی دوم، به خوبی 

بشویم ، خطر اصلی بیماری زایی ، بر دوش 
عبارتي،  به  بود.  غیرواگیر  بیماری های 
دیابت،  خون،  فشار  مثل  هایي  بیماري 

بیماري هاي قلبي عروقي و .....
الگوهاي  در  همه،  ها،  بیماري  نوع  این 
و  پیشگیري  بر  مبتني  درماني  و  بهداشت 
در  درمان  و  هستند  کنترل  قابل  آموزش 

آخرین مرحله قرار مي گیرد.
یادآوري کنیم که پیشگیري به  الزم است 
مراتب از درمان کم هزینه تر است. و البته 
الگوهاي  شد  گفته  پیشتر  که  طور  همان 
درمان محور، با نظام هاي اقتصادي مبتني 
بر سود و زیان و عرضه و تقاضا همخواني 

بیشتري دارند.
این جاست که الگوي پیشگیري و آموزش 
در نظام بهداشت و درمان کوبا اهمیت خود 

را نشان مي دهد.
این  شویم  مواجه  آن  با  باید  که  حقیقتی 
از کشورهاي  بسیاري  براي  امروز  است که 
با درآمد پایین و متوسط این امکان وجود 
ندارد تا الگوهاي غربي بهداشت و درمان را 

سرمشق توسعه این بخش قرار دهند.
نفر  ازای هر هزار  به  در نظام سالمت کوبا 
شهرنشین، یک پزشک )پزشک خانواده( به 
همراه تیم سالمتی بومی، خدمات الزم را به 
بیماران ارائه می کنند. این تیم ها تقریباً 80 
درصد مشکالت سالمتی مردم را پاسخ داده 
و در صورت نیاز، بیماران را به کلینیک های 
نظام،  این  در  می دهند.  ارجاع  تخصصی 
وقایع سالمتی مرتبط با جمعیت نیز به طور 

کامل و دقیق ثبت می شود. 
براساس این اطالعات و عوامل تهدیدکننده 
شهروندان  تمام  سالمت  سطح  سالمتی، 
مشخص شده و نمره سالمتی هر فرد بین 
یک )بدون خطر( تا چهار )در معرض خطر 
باال( طبقه بندی شده است. تمام بیماران هر 
سال یک نوبت در منزل شان ویزیت می شوند 
حد  از  پایین تر  آنها  سالمتی  سطح  اگر  و 
مجاز باشد، طی چندین نوبت خدمات الزم 
کشور  جمعیت  تمام  می شود  ارائه  آنها  به 
نیز بیمه هستند و تأمین مالی نظام سالمت 
قرار  عمومی  بخش  برعهده  کامل  طور  به 
دارد. مقدار پرداخت مستقیم از جیب برای 
است  درصد   6 از  کمتر  سالمتی  خدمات 
کشورهای  حوزه  در  مقدار  پایین ترین  که 
امریکای التین است. به دلیل تأمین بودجه 
 ) اقتصادی  مشکالت  تمام  رغم  به   ( الزم 
هزینه های  درمان دچار  هنگام  فردی  هیچ 
کمرشکن و فقرزای سالمت نمی شود چنین 
مثبت  نتایج  پیشرفته ای  سالمت  نظام 

از جمله  به همراه داشته است.  زیادی هم 
اینکه درصد پوشش واکسیناسیون در کوبا 
باالترین درصد در بین کشورهای دنیا است. 
از این رو، امروز بیش از صد کشور دنیا براي 
درمان  و  بهداشت  بخش  تحول  و  توسعه 
به  اند.  داده  قرار  خود  الگوي  را  کوبا  خود 
ي  اندازه  به  تقریبا  که  اي  جزیره  عبارتي، 
نیویورک جمعیت دارد و تنها با صرف چهار 
مي  نفر  هر  صرف  آمریکا  که  پولي  درصد 
کند، توانسته کاري کند، که متوسط امید 
به زندگی مردم 78 سال باشد، دقیقا همان 

عددی که در آمریکا نیز شاهد آنیم.
عالوه بر این، نرخ مرگ نوزادان در کوبا با 
4.2 مرگ در هر هزار تولد ، نه تنها از آمریکا 
هم کمتر است، بلکه کوبا از این لحاظ جزو 
مرگ  نرخ  کمترین  که  است  کشورهایي 
یک  برای  آمار  این  دارند.  را  نوزادان  ومیر 
کشور کمتر توسعه یافته ، فوق العاده است 
نظام  بر  حاکم  عدالت  دلیل  به  البته  که 

سالمت ایجاد شده است. 
همچنین، به گفته سازمان بهداشت جهاني، 
منطقه  کشورهاي  میان  در  کوبا  مردم 
جغرافیایي خود باالترین متوسط طول عمر 
پنج  جزو  جهان  در  نظر  این  از  و  دارند  را 

کشور اول دنیا هستند.
بدون شک بهبود شرایط سالمتی، در نتیجه 
مناسب  آموزش  تغذیه،  وضعیت  ارتقای 
عوامل  دادن  قرار  توجه  مورد  و  شهروندان 
افتاده  اتفاق  سالمت  بر  مؤثر  اجتماعی 
در  بیسوادی  امروزه  دلیل  همین  به  است. 
بین شهروندان کوبایی در حدود یک درصد 
جزو  سالمتی  با  مرتبط  آموزش های  است. 
درس های ضروری دانش  آموزان در مدارس 
است و سیگار براساس جیره بندی ماهانه در 

اختیار افراد سیگاری قرار می گیرد.
کشور  این  در  دیگر  توجه  قابل  موضوع 
دانشکده   22 کوبا  است.  پزشکی  آموزش 
سال  تا   1998 سال  از  که  دارد  پزشکی 
خارجی  پزشک  هزار   20 حدود   2014
نسبت  پزشک،  تعداد  داده اند.  آموزش  را 
از  بیشتر  حتی  و  کافی  جمعیت  به 
استانداردهای جهانی است؛ )سرانه پزشک 
برابر  دو  تقریباً  کشور  این  در  جمعیت  به 
این  دلیل  همین  به  است(  متحده  ایاالت 
کشور امکان اعزام پزشک به سایر کشورها 
را داراست؛ و امروز بیش از 35 هزار پزشک 
کوبایی در بیشتر از 60 کشور دنیا در حال 

طبابت هستند.
می گیرند  حقوق  دولت  از  کوبایی  پزشکان 
و به همراه آن برای مسکن و تغذیه یارانه 

که  است  حالی  در  این  می کنند.  دریافت 
تجهیزات  هنوز  مالی،  مشکالت  دلیل  به 
پیشرفته پزشکی در این کشور وجود ندارد.

و  طوالنی  اقتصادی  تحریم های  علت  به  
مستقل  داروسازی  صنعت  در  کوبا  شدید، 
شده و با گسترش آن نه تنها توانایی تولید 
نیاز  مورد  داروهای  و  واکسن ها  از  بسیاری 
به  مهمی  صادرات  بلکه  داراست  را  مردم 
عرصه  دیگر  سوی  از  دارد.  کشورها  اغلب 
زیست فناوری به سرعت در حال پیشرفت 
است به  طوری  که کوبا در این حوزه قابل 

مقایسه با کشورهای پیشرفته است.
کوبا از سال 1963 و بعد از پیروزي انقالب 
چگوارا،  ارنستو  دستور  طبق  کشور،  این 
انقالبی  سیاستمدار  چریک و  پزشک، 
به  ها  آن  اعزام  و  پزشک  تربیت  کار  کوبا، 
کشورهاي جهان سوم و فقیر را آغاز کرده 
است؛ شیوه اي موثر که تا امروز هم ادامه 

دارد.
»عملیات معجزه« نام طرح مشترکي است 
میالدي   2004 سال  از  ونزوئال  و  کوبا  که 
آغاز کرده اند تا بیماري هاي چشمي مردم 

را در کشورهاي منطقه درمان کنند.
پزشکان کوبایي طي 10 سال چشمان 3/5 

میلیون نفر را درمان کرده اند.
گردشگري  که  هاست  سال  دیگر  سوي  از 
سالمت و درآمد ناشي از آن نقش مهمي در 

اقتصاد کوبا بازي مي کند.
کشور  این  به  را  سالمت  گردشگران  آنچه 
کیفیت  با  خدمات  ارائه ی   ، میکند  جذب 

همراه با قیمت پایین است.
براي مثال، در سال 2012 میالدي در کل 
کوبا  به  جهانگرد  هزار   800 و  میلیون  دو 
این  اکثر  و گفته مي شود که  سفر کردند 
جهانگردان براي درمان به کوبا رفته بودند.

نکته حائز اهمیت در مورد بخش بهداشت و 
درمان کوبا، بحث اخالق پزشکي و جایگاه 

پزشک در اجتماع است.
برای گرفتن گزارش با یک پزشک کوبایی 
دوطبقه  خانه ای  در  او  می شویم.  همراه 

سکونت میکند.
این پزشک در طبقه اول بیمار مي بیند و در 
طبقه دوم زندگي مي کند. او چون در محله 
با  و در میان مردم ساکن است، رفته رفته 
آشنا  نیازهایشان  و  دردها  خود،  بیماران 
معلم  و  کاسب  کنار  در  خود  و  شود،  مي 
و کشاورز و کارگر و دیگر مردم به صورت 
این  آید.  مي  جامعه  در  الینفک  جزئي 
بیماران  با  کند  نمي  فکر  گاه  هیچ  پزشک 

و  روستایی  مناطق  در  را  انسانی  نیروهای 
به  خود  این  می کنند.  حفظ  دورافتاده 
تنهایی یک شاهکار مدیریتی است. مثال در 
طبابت  پایتخت  در  می خواهند  همه  ایران 
نیست.  اینطور  ظاهرا   ، کوبا  در  اما  کنند! 
پزشکی  نیروهای  مازاد  سوم،  مرحله ی  در 
را بیکار نگه نمی دارند، بلکه به کشور های 

دیگر صادر می کنند.
امید است که با استفاده از تجریبات مثبت 
سایر ملل، ما هم بر سرعت پیشرفت خود 

بیفزاییم.
پیام ها و نظرات شما ، مایه ی تسلی خاطر 

:D ماست ! لطفا دریغ نکنید
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برنامه ریزی 
سید مصطیف علیپور

پزشکی پزشکی 9797

اصل اول  : برنامه مد نظر خود را مکتوب کنید. در ذهن برنامه ریزی کنید 
و سعی کنید برای برنامه ریزی از سررسیدها و دفاتر برنامه ریزی و یا امکانات 

تلفن همراه خود استفاده کنید. برای برنامه ریزی روز خود را به سه قسمت 
تقسیم کنید. جدول زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

قسمت  سه  به  را  خود  روز  دانشجو  این  جدول،  این  در 
تقسیم کرده است : 7 صبح تا 12 ظهر، 12 ظهر تا 18 عصر و 

18 عصر تا 24 شب و سپس فعالیت های درسی که در این 
سه قسمت، قصد انجام آن را دارد، یادداشت کرده است. 

سعی کنید زمان اجرای برنامه را ثابت نکنید. حتما  هر 
شب برنامه را چک کنید و دالیل احتمالی اجرا نشدن 

برنامه را ثبت کنید. بعد از چند روز شما میدانید چه 
عواملی مانع اجرای برنامه شده اند و می توانید آنها 

را برطرف کنید.

اصـل دوم :
کنیـد  سـعی  کنیـد.  برنامه ریـزی  روزانـه 
برنامه ریـزی  بـرای  دقیقـه   15 تـا   10 هـر شـب 
میزان  بیـن  مسـتقیمی  ارتبـاط  بگذاریـد  وقـت 
و  می شـود  صرف  ریزی  برنامه  بـرای  که  وقتـی 
میـزان اجـرای موفـق برنامـه وجـود دارد. برنامـه 
ریـزی روزانـه این حسـن را دارد که شما با توجـه 
بـه تفـاوت برنامـه کالس، و زندگـی فـردی، برنامـه 

ای متفـاوت از هر روز خواهید داشـت. 

ضامنت   : سوم  اصل 
قرار  خود  با  برنامه.  اجرای 
دلیلی  هر  به  اگر  بگذارید 
برنامه اجرا نشد خود را تنبیه 
برنامه  اگر  مثال  برای  کنید. 
روز   3 نشد،  اجرا  من  صبح 
تلفن همراه خود را خاموش 
کامپیوتر  از  یا  کرد  خواهم 
برای  کرد.  نخواهم  استفاده 
پیدا  خالق  تنبیهات  خود 

کنید. 

اصـل چهـارم :
قانون  یا   20-80 اصـل   
پارتو.ایـن اصـل معروف بیان 
درصد   80 افـراد  مـی دارد 
امـوری  صرف  را  خـود  وقت 
مـی کننـد کـه تنهـا 20 درصـد 
و  دارد  اهمیـت  آنها  زندگی  در 
20 درصـد وقت خود را صرف امـوری 
می کننـد کـه در زندگـی، 80 درصـد 
اکثر  زیـادی  دانشـجویان  دارد.  اهمیت 
وقت خـود را صرف ارتباطـات اجتماعـی، 
فعالیتهـای بی بـازده و سرگرمی های غیـر 
مفید می کنند. سـعی کنیـد تنهـا 20 درصد 

وقت خـود را صرف ایـن امور کنید.

اول  پاداش.  بعد  رفتار  اول   : پنجم  اصل 
فعالیت هایی را که دوست ندارید، انجام دهید .سپس 
فعالیت های دلخواه را. برای مثال ابتدا تمرینات درسی 
وارد  یا  کنید  چک  را  خود  ایمیل  سپس  کرده  حل  را 
شبکه های اجتماعی شوید. یا ابتدا یک فصل مطالعه کنید 
ابتدا  اینکه  نه  بنوشید.  بروید و چای  سپس سراغ دوستان 
بروید، دیگر  بزنید سپس سراغ مطالعه  و گپ  بنوشید  چای 

انرژی برای فعالیتهای درسی باقی نمی ماند. 

اصـل ششـم :
 فقـط روزی یک سـاعت. با کنار گذاشتن یک سـاعت در هـر روز 
کاری،260 سـاعت در سـال یـا معـادل 32 روز کامـل بـه دسـت 
می آوریـد. در این زمـان میتوان کارهـای زیادی انجـام داد مثال 
چندیـن جـزء قرآن کریم حفظ کرد. مهارت و تجربه کسـب کـرد 

یا کتابهای زیـادی را مطالعه نمود.
 

اصل هفتم :
 به آهنگ و نوسـانات آمادگی خود توجه کنید. در طول هفته و 

شـب ، ما آمادگی های متفاوتـی را تجربـه می کنیـم . زمانـی 
بـا نشـاط تـر و زمانی با انرژی هسـتیم زمانی تمرکز بیشتر 

تکالیف  کنید  سـعی  داریم،  بیشتری  پرتی  حواس  زمانی  و 
را که بی عالقـه هسـتید  را و همچنین دروسـی  مشـکل 

در زمانـی یاد بگیرید که انرژی، نشـاط و تمرکز بیشتری 
دارید.

و  نباشـید  دسترس  در  :گاهـی  هشـتم  اصـل 
غیـب شـوید! در ایـن زمـان مـی توانیـد برنامـه ها را 

مـرور کـرده، کارهـای عقـب افتـاده را جبران کنید.

اصل نهم : استراحت های منظم داشته باشید. استراحت 
منظم می تواند باعث تجدید قوای شما شود و شما را برای یک کار 

طوالنی و سنگین همواره آماده کند. ضرب المثلی می گوید: کسانی که 
در ساعت استراحت و تعطیل، کار و تحصیل می کنند در ساعات کار، 

تعطیل و متوقف خواهند بود. 

اصـل دهـم :
 یـک کار را انجـام دهیـد و بـه پایـان برسـانید. 
مثال یکـی از پـروژه هـا را شروع کرده و تـا قبـل 
از اتمـام آن سراغ پـروژه ای نرویـد، چـرا کـه بعد 
و هیـچ  داریـد  زیادی  ناتمـام  پـروژه های  از مدتی 

کاری را تمام نکـرده اید.

اصـل یازدهـم : 
اسـتفاده از وقـت هـای سـوخته. همـه مـا در زندگی امـروز 
اوقـات زیـادی را صرف انتظـار کشـیدن مـی کنیـم. بـرای مثـال 
یـک مـاه از عمر یـک انسـان شهرنشـین صرف انتظار رسـیدن 
اتوبـوس می شـود یـا 3 مـاه عمـر افراد در شـهرهای بـزرگ در 

آسانسـور می گـذرد برای ایـن اوقات برنامه داشـته باشـید!

اصل دوازدهم :
بصورت  برنامه  اول  هفته های  باشید.  پیگیر 
کامل اجرا نمی شود. دوباره برنامه ریزی کنید. 
عوامل مانع اجرای برنامه را بشناسید و برطرف 

کنید.
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براي داشتن یک برنامه درسی به دو نکته توجه کنید:
1 .قابلیتهـا و توانایی هـاي فـردي: توانایی هـاي افـراد متفـاوت 
اسـت. مثـاًل برخـی عـادت دارند صبـح زود مطالعه کنند و شـب 
زودتـر بخوابند؛ برخی از دانشـجویان شـب ها مطالعـه می کنند. 
عادتهـاي خود را درسـت بشناسـید و بـر مبنـاي آن برنامه خود 

را تنظیـم کنید.
2 .الزامـات آموزشـی و درسـی: بـه ضرورت هـاي درسـی نیـز 
ماننـد حجـم دروس، سـطح دشـواري آنهـا، انتظـارات اسـتادان 

و... توجـه کنیـد.
براي طراحی یک برنامه درسی مراحل زیر را انجام دهید:

1 .لیسـتی از دروسـی کـه در طول یـک هفته باید انجـام دهید، 
تهیـه کنید.

2 .تعـداد صفحـات هـر درس را در مقابـل آن بنویسـید، سـپس 
آنهـا را دو برابـر کنیـد. مثـاٌل، فیزیولـوژي )400 = 200 ×2(

3 .محتـواي هـر درس را در یـک زمـان دو سـاعته بـا 10 تا 15 
دقیقـه اسـتراحت، مطالعـه کرده و تعـداد صفحات مطالعه شـده 
را یادداشـت کنید. ) فـرض کنیـد توانسـته اید در دو سـاعت 20 
صفحـه از درس فیزیولـوژي را مطالعـه کنیـد.( مثـاًل 20 صفحه.

4 .تعـداد صفحـات بنـد دو را بـه تعـداد صفحاتی که در بند سـه 
به دسـت آورده اید، تقسـیم کنیـد. )20 = 20 ÷ 400(

5 .عـدد بـه دسـت آمـده تعـداد خانه هایـی اسـت کـه شـما در 
جـدول برنامـه در طـول تـرم نیـاز داریـد بـه درس فیزیولـوژي 

اختصـاص دهیـد.
برنامه را با دستورالعمل زیر کامل کنید:

1.در طـول روز حداکثـر سـه درس متفـاوت را در برنامـه قـرار 

دهیـد. بعضـی از دروس بـه دلیـل پیشـرفت کنـدي کـه دارند به 
بیـش ازدو سـاعت در روز نیازمنـد هسـتند.

2.بـراي مثـال اگـر در روز یکشـنبه درس فیزیولـوژي داریـد در 
برنامـه هفتگـی روز شـنبه و یکشـنبه درس فیزیولـوژي را بـراي 
مطالعـه قـرار دهیـد تـا بتوانیـد یـک بـار درس مـورد تدریـس را 

پیـش مطالعـه و یـک بـار بعـد از تدریـس آن را مـرور کنیـد.
3.برنامـه هفتگـی را بـه طـور کامـل بـا دروس و یـا برنامه هـاي 
جانبـی پـر نکنید تا در صـورت اختالل احتمالی در اجـراي برنامه 

هفتگـی بتوانیـد برنامـه عقب افتـاده را جابجـا کنید.
4.از قـرار دادن جاهـاي خالـی زیاد که شـما را نسـبت بـه اجراي 

برنامـه تنبل کنـد، بپرهیزید.
5.به تفریح، ورزش و عالیق خود بپردازید تا زود خسته نشوید.

6.در صـورت اجـراي برنامه خود را تشـویق و در صـورت عدم اجرا 
خـود را تنبیـه کنیـد. علـت عدم اجـرا را یادداشـت کرده وسـعی 

کنیـد آن را برطـرف کنیـد و یا با اسـتاد مشـورت کنید.
7.اجـراي برنامـه حوصلـه، تمرین و عـادت می خواهد؛ بـا چند بار 
عـدم موفقیـت، برنامه خـود را به هـم نزیند و دوباره سـعی کنید.

8.یکی از مهمترین آسـیبهاي اجراي برنامه هاي درسـی، نشسـتن 
در جمع دوسـتان و قرار گرفتن در محذورهاي غلط اسـت.

مشخصات یک برنامه درسی مناسب:
1 .قابل اجرا و واقع بینانه طراحی شده باشد.

2 .مطالعه کلیه دروس را در زمان پیشبینی شده پوشش دهد.
3 .شامل برنامه هاي شخصی، مطالعه آزاد، تفریح و ... باشد.

4 .قابلیت جبران برنامه هاي عقب افتاده را داشته باشد.
5 .متناسب با توان فرد تنظیم شده باشد
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دویدن
خیلی اوقات فقط داریم می دویم ... 

به  است که همواره  لحظاتی  در دل  آدمی 
جلو می روند؛ هی می روند و هی می روند. 
نه می ایستند و نه به عقب برمی گردند، نه 
فکر می کنند ، نه می خواهند که فکر کنند 

و نه می توانند که فکر کنند.
انگار برخی از ما تبدیل شده ایم به یکی از 
همین لحظات، فقط می رویم که برویم، نه 

فکری و نه توانایی ای برای فکرکردن!
جز  که  دویدن  همه  این  از  حیف  صد 
خستگی و افسردگی چیزی برایمان نداشت. 
انگار این دویدن ها؛ همه چیز برایمان داشت 

به جز رسیدن. 
از بس که دیدیم دیگری   آه، خسته شدیم 

رسید و ما فقط دویدیم. 
چون  . انگار  است  کـم  چیــز  یک  انگار 

و  داد می زنیم  با صدای گوش خراشی  تنها  و  بسته ایم  را  هایمان  چیزی را می طلبیم؛ درحالی که تالش مان مانند همان فریاد فقط و فقط، گلو درد کودکانی چشم 
تاحاال شده است یک بار به چرایی چگونگی هایمان فکر کنیم؟!یک بار باید فکر کنیم! بیایید یک بار فکر کنیم! انگار هــنوز در هــمان کودکــی و هــمان تالش ها بازمانده ایم.و خستگی به همراه دارد! همین.

و »چه شد که اینجور شد؟«  هستیم  تردمیل  یک  روی  انگار  بیشترمان  که  دیدیم  می  می کردیم؛  فکر  رو به روی مان یک چشم انداز زیباست و ما، فقط تصور می کنیم که داریم به سمت اگر 
تا حاال شده است که بعد از شکست، به جای داد زدن و دلیل آوردن های الکی، فکر آن می دویم.

اندام نکرده نسخه پیچ کردیم. این از بزرگترین دالیل جهالت ها و نرسیدن های ما آه، چه بسیار »چه شد؟« ها در زندگی داریم که به جای پاسخ دادن، آن ها را عرض کنیم چه شد که این گونه شد؟ 
نظریات است.   از  کثیری  خیل  که  بود  »چه شد؟« ها  گرفتن  سرسری  همین  ساده لوحانه ی علوم را، سالیانی طویل بر اریکه قدرت نگاه داشت. اصال 

_چه شد؟
_این شد! 

_خب ، حل شد! 
ولی نه هر جوابی؛ اگر به هر جوابی قانع شدیم فقط قانع هستیم؛ ولی در واقع یک آری، ما همیشه منتظر جوابیم، جواب یک نوع رسیدن است!   نه نقدی، نه فکری ،هیچ. انگار فقط منتظر یک جواب بودیم. _برویم دنبال کارمان!

چه کسانی گالیله را محاکمه کردند؟ مردمی قانع ولی در واقع، مانع، مانع پیشرفت! مانع شده ایم ! 
یعنی چرا این را می گویم؟ بستر خود  از  انگار  که  مواقعی  هستند  آیا حس کرده اید که یک  زمان خارج می شویم! انگار این بار ما ایستاده ایم، انگار دیگر با او نمی رویم، ما او را نمی دانم 

انگار انتها را نمی شناسد؛ همان طور که ابتدا را به درستی نمی شناسد.تفکر را می گویم. عقل را بنگرید که چه قدر  از بستر زمان آزاد و رها است!جابه جا می کنیم نه او ما را ! 

سریعتر از هر هواپیمایی زمین را می گردد و باالتر از هر فضاپیمایی می پرد و ریزتر از هر میکروسکوپی 
می بیند! 

می بیند آنچه را که نمی توان دید، و می شنود آنچه را که نمی توان شنید.
چه قدرت نامحدودی!

خوب، خیلی ام خوب؛ اما این قدرت از کجا آمد؟ آزادی ، آزادی ، آزادی! 

مبادا روزی آزادی تفکر و تعقل را از خود بگیریم که چنین قفسی1 نه سزای چون ما است و در واقع آن 

هنگامه باید گفت:» نشاید که نام مان را نهند آدمی«، آری! ما جواب می خواهیم اما مانع و قفس را خیر. 
انگار این ذات و ارزش حرکت را فراموش کرده ایم!
انگار اصال توانایی های خود را فراموش کرده ایم! 

ما بزرگترین داشته مان و در واقع خودمان را فراموش کرده ایم! 

ما چیزی داریم که با آن می توان دید، فراتر از دیده ها ، در آن سوی جواب ها ، فراتر از زمان ها و 
مکان ها!

ما مانند رود هستیم! اگر بایستیم راکد شده ایم و دیگر نور حقیقتی از ما بازتاب نمی شود. دیگر تاللو 
زیبایی نیستیم، دیگر به دریای حقیقت نمی رسیم! 

شاید می ترسیم که این عقل سرکش، ما را هالک کند، ولی تا کی خودمان را و جهان مان را همین 
جور ساده انگارانه سیر خواهیم کرد؟ 

اگر یک جای کار لنگ نمی زند، پس مشکل چیست که همه چیز لنگ می زند؟!
یک بار به زیر پای مان نگاه کنیم، شاید روی تردمیل باشیم!

شاید مشکل از ما باشد!
نه اینکه من قله ام ؛باالتر از من کذبه. 

بکشیم خودمان را که ثواب دارد! )یادداشت ویراستار: نویسنده تشویق به خودکشی نمی کند! منظور 
خود طفیلی و نفس سرکش و تکبر است!(.

اعتقادات مان  و  های مان  آرمان  های مان،  خواست  باشیم  مواظب  است.  انعقاد  یک  خود  جور  این   
انعقادمان نشوند، که موجب رکود است! 

» کس ندارد ذوق مستی؟« بیایید با تفکر مست شویم! 
وجود تو شهری است پر نیک و بد

تو سلطان و دستور دانا، خرد
رضا و ورع، نیک نامان ُحّر

هوا و هوس، رهزن و کید پر
تو را شهوت و حرص و کین و حسد
چو خون در رگانند و جان در جسد

هوا و هوس را نماند ستیز
چو بینند سرپنجه عقل تیز

رئیسی که دشمن سیاست نکرد
هم از دست دشمن ریاست نکرد2

خدا نگهدارتان باشد         

هرکه می داند بگوید
من نمی دانم چه شد !

محمد امنی صبایح
پزشکی پزشکی 9797
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   1. حافظ     2. سعدی
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بانـو آذر اندامـی در سـال 1305 در محله سـاغر سـازان 
شـهر رشـت به دنیـا آمـد. او چهارمیـن فرزند و تنهـا دختر 
خانواده بود. سـال های دبسـتان را در مدرسـه بانوان رشـت 
بـا یـک سـال جهـش تحصیلـی به پایـان بـرد، از این سـال 
بـه بعـد بـه دلیل دور شـدن پـدر از خانـواده بار مسـئولیت 

زندگـی بـه دوش مادر گذاشـته می شـود.
آذر هـم مـادر را در این کار تنها نگذاشـت و برای کمک 
بـه او معلـم خصوصـی خانـه توانگـران شـد، گاهـی سـوزن 
دوزی و خیاطـی مـی کـرد و کار هـای خانـه را هـم انجـام 
مـی داد، امـا هیچ کـدام باعث نشـد او از آموختن و تحصیل 
علـم بـاز بمانـد، بـرادرش محمـد اندامـی از اوضـاع آن روز 
هـای آذر ایـن گونـه مـی گویـد: زمسـتان هـا در یـک اتاق 
کوچـک دور یـک چراغ نفتی گـرد می آمدیم، آذر همیشـه 
کتابی در دسـت داشـت و مشـغول مطالعه بود، تابسـتان ها 
وضـع کمـی بهتـر بـود، چون دسـت کـم سـقفی بزرگتر بر 

سـر داشـتیم که همـان آسـمان بود.
آمـوزش  نهـم  سـال  پایـان  مـدرک  گرفتـن  از  پـس 
همگانـی از دبیرسـتان فروغ رشـت، به سـبب عالقـه وافری 
کـه به پیشـه معلمی داشـت به دانشسـرای مقدماتی رشـت 
رفـت. در سـال 1324 از دانـش سـرا بـا نمـرات عالـی فارغ 
التحصیـل شـد. امـا اداره آمـوزش و پـرورش از اسـتخدام او 
بـه علـت سـن کـم امتنـاع کـرد. عالقـه اش بـه یادگیـری 
و یاد دهـی باعـث شـد تایـک سـال بـه صـورت رایـگان در 
دبسـتان هـای رشـت تدریس کند. سـال بعد اوضـاع برایش 
کمـی بهتـر شـد و به طـور رسـمی به اسـتخدام آمـوزش و 
پـرورش درآمـد، بـا ایـن حـال از ایـن کـه تحصیـل را رهـا 

کـرده بـود چنـدان رضایـت نداشـت. تـالش هـای بـی وقفـه اش علی 
رغـم فشـار کاری فراوان و مشـکالت خانوادگی؛ باعث شـد تا در سـال 

1329 بتوانـد مـدرک دیپلـم طبیعـی خـود را بگیـرد.
سـال هـای نخسـتین پـس از جنگ جهانـی دوم برای مـردم ایران 
فاجعـه بـار بـود، متفقیـن بسـیاری از منابـع و اندوختـه هـای غـالت 
را از ایـران خـارج کـرده بودنـد. کمبـود مـواد غذایـی و گرانـی لـگام 
گسـیخته؛ باشـیوع بیمـاری هـای عفونـی در قشـر تهـی  دسـت جلوه 
کـرده بـود و بسـیاری را بـه کام مـرگ مـی کشـاند. آن روز هـا تاثیـر 
شـگرفی در زندگـی آذر بـر جای گذاشـت که شـاید بتـوان آن رد پاها 
را در تصمیمـش بـرای تحصیل پزشـکی و در ادامـه پژوهش  هایش در 

انسـیتو پاسـتور دنبـال کرد.
وقتی در سـال 1331 در کنکور دانشـگاه تهران در رشـته پزشـکی 
پذیرفتـه شـد، مجبـور بـه تـرک شـهر و خانـواده اش شـد تا قـدم در 
راهـی بگـذارد کـه در نهایـت بـر زندگـی خـودش و مردم سـرزمینش 
تاثیـر بزرگـی برجـای گذاشـت. ایـن همـان روزی بـود کـه طبابـت با 

زندگـی اش پیونـد خورد.
زنـان زیـادی آن روز هـا بـه دلیل زایمان هـای غیر بهداشـتی تنها 
چنـد روز پـس از بـه دنیـا آوردن فرزندشـان فـوت می کردنـد و آن 
کـودک هـم کـه از بزرگتریـن حامی خـود محروم شـده بود بـه ندرت 
بـه یـک سـالگی مـی رسـید، وبـا ، سـرخک و آبلـه هـر سـال قربانـی 
بیشـتری می گرفتنـد و او کـه بـه دلیـل مشـکل مالـی سـاکن یکی از 
مناطـق جنـوب تهـران شـده بـود؛ خیلـی  از آن مـرگ هارا به چشـم 
دیـد. اگـر بگویـم کـه بـه همیـن علـت در سـال 1337 تخصـص زنان 
را بـرای ادامـه تحصیـل انتخـاب کرد، بیـراه نگفتـه ام، در واقع عشـق 
و عالقـه اش بـرای کار در انسـیتو پاسـتور ریشـه در ایـام اقامتـش در 

محلـه هـای جنوب شـهر داشـت.

کـرد  ازدواج  منصور خلعتبـری  دکتـر  بـا   1339 سـال  در 
و پذیـرای دو نقـش دیگـر در زندگـی شـد؛ همسـری شایسـته و 
مـادری فـداکار، از ایـن پیونـد سـه فرزنـد به یـادگار مانده اسـت: 

آرش. و  میتـرا   ، آذرمیدخـت 
آذرمیدخـت فـارغ التحصیـل دکتـرای ژئـو فیزییک از فرانسـه 
کـه در حـال حاضر نویسـنده و خبرنـگار مجالت علمی این کشـور 
اسـت. میتـرا پرسـتار و متخصص اتاق عمل اسـت و پسـرش آرش 
کـه فرزنـد آخـر اوسـت تحصیـل کـرده رشـته مهندسـی معماری 
از پاریـس اسـت. هـر سـه موفقیـت  خـود را مرهـون تـالش های 
خسـتگی ناپذیـر مـادر می داننـد و می گوینـد این روحیـه را از او 

آموختـه انـد. آرش مـی گوید:
»مـادرم از کسـانی بـود کـه هرچه بیشـتر می دانسـت بیشـتر 
مـی فهمیـد کـه چیز هایـی زیاد هسـت کـه او نمی دانـد و تالش 
همیشـگی او و پویایـی و حرکـت زندگـی اش حاکی از این مسـئله 

است«.
پـس از اتمـام دوره تخصص از اداره فرهنگ بـه وزارت بهداری 
آن زمان منتقل شـد و در انسـیتو پاسـتور ایران با سـمت دسـتیار 
آزمایشـگاه در بخـش واکسـن سـازی میکروسـکوپی کارش را آغاز 

کرد.
بـا اسـتعداد و تالشـی کـه از خـود بـروز داد توانسـت بـورس 
تحصیلـی انسـیتو را به دسـت آورد و بـرای مطالعات علمی بیشـتر 

عازم فرانسـه شـد.
پـس از یـک سـال کار و تحقیـق در انسـیتو پاسـتور پاریـس؛ 
گواهـی نامـه تخصصـی در رشـته باکتریولـوژی دریافـت کـرد. در 
سـال 1342 تـا 1345 چندیـن اپیدمـی بیمـاری وبـای التـور در 
منطقـه رخ داد. در آن شـرایط هولنـاک تنها راه پیشـگیری تزریق 
واکسـن وبـا قبـل از ابتـال بـه بیمـاری بـود. او کـه از سـال 1340 
رسـما سـمت ریاسـت آزمایشـگاه میکـروب شناسـی را بـر عهـده 
گرفتـه بـود تمـام کارکنـان مرکـز را در راسـتای پژوهـش بر روی 
بیمـاری وبـا مدیریـت کرد. آن روز هـا خیلی دیر بـه خانه می آمد 
و بیشـتر سـاعاتش را در آزمایشـگاه و پشـت میکروسـکوپ هایش 

سـپری مـی کـرد.  مـی دانسـت کـه چشـم امیـد خیلـی هـا بـه 
آزمایشـگاهش اسـت. نمـی خواسـت بـار دیگـر شـاهد مـرگ هـم 
وطنانـش در اپیدمی هـای وبـا باشـد که چـون آتش زیر خاکسـتر 
بـا هـر زبانـه کشـیدن قربانـی بیشـتری از مـردم سـرزمینش مـی 

فت. گر
آن همه تالش دسـته جمعی سـرانجام در سـال 1343 به ثمر 
نشسـت و توانسـت با سـاختن واکسـن وبای التور، سـیر پیشـروی 
وبـا را در کشـور متوقـف کنـد. ایـن واکسـن هـا بـه کشـور هـای 
همسـایه کـه بـا ایـن بیمـاری دسـت و پنجـه نـرم مـی کردند هم 
ارسـال شـد. قربانیان وبا به سـرعت کاهش پیدا کرد و نام انسـیتو 

پاسـتور ایـران در سـطح جهانـی بر سـر زبان هـا افتاد.
بـود، در  انسـیتو  اعضـای  از  خانـم دکتـر منصـور کـه یکـی 

مصاحبـه ای ایـن طـور نقـل مـی کنـد:
»آذر زحمـت کـش و بـا اراده بـود، کسـی بود که نـه تنها خود 
را سـر افـراز کـرد؛ بلکه مـا را نیز بـا بزرگتریـن افتخار و دسـتاورد 
زندگـی مـان پیونـد داد. در ایـن انسـیتو یـک روز هـم دسـت از 
تـالش و پژوهـش برنداشـت. مـن هرگـز زنـی بـه پشـتکار و همت 

او ندیـده ام«.
در سـال 1357 پـس از سـی سـال خدمـت بـه وطنـش، بـاز 
نشسـته شـد. در مهمانـی تودیعی کـه به پاس قدردانـی از خدمات 
و دسـتاوردهایش صـورت گرفـت، از او خواسـته شـد کـه بـرای 
حضـار سـخنرانی کنـد و او درحالیکـه اشـک در چشـمانش حلقـه 

زده بود؛گفـت:

نامی به درخشش ونوس

شاید خیلی ها نام خانم دکتر آذر اندامی - کاشف واکسن وبا - که جان 
هزاران نفر را در سال های اپیدمی وبا نجات داد، را نشنیده باشند.

بانوی  این  زندگی  از  با مختصری  را  تا شما  دارم  متن تصمیم  این  در 
بزرگ آشنا کنم

عیل مرزبان
پزشکی پزشکی 9797

»امـروز و ایـن لحظـه از زمـان را یکی از باشـکوه تریـن لحظه 
هـای زندگـی خـود مـی دانـم؛ زیـرا به پنـدار مـن در ایـن عصر و 
زمانـه کـه جهـان تـالش و کوشـش اسـت، اگر کسـی بتواند سـی 
سـال خدمـت خـود را بـا کامیابـی به پایـان برسـاند و ایـن چنین 
از سـوی همکارانـش مورد قدردانی واقع شـود، خوشـبخت خواهد 

بـود. مـن از آغـاز خدمت چنیـن پایانـی را آرزو مـی کردم«.
پـس از بازنشسـتگی در مطـب همسـر خـود در خیابـان هفت 
چنـار در جنـوب تهـران، به مـداوای زنـان بیمار و تهی دسـت می 
پرداخـت. در همیـن سـال هـا بـود کـه انـدک انـدک بیمـاری در 
وجـودش رخنـه کـرد، تـا جایی که یـک روز در مطب تعـادل خود 
را از دسـت داد و بـر زمیـن افتـاد. پس از معاینـات و آزمایش های 
فـراوان، پزشـکان تشـخیص دادنـد بـه نوعـی تومـور مغـزی مبتال 
شـده اسـت. علی رغم تالش پزشـکان درمـان ها نتیجه نـداد و در 
28 مـرداد مـاه سـال 1363 در 58 سـالگی در اثـر آمبولـی ریـوی 

کـه از عـوارض تومـورش بـود بـه دیدار حق شـتافت.
مـزار ایـن بانـوی بزرگـوار در بهشـت زهـرای تهـران اسـت، بر 

مـزارش جملـه ای بـا ایـن مضمـون حک شـده اسـت.
راهش در این رسا دانش و مهر و نیکی

جایش در آن رسا فردوس برین جاودانه

8 سـال پـس از فـوت او سـازمان بین المللـی سـتاره شناسـی 
)IAU( پـس از اکتشـاف در سـیاره ونوس)زهـره(؛ تصمیـم گرفت 
تـا حفـرات سـطح ونوس را کـه دارای قطر بیشـتر از 20 کیلومتر و 
قلـه مرکـزی هسـتند  را به اسـم زنـان اثر گـذار تاریخ کـره زمین 
نامگـذاری کنـد. ایـن انجمـن یکـی را بـه خانـم دکتـر آذر اندامی 

اختصـاص داد و بدیـن ترتیـب نام او آسـمانی شـد.
پایان
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طراح و نویسنده : عیل قاسیم
پزشیک پزشیک 9595 - صاحب امتیاز - صاحب امتیاز

اندر احوال تقلب!

1

2
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فکر می کرد حجم درسش خیلی کمه، برای همین با خیال راحت 
فقط شب امتحان رفت سمت درس.

اما این درس خوندن زیاد دووم نیاورد و به اصطالح کمرش زیر بار 
زیاد درسش شکست.

درست وقتی که کامال نا امید شده بود، یکهو یه فکری 
به سرش زد:

اولش به فکر این بود که از استعداد خالصه نویسی خودش استفاده 
کنه و از روی خالصه ای که دیشب از 4000 صفحه کتاب روی یه 

ورق پاره تهیه کرده بود بنویسه.
ولی مراقب امتحان بد جوری گیر داده بود !

بعد از جواب ندادن روش قبلی، مجبور شد از بقیه بنویسه
اول تالش کرد از نفر جلویی کمک بگیره ولی شرایط فیزیکی نفر 

جلویی زاویه دید رو تنگ کرده بود!

تقریبا ناامید شده بود که یه دانشجو پیدا کرد که نه تنها تو زاویـــــه 
خوبی نشسته بود، بلکه درس خون هم بنظر میومد! چی از این بهتر!

ولی عینک لزوما معیار سنجش هوش 
نیست. بابا پنجعلی هم عینکی بود!

منتظر نمره ی بیست بود ولی وقتی برگه رو تحویل گرفت:
حسرتی با حیرتی آمیخت!
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شاید در نگاه اول؛ معرفی کتاب معروف »بوستان« سعدی، 
کاری بی معنی تلقی شود،  با این حال تصمیم گرفته ام که این 

کار را به دو دلیل انجام دهم:
1- اولی یک دلیل مناسبتی است. چون اول اردیبهشت ماه 

روز بزرگداشت سعدی می باشد.
2- دلیل دوم اما این است؛ که شاید همه ما اسم سعدی و 
کتاب »بوستان« را شنیده باشیم، اما با اطمینان می توان گفت 
که درصد بسیار کمی از دانشجویان و یا حتی فارسی زبانان، این 

کتاب را خوانده اند!
پس در این مطلب می کوشم تا عالقه و میلی در شما ایجاد 
کنم، تا حتما این کتاب ارزشمند را مطالعه کنید، و به نظرم هیچ 
متنی برای معرفی »بوستان« بهتر از خود »بوستان« نیست! پس 
سخن را کوتاه می کنم و در ادامه به انتخاب خود از هر باب این 
کتاب بسیار ارزشمند شعری می آورم؛ باشد که مفید واقع شود.

نسخه +نسخه +
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مهید قاسیم
پزشکی پزشکی 9797 - مدیرمسئول - مدیرمسئول

بســی بگشــتم  عــامل  اقصــای  در 

یافتــم گوشــه ای  هــر  بــه  متتــع 

نهــاد خاکــی  شــیراز،  پــاکان  چــو 

بــوم پــاک  ایــن  مــردان  تــوالی 

بوســتان همــه  زآن  آمــدم  دریــغ 

بــه دل گفتــم از مــر قنــد آورنــد

مــرا گــر تهــی بــود از آن قنــد دســت

نــه قنــدی که مــردم به صــورت خورند

بپرداختــم دولــت  کاخ  ایــن  چــو 

یکــی بــاب عــدل اســت و تدبیــر و رای

اســاس نهــادم  احســان  بــاب  دوم 

ســوم باب عشق است و مستی و شور

پنجمیــن رضــا  تواضــع،  چهــارم 

تربیــت عــامل  از  در  هفتــم  بــه 

ــه اســت و راه صــواب ــاب توب ــم ب نه

ســعید ســال  و  هامیــون  روز  بــه 

ــج ــود پنجــاه و پن ــزون ب ز ششــصد ف

بــه رس بــردم ایــام بــا هــر کســی

یافتــم خوشــه ای  خرمنــی  هــر  ز 

ندیــدم کــه رحمــت بــر ایــن خــاک باد

روم و  شــام  از  خاطــر  برانگیختــم 

دوســتان ســوی  رفــن  تهیدســت 

برنــد ارمغانــی  دوســتان  بــر 

ســخنهای شــیرین تر از قنــد هســت

کــه اربــاب معنــی بــه کاغــذ برنــد

ســاختم تربیــت  از  در  ده  او  بــر 

خــدای تــرس  و  خلــق  نگهبانــی 

کــه منعــم کنــد فضــل حــق را ســپاس

نــه عشــقی کــه بندنــد بــر خــود بــزور

گزیــن قناعــت  مــرد  ذکــر  ششــم 

ــت ــر عافی ــکر ب ــتم در از ش ــه هش ب

کتــاب و ختــم  مناجــات  در  دهــم 

عیــد دو  میــان  فــرخ  تاریــخ  بــه 

ــج ــردار گن ــن نام ــد ای ــر در ش ــه پ ک

»سبب نظم و نام 10 باب کتاب«

چــو شــاید گرفــن بــه نرمــی دیــار

بــه مــردی کــه ملــک رسارس زمیــن

ــت ــرخ رسش ــید ف ــه جمش ــنیدم ک ش

بر این چشــمه چون ما بســی دم زدند

زور و  مــردی  بــه  عــامل  گرفتیــم 

بــه پیــکار خــون از مشــامی میــار

ــن ــر زمی ــد ب ــی چک ــه خون ــرزد ک نی

ــت ــنگی نوش ــر س ــمه ای ب ــه رسچش ب

ــد ــم زدن ــر ه ــم ب ــون چش ــد چ برفتن

ولیکــن نردیــم بــا خــود بــه گــور

»باب اول : در عدل و تدبیر و رای«

ــان ســگی تشــنه یافــت ــی در بیاب یک

کلــه دلــو کــرد آن پســندیده کیــش

بــه خدمــت میــان بســت و بازو گشــاد

مــرد حــال  از  پیغمــر  داد  خــر 

کــن اندیشــه  جفــاکاری  گــر  اال 

ــرد ــم نک ــی گ ــگی نیکوی ــا س ــی ب کس

بــرون از رمــق در حیاتــش نیافــت

چو حبل اندر آن بســت دســتار خویش

داد آب  دمــی  را  ناتــوان  ســگ 

از او عفــو کــرد کــه داور گناهــان 

وفــا پیــش گیــر و کــرم پیشــه کــن

کجــا گــم شــود خیــر بــا نیکمــرد؟

»باب دوم : در احسان«

ــت ــی نبش ــوریده حال ــش ش ــی پی یک

ماجــرا ایــن  مــن  از  مپــرس  بگفتــا 

بهشــت؟ یــا  کنــی  کــه دوزخ متنــا 

مــرا پســندد  او  آنــچ  پســندیدم 

»باب سوم : در عشق و مستی و شور«

ــد ــا جنی ــت صنع ــه در دش ــنیدم ک ش

گیــر شــیر  پنــــــجٔه  رس  نیــروی  ز 

چو مســکین و بی طاقتش دید و ریش

شــنیدم که میگفت و خوش میگریست

ــن بهــرم ــروز از ای ــن ام ــه ظاهــر م ب

جــای ز  نلغــزد  ایــامن  پــای  گــرَم 

بــرم در  معرفــت  کســوت  وگــر 

کــه ســگ با همه زشــت نامــی چو مرد

ره ایــن اســت ســعدی کــه مــردان راه

داشــتند رشف  مالئــک  بــر  آن  از 

ســگی دیــد برکنــده دنــدان صیــد

پیــر روبــاه  چــو  عاجــز  فرومانــده 

بــدو داد یــک نیمــه از زاد خویــش

کــه دانــد که بهر ز ما هر دو کیســت؟

بــر رسم رانــد قضــا  تــا چــه  دگــر 

بــه رس بــر نهــم تــاج عفــو خــدای

کمــرم ایــن  از  بســیار  بــه  منانــد، 

مــر او را بــه دوزخ نخواهنــد بــرد

بــه عــزت نکردنــد در خــود نــگاه

ــتند ــگ نپنداش ــه از س ــود را ب ــه خ ک

»باب چهارم : در تواضع«

پهلــو نخفــت از درد  کــردی  شــبی 

از ایــن دســت کاو بــرگ رز می خــورد

تتــار تیــر  پیــکان  ســینه  در  کــه 

گــر افتــد بــه یــک لقمــه در روده پیــچ

ــرد ــب مب ــدر آن ش ــب ان ــا را طبی قض

ــت ــود و گف ــت ب ــی در آن ناحی طبیب

ــرد ــان ب ــه پای ــب ب ــب دارم ار ش عج

ناســازگار مأکــول  ثقــل  از  بــه 

ــادان بــر آیــد بــه هیــچ همــه عمــر ن

چهل ســال از این رفت وزنده ســت کرد

»باب پنجم : در رضا«

نیکمــرد صاحبدلــی  کــه  شــنیدم 

دســرس می دامنــت  گفــت  کســی 

چــه می خواهــم از طــارم افراشــن؟

ــالم ــیل، ای غ ــر راه س ــه ب ــن خان مک

ــل و رای ــد و عق ــت باش ــه از معرف ن

ــرد ــش ک ــر قامــت خوی ــه ب یکــی خان

کــز ایــن خانــه بهــر کنــی، گفت بــس

بگذاشــن بهــر  از  بــس  همینــم 

کــه کــس را نگشــت ایــن عــامرت متــام

رسای کاروانــی  کنــد  ره  بــر  کــه 

»باب ششم : در قناعت«

رسگشــــته تر غـــامز  ز  نــــدیــــدم 

ــت ــه اوس ــی ک ــره رای ــی و تی ز نادان

کننــد ایــن و آن خــوش دگــر بــاره دل

افروخــن آتــش  کــس  دو  میــان 

چو ســعدی کســی ذوق خلوت چشــید

ــودمند ــخن س ــی س ــه دان ــوی آنچ بگ

خــروش بــرآرد  پشــیامن  فــردا  کــه 

»باب هفتم : در عالم تربیت«
برگشــته تر بخــت  و  طالــع  نگــون 

ــت ــان دو دوس ــد در می ــالف افکن خ

ــور بخــت و خجــل ــان ک ــدر می وی ان

نه عقل اســت و خود در میان ســوخن

ــید ــان درکش ــامل زب ــه ع ــر ک ــه از ه ک

پســند نیایــد  را  کــس  هیــچ  وگــر 

کــه آوخ چــرا حــق نکــردم بــه گــوش؟

»باب هشتم : در شکر بر عافیت«

همــی آیــد  یــادم  پــدر  عهــد  ز 

ــد ــر خری ــوح و دف ــم ل ــه در طفلی ک

مشــری یکــی  ناگــه  کــرد  در  بــه 

ــرد ــل خ ــری طف ــد انگش ــو نشناس چ

نشــناختی عمــر  قیمــت  هــم  تــو 

ــند ــی رس ــر اعل ــکان ب ــه نی ــت ک قیام

ــش ــگ پی ــد رس از نن ــو را خــود مبان ت

دار رشم  بــدان  کار  ز  بــرادر، 

ــول ــند و ق ــل پرس ــز فع در آن روز ک

بــه جایــی کــه دهشــت خورنــد انبیــا

ــی ــر دم ــر او ه ــت ب ــاران رحم ــه ب ک

خریــد زر  خاتــم  یکــی  بهــرم  ز 

انگشــری دســتم  از  خرمایــی  بــه 

بــرد تواننــد  وی  از  شــیرینی  بــه 

برانداختــی شــیرین  عیــش  در  کــه 

رســند ثریــا  بــر  ثــری  قعــر  ز 

ــش ــای خوی ــد عمله ــردت برآی ــه گ ک

کــه در روی نیــکان شــوی رشمســار

هــول ز  بلــرزد  تــن  را  اولوالعــزم 

بیــا داری؟  چــه  را  گنــه  عــذر  تــو 

»باب نهم : در توبه و راه صواب«

نبیــد تــاب  ز  مســتی  کــه  شــنیدم 

بنالیـــــــد بـــــر آســــتان کـــــــرم

مــؤذن گریبــان گرفتــش کــه هیــن

چه شایسته کردی که خواهی بهشت؟

بگفت این سخن پیر و بگریست مست

پــروردگار لطــف  از  داری  عجــب 

تــو را می نگویــم کــه عــذرم پذیــر

کریــم لطــف  ز  دارم  رشم  همــی 

کســی را کــه پیــری در آرد ز پــای

مــن آنــم ز پــای انــدر افتــاده پیــر

ببخــش جاهــم  و  بزرگــی  نگویــم 

دانــدم زلــل  انــدک  یــاری  اگــر 

یکدگــر از  خائــف  مــا  و  بینــا  تــو 

خــروش بیــرون  ز  مــردم  بــرآورده 

ــود ــدار ج ــه مق ــی ب ــرم بخش ــر ج اگ

وگــر خشــم گیــری بــه قــدر گنــاه

دو خواهنــد بــودن بــه محــر فریــق

عجــب گــر بود راهم از دســت راســت

ــد ــن امی ــت ای دمل می دهــد وقــت وق

مــن ز  دارد  رشم  ار  دارم  عجــب 

کــس از من ســیه نامه تر دیده نیســت

ــاری تســت ــه ی جــز ایــن کاعتــامدم ب

امیـــــــــــــد اال  نیــاوردم  بضاعــت 

دویــد در  مســجدی  مقصــورٔه  بــه 

کــه یــارب بــه فــردوس اعلــی بــرم

سگ و مسجد! ای فارغ از عقل و دین

زشــت روی  بــا  نــاز  منی زیبــدت 

که مستم بدار از من ای خواجه دست

امیــدوار؟ گنهــکاری  باشــد  کــه 

ــاز اســت و حــق دســتگیر ــه ب در توب

کــه خوانــم گنــه پیــش عفــوش عظیــم

ــای ــزد ز ج ــری نخی ــتش نگی ــو دس چ

ــر ــه فضــل خــودم دســت گی ــا ب خدای

ببخــش گنــــــاهم  و  فروماندگــــی 

ــدم ــهره گردان ــردی شــــ ــه نابخـــــ ب

ــرده در ــا پ ــی و م ــرده پوش ــو پ ــه ت ک

ــوش ــرده پ ــرده و پ ــده در پ ــا بن ــو ب ت

وجــود انــدر  گنهــــــــکاری  منانــد 

بــه دوزخ فرســت و تــرازو مخــواه

طریــق دهنــدم  کدامیــن  ندانــم 

کــه از دســت مــن جز کجی برنخاســت

ز مــوی ســپید کــه حــق رشم دارد 

خویشــن از  منی آیــد  رشمــم  کــه 

ــت ــندیده نیس ــال پس ــم فع ــه هیچ ک

تســت آمــرزگاری  بــه  امیــدم 

ناامیــد مکــن  عفــوم  ز  خدایــا 

»باب دهم : در مناجات و ختم کتاب«

علت  به  آنکه  اول  نیست.  لطف  از  خالی  نکته  دو  ذکر  آخر  در 
نتیجه  در  کنم،  انتخاب  را  کوتاه  اشعار  تا  بودم  مجبور  فضا،  کمبود 
بسیاری از اشعار زیبای بلند از قلم افتاد، پس حتما پیشنهاد می کنم 

تا بوستان را تهیه کنید و بخوانید.
دوم آنکه ممکن است)نه لزوما!( حین مطالعه این کتاب، به ابیاتی 
توضیح  به  الزم  باشند!)آیا  شما  اعتقادات  مخالف  که  کنید  برخورد 
هست که لزوما اعتقادات مذهبی منظورم نیست؟!( در بر خورد با این 

ابیات جوری رفتار کنید که خود جناب سعدی گفته اند!

مبانده ســـــت بــا دامنـــــی گوهــرم

کــه در بحــر لؤلــؤ صــدف نیــز هســت

خــوی پاکیــزه  خردمنــد  ای  اال 

ــان ــر پرنی ــت و گ ــر اس ــر حری ــا گ قب

مجــوش نیابــی  پرنیانــی  گــر  تــو 

بیــم و  امیــد  روز  در  کــه  شــنیدم 

تــو نیــز ار بــدی بینیــم در ُســُخن

چــو بیتــی پســند آیــدت از هــزار

هامنــا کــه در فــارس انشــای مــن

چــو خرما بــه شــیرینی اندوده پوســت

رسم زانــو  بــه  خجالــت  از  هنــوز 

درخــت بلنــد اســت در بــاغ و پســت

جــوی عیــب  نشــنیده ام  خردمنــد 

بــه ناچــار حشــوش بــود در میــان

بپــوش حشــوش  و  فرمــا  کار  کــرم 

بــدان را بــه نیــکان ببخشــد کریــم

کــن کار  آفریــن  خلــق جهــان  بــه 

بــه مــردی کــه دســت از تعنــت بــدار

چو مشــک اســت بی قیمــت اندر خن

چــو بــازش کنــی اســتخوانی در اوســت

درضمن اگر کتاب را تهیه نکردید می توانید به راحتی و رایگان 
از گنجور سعدی در اینترنت استفاده کنید! )با این که کتاب یه حال و 

هوای دیگه ای داره!!(
امیدوارم که لذت برده باشید. بی صبرانه منتظر نظرات و انتقادات 

شما هستم!
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ملــک زاده ای ز اســب ادهــم فتــاد

چــو پیلــش فــرو رفــت گــردن بــه تــن

ایــن در  حیــران  مباندنــد  پزشــکان 

ــد ــت ش ــد و رگ راس ــاز پیچی رسش ب

ــاه ــک ش ــه نزدی ــد ب ــت آم ــر نوب دگ

بــه رشم فــرو شــد  را رس  خردمنــد 

اگــــــر دی نپیچیدمـــــی گردنـــــــش

رهــی دســت  بــه  تخمــی  فرســتاد 

ملــک را یکــی عطســه آمــد ز دود

بشــتافتند مــرد  پــی  از  عــذر  بــه 

ــچ ــم مپی ــکر منع ــردن از ش ــن، گ مک

ــاد ــر هــم فت ــره ب ــردن درش مه ــه گ ب

بــدن نگشــتی  تــا  رسش  نگشــتی 

زمیــن یونــان  ز  فیلســوفی  مگــر 

ــودی زمــن خواســت شــد ــر وی نب وگ

نــگاه نکــردش  عنایــت  عیــن  بــه 

شــنیدم کــه می رفــت و می گفــت نــرم

منــش از  روی  امــروز  نپیچیــدی 

ــی ــوزش نه ــر عودس ــه ب ــد ک ــه بای ک

رس و گردنــش همچنــان شــد کــه بــود

یافتنــد کــم  و  بســیار  بجســتند 

کــه روز پســین رس بــر آری بــه هیــچ
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case study number 1 : ANSWER!

This patient has diarrhoea and weight loss due to giardiasis. It is important to take a 
careful history in a patient with diarrhoea. An acute infective diarrhoea develops soon 
after ingestion of the offending food. The commonest infective causes of infective 
gastroenteritis in the UK are viruses such as rotaviruses, or the bacteria Campylobacter 
jejuni or Salmonella enteritidis. Staphylococcal food poisoning occurs within a few 
hours and typically presents abruptly and may be severe but short-lived. Campylobacter, 
Salmonella and Shigella cause more severe symptoms than viral gastroenteritis. The 
incubation period for giardiasis is typically about 2 weeks, but varies from 3 days to 
6 weeks. Giardia lamblia infects the small intestine and causes a watery, yellow, foul-
smelling diarrhoea. Loss of appetite, nausea and weight loss are common. Symptoms 
usually improve after 3–2 weeks, but can persist, in some cases causing lactose intolerance. 

ســالم ! جــواب مســابقه شــماره اول رو براتــون آوردم! ســوال کمــی)؟( ســخت بــود ولــی بــا ایــن حــال یــه پاســخ درســت داشــتیم. از 
افــرادی کــه شــرکت کــردن تومســابقه بســیار تشــکر مــی کنــم و در آخــر بــاز هــم تاکیــد مــی کنــم کــه در تــالش هســتیم تــا بــرای ایــن 
بخــش جوایــز نفیســی در نظــر بگیریــم. در ضمــن ســوال ایــن شــماره رو بســیار آســون آوردم تــا همــه جــواب بدیــد! اولیــن چیــزی کــه 

بــه ذهنتــون رســید جــواب همونــه!!!! ســوال تــو صفحــه بعــده.

case study number 2

History : A -25year-old woman presents to her general practitioner (GP) complaining 
of pain in her right loin radiating in to the right iliac fossa. The pain developed 24 h 
earlier and has become progressively more severe. She has not had her bowels open for 
3 days. She feels alternately hot and cold and is sweaty. She has no pain on passing urine 
and no urinary frequency. Her last menstrual period was 3 weeks ago. She has had the 
occasional episode of acute cystitis, approximately on a -2yearly basis. She has no other 
significant past medical history.
Examination : She looks unwell and is febrile at °38.5C. Her pulse rate is 112/min, 
and blood pressure 66/104mmHg. Examination of the cardiovascular and respiratory 
systems is otherwise unremarkable. She is tender to palpation in the right loin and right 
iliac fossa. There is guarding, and rebound in the right iliac fossa. Bowels sounds are 
sparse.

What is the diagnosis?

خــوب رســیدم بــه بخــش شــیرین مســابقه ، اینجــا تــو هــر شــماره بــرای شــما یــه کیــس میاریــم، شــما هــم می تونیــد بــا خوندنــش 
زبــان خودتــون رو تقویــت کنیــد و عــالوه بــر اون تــو مســابقه مــا هــم شــرکت کنیــد! امــا چــه طــور؟ بــا اســکن کــد QR مقابــل و از 
طریــق کانــال تلگراممــون مــی تونیــد جواباتــون رو بــرای مــا بفرســتید! جــواب مســابقه هــم تــو شــماره بعــدی مــی نویســیم براتــون. 

درآینــده ســعی داریــم جوایــز نفیســی بــه ایــن مســابقه اختصــاص بدیــم.

@noskhemag
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برنده مسابقه شماره اول : آریا عسگری _ پرستاری 98
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به نام خداوند مهربان که مهربانی اش دریایی است بی کران!
همه ی شما مطمئنا با کنکور و آزمونش آشناییت دارید و آن را گذرانده اید. کسانی در این آزمون شرکت 
می کنند که خواستار ارتقای سطح علمی خویش اند و در این بین برخی شرکت نمی کنند و مسیر دیگری برای 

زندگی خود می جویند.
اما آزمون الهی با کنکور و دیگر آزمون های زمینی و ساخت بشری فرق دارد. بله فرق، فرقی که گاهی خیلی 
از ما آن را نمی دانیم و نادانسته و حتی گاهی دانسته آن را با آزمون های ساخت خودمان مقایسه می کنیم. 
حاال چه فرقی؟ در آزمون الهی همه شرکت دارند، صغیر یا کبیر، با هر نژادی و خواسته یا نخواسته. خالق ما این 
آزمون را به بهترین و زیبا ترین شکل ممکن تنظیم و طراحی کرده. آزمون هایی که انسان طراحی می کند باز 
هم هرچقدر که استاندارد باشند، نواقصی دارند. آزمون الهی مبرا از این نواقص است. در این آزمون همه ی شرکت 
کنندگان ابزار و امکانات شرکت در آزمون و قبولی در آن را دارند! سواالت و مسائل براساس امکانات و استعداد 
های هر کس، فرد به فرد طراحی شده. هیچ کسی نمی تواند بگوید که این بخش از امتحان الهی ورای توانایی 
من است. خداوند آزمون هر کس را براساس قدرت وی طرح کرده است که_ ال یکلّف الَلّ نفساً ااّل وسعها_ حال 
مدل آزمون خدا چیست؟  هرچه گفته است تنها و تنها به نفع خود انسان است! چیزی را بیخودی اجبار نکرده، 
چیزی را بی دلیل حرام نکرده که خدا بی نیاز از عبادت خلق است. اما در آخر پروردگار مهربان به آن هایی که 
هرچه کردند به نفع خودشان بوده )و این را در قیامت به عینه می بینند( باز هم نعمت عطا می کند! نعماتی 
که بزرگترین عبادات بشر روی هم رفته، باز ارزشش به کوچک ترین آن ها نمی رسد و این است لطف خدا. و 
اما جهنم مصداق بارز اعمال اشتباه و مردود شدن خود فرد است. در واقع خدا صورت عینی عمل فرد را آشکار 
می کند و این تنها بخواطر کار خود آن فرد است که خداوند در قرآن فرمود ما به هیچ کس ظلم نمی کنیم. 

درواقع گنهکاران به خودشان ظلم کردند!
تحلیل خودم؛ وقتی انسان گنهکار و مردود شده در آزمون الهی بخشش و کرم پروردگار خود را در صحرای 
محشر می بیند که چطور بهشتیان را بیشتر از آن که حقشان باشد نعمت می دهد و چطور گنهکارانی که بدترین 
کار ها را کرده اند و حتی گاهی با خدا ستیز کرده اند، تنها عین کار خودشان را دریافت می کنند، چنان از گناهان 
خودش در پیشگاه پروردگارش شرمنده می شود که این شرمندگی کم از عذاب جهنم ندارد و چه شرمندگی 
عظیمی! بنظرم عذاب فرد از همین شرمندگی در صحرای محشر شروع می شود و نه وقتی داخل جهنم می شود! 
انسان و سخت نگرفته بود و به  دوزخ تجلی اعمال بد فرد و نداشتن رضای خداییست که لطف کرده بود به 
آسانی از انسان راضی می شد! اما فرد خطاکار کاری کرد که مهربانی و رحمت  مطلق را از خودش ناراضی کرد و 

وحشتناک تر از این کار چه می تواند باشد؟! و الحق که انسان گنهکار تنها به خودش ظلم می کند!
ان شالل که همه ی ما از این آزمون الهی سربلند بیرون بیایم.

کنکور الهی!کنکور الهی!
به قلم : عیل قاسیم
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ای عاشقــان ای عاشقـان پیمانه را گم کرده ام
درکنج ویران مــــانده ام ، خمخــــانه را گم کرده ام

هم در پی باالئیــــان ، هم من اسیــر خاکیان
هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم کرده ام

آهـــــم چو برافالك شد اشکــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از اینجا نیستم ، کاشـــــانه را گم کرده ام

درقالب این خاکیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیرحبس شد ، جانانه را گم کرده ام
از حبس دنیا خسته ام چون مرغکی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد ، سامانه را گم کرده ام
در خواب دیدم بیـــدلی صد عاقل اندر پی روان
می خواند با خود این غزل ، دیوانه را گم کرده ام
گـــر طالب راهی بیــــا ، ور در پـی آهی برو
این گفت و با خودمی سرود، پروانه راگم کرده ام



نسخه مجله ای تازه تاسیس بوده و برای پیشرفت شدیدا نیازمند همکاری شما و انتقادات و پیشنهادات شما است. 
از تمامی خوانندگان محترم، در خواست می کنم، تا با انتقادات و پیشنهادات خود، ما را در انتشار و آماده سازی هرچه بهتر و 

قوی تر این گاهنامه یاری کنند؛ باشد که مفید واقع شده باشد.
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