
1400سال چهارم / شماره هشتم تابستان 



بسم اهلل ارلحمن   ارلحیم

نشریه جهان بیننشریه جهان بین
JAHANBIN MAGAZINE

دانشگاه  علوم پزشکی  و  خدمات  هبداشتی  و  درمانی  شهید  هبشتیدانشگاه  علوم پزشکی  و  خدمات  هبداشتی  و  درمانی  شهید  هبشتی

Shahid Beheshti  University of  Medical  SciencesShahid Beheshti  University of  Medical  Sciences



فاطمه عميدي
ستاره حسن پور

عليرضا بينظير

احسان فرهاني

مهران عالمي

محمد سعدي نژاد

مرجان مرادي
صالح رئيسي فرد

آرزو قديمي

فاطمه تركاني

علي وصالي
زهرا كريمي

منيره عباسي

محمد هاني

مرجان مرادي

محمدعلي كريمي
الدن مظاهري

علمی   بخش  6

زندگی اهدای  7

داروسازی،سالمت جامعه 11

فرهنگی 16  بخش 

17  رسم ادب

ایرانی 19 های  سریال   چرا 
ندارند؟ چندانی  طرفدار 

19

اجتماعی 21   بخش 

شهرخاکستری 22

باشیم نوزادان  اعتراض  زبان  23

صنفی 24  بخش 

25   امتحانات مجازی

عقیدتی 26  بخش 

عشق     داستان  االضحی،  27    عید 

تسنن اهل  منابع  در  29  غدیر 

سعادت راه  32  چراغ 

بال های کوچک   با  پرواز  36

حميد فريدوني صاحب امتياز:

سردبير:مرجان مرادي

هيئت تحريريه

ويراستاران

طراحان

سخن سردبیر5
حميد فريدونيمدير مسئول:

حميد فريدوني

علي ناظري

ي
ت اســــامــــ

بفــــــهـــرســــــ
ــ

لـ
ـا

طـ
ــ

مـ
ت 

ــ
ــ

ــ
رس

ــ
هـ

ــ
ــ

ــ
ف



ــت؛  ــر اس ــّی فاط ــال و ح ــک ذوالج ــت؛ مال ــادر اس ــد و ق ــد و صم ــه واح ــدای را ک ــتايش خ ــپاس و س س
خالــق ســپهر و نجــوم زاهــر اســت؛ عالــم الغيــب و داننــده ســراير اســت و اول اســت و آخــر اســت و درود 

ــاک محمــد )ص( ــر محمــد )ص( و آل پ و تحيــات ب

می نويسم از ِعرق مّلی، شهامت مّلی، ايثار مّلی، تيم مّلی و نهايتًا اينترنت مّلی.
ــودن،  ــی ب ــرای آن بجنگیــم. چــه زیباســت مّل ــه آن افتخــار کنیــم و ب آری، ایــن وظیفــه ماســت کــه از مّلیــت خــود دفــاع کنیــم، ب
مّلــی گفتــن و مّلــی شــدن؛ امــا مردمــی شــدن بهتــر نیســت؟ ســخن از صیانــت اســت، امــا معنــای واقعــی آن را چــه کســی می توانــد 
تعریــف کنــد؟ اجدادمــان، پدرانمــان و مایــی کــه یــک عمــر اســت در حــال صیانتیــم؛ صیانــت از نامــوس، صیانــت از هویّــت و مّلیــت 
ــاداش  ــد پ ــم بای ــم ه ــت نیاورده ای ــه دس ــه ب ــی ک ــم و چیزهای ــه نکرده ای ــی ک ــه کارهای ــی ب ــم؛ حت ــاداش بگیری ــد پ ــه بای ــه البت ک
ــی  ــه پاداش ــرد. گرچ ــم ک ــم و نخواهی ــی نکرده ای ــرزمین فروش ــم؛ س ــی نکرده ای ــان فروش ــم؛ ایم ــی نکرده ای ــن فروش ــا دی ــم. م بگیری
ــرود.  ــویم و مط ــردود ش ــویم، م ــروم ش ــه مح ــت ک ــق نیس ــا ح ــم؛ ام ــر برده ای ــه س ــت ب ــامت و امنی ــه در س ــت ک ــن نیس ــر ای برت
همیشــه بــه اســتفاده از ســهام مّلــی مفتخــر بوده ایــم، حتــی اگــر ســهممان کــم بــود؛ امــا بــه کمتــر دیگــر نمی تــوان راضــی شــد.
بــه قــول رســول مهربانی هــا »علــم اگــر در ثریــا هــم باشــد؛ مردانــی از ســرزمین پــارس بــدان دســت خواهنــد یافــت.« مــا می خواهیــم 
ــت اســت. در ایــن شــرایط نابه ســامانی ســامتی  ــزار دســتیابی مــا اینترن ــه قله هــا دســت یابیــم، امــا یکــی از اب ــا رفتــه و ب ــه ثری ب
و پاندمــی رخ داده نیــاز مبــرم بــه اینترنــت مســّلم شــده اســت. از دانــش آمــوزان، دانشــجویان و کارمنــدان گرفتــه تــا کارفرمایــان 
ــم کــه شــاید هــدف جــز تخریــب  ــا خــوب؛ می دان ــد اســت ی ــت ملــی ب ــم اینترن ــدان وابســته شــده ایم. نمی خواهــم بگوی همگــی ب
دســتاوردهای جوانــان در حوزه هــای مختلــف نباشــد؛ چــون همیشــه نیمــه پــر لیــوان را دیــده ام. امــا ایــن لیــوان دیگــر خالیســت؛ 

بــاز جــای شــکرش باقیســت؛ هســتند ســّقاهای دلســوز کــه نمی گذارنــد لیــوان  خالــی بمانــد.

ضمــن آرزوی ســامتی و توفیــق روز افــزون شــما، از تمامــی بزرگوارانــی کــه در چــاپ شــماره هشــتم نشــریه همــراه مــا بودنــد، 
مرجان مرادی/ تابستان 1400نهایــت ســپاس و قدردانــی را دارم.



بــه رغــم پیشــرفت علــم و 
بشــر  کنــون  تــا  فنــاوری، 
یــا  مــاده  اســت  نتوانســته 
ــد  ــه بتوان ــازد ک ــی بس محلول
ــون  ــی خ ــاده حیات ــود م کمب
جبــران  انســان  بــدن  در  را 
کنــد و کمبــود خــون، جــز 
خــون  انتقــال  طریــق  از 
ــن  ــت و ای ــران نیس ــل جب قاب
ــدن  ــش، از ب ــات بخ ــاده حی م
فــرد اهداکننــده آن تامیــن 

. د د می گــر
اولیــن اشــاره بــه انتقــال خــون 
ــه  ــتر جنب ــه بیش ــخ ک در تاری
افســانه دارد، در حکایت »اوید« 
آمــده اســت کــه »مــدآ« بــرای 
بازگشــت جوانی پــدرش، خون 
ــه  ــه و ب ــای او گرفت را از رگ ه
جایــش خــون فــرد جــوان یــا 
ــی  ــون عجیب ــت معج ــه روای ب
ــود،  ــاخته ب ــون س ــا خ ــه ب ک

ــن نمــود. جایگزی
خــون  انتقــال  هــدف 
کــردن  فراهــم 
ــان برای  ــن درم کارآمدتری
ــا  ــون ب ــده خ دریافت کنن

باالتریــن ضریــب ایمنــی 
ــت  ــه داش ــد توج ــت. بای اس
ــرای  ــد ب ــون نبای ــال خ انتق
دریافت کننــده آن خطــری 

داشــته باشــد.
از  خــون  تهیــه  دلیــل  بــه 
ــودن  ــدود ب ــانی و مح ــأ انس منش
مقادیــر قابــل دســترس بایــد 
جلوگیــری  آن  رفتــن  هــدر  از 
کــرد تــا منافــع اهداکننــده و 
حفــظ  خــون  دریافت کننــده 

شــود.

ــی مرتبط  ــوارد اخاق ــی مرتبط م ــوارد اخاق م
ــدای خون ــا اه ــدای خونب ــا اه ب

مختلــف  دالیــل  بــه  امــروزه 
مصــرف خــون و فرآورده هــای 
یافتــه  افزایــش  خونــی 
تعــداد  بایــد  بنابرایــن  اســت. 
اهداکننــدگان خــون نیــز بــه 
مــوازات افزایــش میــزان مصــرف 
خــون و فرآورده هــای آن افزایــش 
یابــد. از طــرف دیگــر تأمیــن 
ــی از  ــی، نیم ــالم و کاف ــون س خ
چالش هــای عمــده در تمامــی 
ســازمان های انتقــال خــون در 

ــه طــور  ــا می باشــد. ب سراســر دنی
ــی  ــالم و کاف ــون س ــر خ ــی اگ کل
از طریــق اهــدای خــون داوطلبانــه 
ــون و  ــردد، ســامت خ ــن نگ تامی
در نتیجــه ســامت جامعــه مــورد 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــد ق تهدی
موضــوع  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
اهــدای  در  مســأله  مهم تریــن 
ــدگان  ــایی اهداکنن ــون، شناس خ
ــی  ــد. از آن جای ــب می باش نامناس
ــه  ــا ب ــه ابت ــل اولی ــه در مراح ک
از  ســرایت  قابــل  عفونت هــای 
طریــق انتقــال خــون، آزمایش هــا 
ممکــن اســت قــادر بــه تشــخیص 
ــره(،  ــاز پنج ــند )ف ــاری نباش بیم
ــی  ــدم آلودگ ــام ع ــود اع ــا وج ب
خــون توســط ایــن آزمایش هــا 
ــرد را از  ــی ف ــکان آلودگ ــد ام نبای

ــت. ــر دور داش نظ
نبایــد  خــون  اهــدای 
ــژادی،  ــض ن ــه تبعی هیچ گون
ــی  ــی را در پ ــا دین ــی ی مّلیت
داشــته باشــد. تنهــا معاینــه 
اســتانداردهای  و  پزشــکی 
ــا  ــرش ی ــاک پذی ــط، م مرتب

رد داوطلــب اهداســت.

داوطلــب اهــدای خــون 
بایــد در مــورد خطــرات 
و  آلــوده  اهــدای خــون 
وی  اخاقــی  مســئولیت 
دریافت کننــده  برابــر  در 
خــون مطلــع و البتــه بیمــه 

ــردد. گ
ــون،  ــدای خ ــات اه ــداد دفع تع
شــده  گرفتــه  خــون  حجــم 
ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــر نوب در ه
ــدوده  ــرد و مح ــس و وزن ف جن
بــرای  ســنی  پاییــن  و  بــاال 
اهــدای خــون از جمله مــواردی 
ــررات و  ــد مق ــه بای ــتند ک هس
در  خاصــی  دســتورالعمل های 
هــر کشــور بــرای آن هــا وجــود 

ــد. ــته باش داش

قوانين اهدای خونقوانين اهدای خون
اســتراتژی های  از  یکــی 
بهداشــت  جهانــی  ســازمان 
جهــت افزایــش ســامت خــون، 
انتخــاب اهداکننــده از جمعیــت  
ــت  کــم خطــر می باشــد. جمعی
کــم خطــر شــامل افرادی اســت 
کــه ســابقه اعتیــاد تزریقــی، 
تمــاس جنســی نامطمئــن )و 
بــا شــرکای جنســی  احیانــاً 
ــت  ــی و حجام ــدد(، خالکوب متع
را ذکــر می نماینــد. از جملــه 

ــن  ــده بی ــاب اهداکنن ــرایط انتخ ش
ســن 1۷ تــا ۶۵ ســال و وزن بــاالی 
۵۰ کیلوگــرم، رعایــت فاصلــه زمانی 
حداقــل ۸ هفتــه بیــن دو نوبــت 
اهــدای خــون، میــزان هموگلوبیــن 
ــر دســی  ــرم ب ــل 12/۵میلی گ حداق
ــا  ــدم ابت ــارداری، ع ــدم ب ــر، ع لیت
فشــار  ماننــد  بیماری هایــی  بــه 
خــون و دیابــت، عــدم ســابقه اعتیاد 
تزریقــی و عــدم تمــاس جنســی 

ــت. ــر اس ــل ذک ــن قاب نامطمئ
ــب،  ــد و مناس ــوارد تأیی ــز م ــه ج ب
ــی ۸  ــت ط ــاز نیس ــده مج اهداکنن
ــدای  ــار اه ــک ب ــش از ی ــه، بی هفت
باشــد.  داشــته  کامــل  خــون 
اهداکننــده بایــد طــی اهــدای خون 
ــک و مســتقیماً تحــت نظــر  از نزدی

ــد. باش
بــرای  حتــی  نبایــد  اهداکننــده 
ــرای  ــا ســرنگ ب ــار از ســوزن ی یکب
تزریــق وریــدی داروهایــی غیــر 
از آنچــه پزشــک معالــج توصیــه 
کــرده، اســتفاده کــرده باشــد. ســایر 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــم اخاق ــوارد مه م
ــی  ــور اخاق ــون در منش ــال خ انتق
ســازمان انتقــال خــون ایــران آمــده 

ــت. اس

فيزيکــی،  فيزيکــی، اثــرات  اثــرات 
ــی ــی و اجتماع ــیروان ــی و اجتماع روان

اثراتــی کــه اهدای خــون از 
نظــر فیزیکــی و روانــی بــر 
اهداکننــدگان می گــذارد 
ــر  ــی ب ــیار مهم ــش بس نق
جــذب اهداکننــدگان دارد.
نیــاز بــه خــون و فرآورده هــای 
و  اســت  افزایــش  بــه  رو  آن 
جــذب افــراد جامعــه بــرای 
اهــدای خــون نیــاز بــه تــاش 
بیشــتری دارد. یکــی از ایــن 
ــن  ــراد ای ــذب اف ــای ج روش ه
اســت کــه تجربــه اهداکنندگان 
از اهــدای خــون بــرای جامعــه 

ــود. ــو ش بازگ
بــرای  زیــادی  انگیزه هــای 
دارد،  وجــود  خــون  اهــدای 
در بیشــتر مطالعــات حــس 
ــی  ــزه اصل ــتی انگی بشردوس
اهــدای خــون بــوده اســت.

ــراب  ــردگی و اضط ــزان افس می
در اهداکننــدگان بــه میــزان 
غیــر  از  کمتــر  معنــاداری 
اهداکننــدگان اســت. همچنیــن 
حــس مفیــد بــودن و مهــم 
ــودن ناشــی از اهــدای خــون  ب
ســبب ایجــاد احســاس امنیــت 
ــت  ــتن بینی مثب ــر، خویش خاط
بــودن  ارزش  بــا  و احســاس 
می شــود، همینطــور بیشــتر 
ــرات  ــون، اث ــدای خ ــرات اه اث
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مــدت  و  بوده انــد  مثبــت 
بیشــتری نســبت بــه اثــرات 
ــد.  ــول می انجامن ــه ط ــی ب منف
از بیــن اثــرات مثبــت می تــوان 
بــه احســاس رضایــت، شــادابی 
و نشــاط و احســاس آرامــش 
ــا  ــام این ه ــه تم ــرد ک ــاره ک اش
در ارتقــای ســامت روانی آن ها 
بیماری هایــی  از  و پیشــگیری 
حائــز  افســردگی  همچــون 

ــت. ــت اس اهمی
می شــود  تبییــن  این گونــه 
ــناختی  ــکات روان ش ــه مش ک
چــون افســردگی و اضطــراب 
و  انگیــزه  کاهــش  موجــب 
انجــام و مشــارکت در هــر گونــه 
بنابرایــن  می شــود؛  فعالیتــی 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــود از اف نمی ش
مشــکات  ایــن  از  درجاتــی 
ــدام  ــت اق ــتند جه ــا هس مبت

ــار  ــه انتظ ــدای داوطلبان ــرای اه ب
ــت. داش

عوارض اهدای خونعوارض اهدای خون
بی توجهــی،  آگاهــی،  عــدم 
از  تــرس  فراموشــی،  تعلــل، 
ــرس  ــون، ت ــدای خ ــوارض اه ع
ــط  ــای غل ــتان و باوره از بیمارس
مهم تریــن علــل عــدم اهــدای 
خــون بــوده اســت؛ بنابرایــن ارائه 
ــه  تجــارب و آگاهــی بخشــیدن ب
ــدای  ــورد اه ــه در م ــراد جامع اف
خــون و کاهــش تــرس منجــر بــه 
بهبــود رونــد جــذب اهداکنندگان 

می شــود.
بــا وجــود ایــن امر مهــم اســتفاده 
از خــون و مشــتقات آن خطراتــی 
ــر  ــاوه ب ــال دارد؛ ع ــه دنب ــز ب نی

احتمــال بــروز ناســازگاری بیــن 
گروه هــای خونــی فــرد دهنــده 
و گیرنــده کــه شــایع ترین و 
ــی  ــه ناش ــن عارض خطرناک تری
از انتقــال خــون اســت، انتقــال 
عفونــت ناشــی از پاتوژن هــا بــه 
گیرنــده خــون یــا مشــتقات آن 
ــی بســیار  ــوارض جانب ــز از ع نی
خــون  انتقــال  طــب  مهــم 

می باشــد.
عــوارض جانبــی اهــدای کامــل 
خــون نیــز در حــدود یک ســوم 
ــدا  ــگام اه ــدگان در هن اهداکنن
ــد،  ــس از آن روی می ده ــا پ ی
لــذا پیشــگیری از بــروز عــوارض 
ــه  ــرای ب ــا ب ــش آن ه ــا کاه ی
آســیب  رســاندن  حداقــل 
اهداکننــدگان و حفــظ ســامت 
آن هــا الزم اســت. در بیشــتر 
ــوارد عــوارض خفیــف اســت؛  م

واکنــش  بــه  می توانــد  امــا 
ــت  ــه مراقب ــاز ب ــه نی ــدید ک ش
شــود.  منجــر  دارد  پزشــکی 
جانبــی،  عــوارض  شــایع ترین 
عــوارض موضعــی ناحیــه بــازوی 
خونگیــری ماننــد کبــودی و درد 
ــای  ــتگی و واکنش ه ــازو، خس ب
وازووگال بــوده اســت. بــروز ایــن 
عــوارض بــرای اهداکننــده نگران 
ــه  ــم ب ــوده و در تصمی ــده ب کنن
ــه  ــدی ب ــای بع ــدای خون ه اه
ــار  ــدگان ب ــوص در اهداکنن خص
اول ممکــن اســت ایجــاد تردیــد 

ــد. نمای
ــد  ــان می ده ــی ها نش بررس
واکنش هــای  تنهــا  نــه 
ــای  ــه واکنش ه ــدید بلک ش
ــرگیجه و  ــل س ــف مث خفی
ــش  ــث کاه ــز باع ــف نی ضع
اهداکننــدگان  بازگشــت 

ــرای اهــدای خــون مجــدد  ب
. ند می شــو

ــانی  ــاع رس ــا اط ــت ب ــد اس امی
بتوانیــم ایــن مــاده زندگی بخــش 
را در رگ هــای فــرِد در انتظــار 

ــم. ــاری کنی ج
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داروســازی، صنعتــی اســت کــه در زمینــه دارو درمانــی 
ــن  ــوان متداول تری ــه عن ــار ب ــک بیم ــداوای ی ــرای م ب
شــیوه در دنیــا بــا بیمــاران و مــردم مرتبــط می گــردد. 
یــک داروســاز در داروخانــه بایــد روی همــه نســخه های 
پزشــکان نظــارت کنــد و تأییــد کنــد کــه نســخه بــرای 
بیمــار از نظر ســن، وزن، تداخات و تناســب بــا بیماری 
مناســب اســت و بــا مهــر و امضــا تأییدیــه خــود را ثبت 
کنــد و در صــورت ایــراد بــا پزشــک تمــاس بگیــرد یــا 
مســئولیت آن را نپذیــرد و از پذیــرش آن امتنــاع کنــد. 
داروســاز در صــورت ناموفــق بــودن رژیــم دارو درمــان، 
بایــد دالیــل عــدم موفقیــت را بررســی کنــد. این رشــته 
ــع  ــان در مقط ــورهای جه ــیاری از کش ــران و بس در ای
دکتــری حرفــه ای ارائــه می شــود. معــادل ایــن رشــته 
ــا  ــوال Master of Pharmacy ی ــران، معم ــارج از ای در خ

Mpharm می باشــد.

ــه  ــت ک ــامت اس ــه س ــه ای در زمین ــازی حرف داروس
ــد.  ــد می ده ــیمی پیون ــم ش ــا عل ــت را ب ــوم بهداش عل
رشــته داروســازی، رشــته ای در ارتبــاط بــا علــوم 
پزشــکی اســت کــه در رابطــه بــا تولیــد و ســاخت دارو، 
ــودات  ــان و موج ــدن انس ــت دارو در ب ــی وضعی بررس
ــم  ــه و ک ــر دارو در ســامت جامع ــزان تأثی ــده و می زن
ــد. ــا می کن ــش ایف ــاری زا نق ــای بیم ــردن بحران ه ک
بــه عبــارت دیگــر رشــته داروســازی بــه شــناخت مــاده 
موثــر، فرمولــه کــردن ایــن مــاده )تبدیــل مــاده موثــر 
ــرای بیمــار باشــد مثــل  ــل مصــرف ب ــه فرمی کــه قاب ب
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــربت ی ــول، ش ــرص، کپس ق
تزریقــی( و بررســی اثــرات دارو بــر بــدن بیمــار 

می پــردازد.
علـت حـدود ۳۰ تـا ۵۰ درصـد ناموفـق بـودن 
مربـوط  دارو  بـه  بیمـار،  یـک  مـداوای  شـیوه 
می شـود. یعنـی کیفیـت دارو، انتخاب نـوع دارو 
و نحـوه اسـتفاده از دارو. ایـن کـه بیمـار دارو را 
بـا چه مـواد غذایی یـا داروهـای دیگر اسـتفاده 
می کنـد می تواند اثـر دارو را تضعیـف کند و این 
وظیفه یک داروسـاز اسـت که علت را تشـخیص 
دهـد و در این زمینه پزشـک معالـج را راهنمایی 

. کند

ــازی در ايران  ــول داروس ــينه تح پيش
از داروســازی ســنتی تــا داروخانه ها

ــا گیاهــان دارویــی و مــوارد  ــی ب ــه خوب ایرانیــان از گذشــته ب
ــان  ــر گیاه ــاوه ب ــن ع ــد. همچنی ــنا بودن ــا آش ــتفاده آن ه اس
ــواد  ــی، م ــواد معدن ــی م ــی برخ ــواص داروی ــی، از خ داروی
ــه  ــرای معالج ــا ب ــد و از آن ه ــت آگاه بودن ــز نف ــی و نی غذای
ــر  ــوان اث ــا نمی ت ــد؛ ام ــتفاده می کردن ــون اس ــراض گوناگ ام
ــتان نشــان  ــران باس ــاره از ای ــن ب ــوب مشــخصی را در ای مکت
داد. پــس از ورود اســام و بــه ویــژه از دوران خافــت 
عباســی همزمــان بــا توجــه بــه علــوم مختلــف، آثــار 
ــه  ــر، ب ــای دیگ ــازی از زبان ه ــکی و داروس ــیاری در پزش بس
ویــژه یونانــی ترجمــه شــد و برخــی از پزشــکان مســلمان نیــز 
در ایــن بــاره آثــاری نوشــتند. از جملــه مشــهورترین مترجمان 
ــن  ــن ب ــه حنی ــوان ب ــکی می ت ــان در پزش ــان آن زم و مؤلف

اســحاق و فرزنــدش اســحاق بــن 
ــا  ــا، ابوزکری ــن لوق ــن، قســطا ب حنی
ــوع  ــویه و بختیش ــن ماس ــی ب یحی
ــن جرجیــس کــه پیــش از رفتــن  ب
جنــدی  پزشــکان  از  بغــداد  بــه 
ــد  ــرد. محم ــاره ک ــود، اش ــاپور ب ش
 313-2۵1( رازی  زکریــای  بــن 
ه.ق( پزشــک و شــیمیدان ایرانــی 
حیطــه  در  بســیاری  کتاب هــای 
پزشــکی و داروســازی نوشــته اســت 
دایــرة  آن هــا  مشــهورترین  کــه 
ــام الحــاوی  ــه ن المعــارف پزشــکی ب

اســت. جلــد بیســت و یکــم ایــن کتــاب 
بــه داروشناســی و تهیــه آن هــا اختصاص 
ــز  ــری نی ــاله های دیگ ــه رازی رس دارد. ب
در حیطــه داروســازی منســوب اســت از 
جملــه: االدویــه الموجــوده لــکل مــکان، 
المرضــی و کتــاب قرابادیــن  اطعمــه 
ــاره تمــام  ــاب درب ــر۶2 ب کــه مشــتمل ب
-3۷۰( ســینا  ابوعلــی  داروهاســت. 
قانــون،  از  بخشــی  نیــز  ه.ق(   42۸
ــه  ــکی، را ب ــود در پزش ــع خ ــاب جام کت
ــن  ــت. ای ــاص داده اس ــازی اختص داروس
ــت  ــانه ای از اهمی ــوان نش ــوارد را می ت م
داروشناســی و داروســازی نــزد پزشــکان 

ــت. ــامی دانس ــهور دوران اس مش
ــار  ــوان آث ــز می ت ــد نی ــده های بع در س
مفصلــی را در ایــن حــوزه نشــان داد 
ماننــد کتــاب ذخیــره خوارزمشــاهی 
ــه  ــه در نیم ــی ک ــماعیل جرجان از اس
نخســت ســده ششــم هجــری 
ــاالت  ــی از مق ــده اســت و یک ــته ش نوش
آن بــه داروشناســی و تهیــه داروهــا 
ــکی  ــای پزش ــاص دارد. از کتاب ه اختص
دوره مغــول می تــوان بــه تنکســوق 
نامــه یــا طــب اهــل ختــا کــه ترجمــه و 
تألیفــی از رشــیدالدین فضــل اهلل همدانی 

ــهورترین  ــرد. مش ــاره ک ــت، اش اس
ــوی  ــر صف کتــاب داروســازی عص
میــرزا  المؤمنیــن  تحفــه  نیــز 
محمــد زمــان تنکابنــی اســت. ایــن 
نشــانه ای  می تــوان  را  مثال هــا 
از پایــداری ســنت نــگارش آثــار 
ــامی و  ــران دوره اس ــکی در ای پزش
ــازی در  ــه داروس ــکان ب ــه پزش توج

ــت. ــود دانس ــار خ ــگارش آث ن
از اواخــر دوره صفویــه، توجــه به 
پزشــکی و داروســازی کمرنــگ شــد 
و اطــاع دقیقــی از اوضــاع پزشــکان 
در ایــران تــا اوایــل دوره قاجــار 
در دســت نیســت. عطــاران دوره 
ــا اســتفاده از  ــار نیــز بیشــتر ب قاج
کتاب هــای داروســازی پیشــینیان 
ــن  ــه المؤمنی ــه تحف ــش از هم و بی
ــد.  ــدام می کردن ــز دارو اق ــه تجوی ب
عطاری هــای دوره قاجــار معمــوالً 
دکان هایــی بودنــد کــه در ابتــدا 
ــداً  ــد و بع عطــر و بخــور می فروختن
بــه دلیــل افزوده شــدن گل و ریشــه 
و ادویــه معطــر ماننــد عــود و عنبــر 
و مشــک بــه اجنــاس آن هــا و دیگــر 
ــه  ــج ب ــه تدری ــی، ب ــان داروی گیاه

نويسنده  :  آقای محمدعلی کریمیعلمی
نويسنده: محمدعلی کريمی/دکتری حرفه ای  داروسازی، ورودی 1399علمی
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صــورت محلــی بــه شــکل داروخانــه 
ــری،  ــر کارب ــن تغیی ــا ای ــد. ب درآمدن
ــل  ــی تبدی ــه دکان های ــا ب عطاری ه
شــدند کــه قفســه های متعــددی 
در آن هــا وجــود داشــت و داروهــای 
گیاهــی و مــواد معدنــی و خوراکــی 
بســیاری در آنجــا قــرار داشــت. بــه 
ــه در دکان هایشــان  ــا ک جــز عطاره
دوافروش هــای  بودنــد،  مســتقر 
ــان  ــه خیاب ــز در گوش ــرد نی دوره گ
بــه نســخه پیچــی و فــروش دارو 
ــن در  ــر ای ــاوه ب ــد. ع می پرداختن
ــازی  ــار پزشــکی و داروس ــد قاج عه
بیــش از پیــش بــا خرافــات عجیــن 
برخــی  کــه  طــوری  بــه  بــود، 
ــاز کــردن  ــا اســتخاره و ب عطــاران ب
ــز  ــاران دارو تجوی ــه بیم ســرکتاب ب

می کردنــد.

تحول داروسازی
بــا توجــه بــه وضــع اســفبار بهداشــتی 
ــار و  ــه در دوره قاج ــر جامع ــم ب حاک
نیــز شــیوع بیماری هــای همه گیــر 
ــه  ــب نوب ــون و ت ــا، طاع ــه وب از جمل
لــزوم اصاحــات بهداشــتی و پزشــکی 
ضــروری بــه نظــر می رســید. بــه 
تربیــت  بــرای  و  منظــور  همیــن 
و  پزشــکی  نظامــی،  متخصصــان 
ــاه  ــن ش ــازی، در دوره ناصرالدی داروس
مدرســه  امیرکبیــر،  همــت  بــه  و 
ــتین  ــد. نخس ــیس ش ــون تأس دارالفن
معلــم داروســازی ایــن مدرســه مســیو 
ــود. فکتــی، دروس  ــی ب فکتــی ایتالیای
ــه  ــازی را ب ــیمی و داروس ــک، ش فیزی
کمــک مترجــم خــود میــرزا رضــا بــه 
ــع  ــی داد )وقای ــم م ــاگردانش تعلی ش

1۰2ه.ش(. اتفاقیــه، 

عملــی  تدریــس  بــرای  ظاهــراً 
پزشــکی و داروســازی بــه شــاگردان 
دارالفنــون  در  بیمــاران  مدرســه، 
ــا دارو  ــه آن ه ــه می شــدند و ب معاین
ــورد در  ــن م ــد. در ای ــز می ش تجوی
شــماره 14۰ همــان روزنامــه چنیــن 

ــت: ــده اس آم
»بــرای اینکــه شــاگردان طبابــت 
روزه  همــه  بیاموزنــد،  خــوب  را 
آمــده،  دارالفنــون  در  مریض هــا 
امتحــان نمــوده و نســخه ســنجیده 
نوشــته و معلــم دواســاز فکتــی، دوا 

» می دهــد.
در اولیــن ســال تأســیس دارالفنــون 
رشــته  شــاگردان  )2۶۸ه.ق( 
ــه  ــد و ب داروســازی هفــت نفــر بودن
ــزوده  ــا اف ــداد آن ه ــر تع ــج ب تدری
شــد و در ســال )1299ه.ق( بــه 33 

ــید. ــر رس نف

بعــد از فکتــی، ِشــِورین آلمانــی 
ســوی  از  فرانســوی  مولیــون  و 
ــور تدریــس  ــت اســتخدام و مأم دول
طبیعیــات و داروســازی شــدند و 
ــق  ــه ای طب ــز داروخان ــک نی ــر ی ه
ــران  ــد در ته ــط جدی اصــول و ضواب
دایــر کردنــد. پــس از آن که قــرارداد 
ــت،  ــه یاف ــی خاتم ــتخدامی فکت اس
ــام میــرزا  ــه ن یکــی از شــاگردانش ب
کاظــم محاتــی کــه در همیــن 
ــا برگشــته  ســال )12۸۷ه.ق( از اروپ
بــود بــه جــای وی مشــغول بــه کار 
شــد و تــا زمــان مــرگ )1313 ه.ق( 
بــه تدریــس اشــتغال داشــت و پــس 
ــی  ــا معرف ــرون ب ــیو روکب از او مس
دکتــر تولــوزان )پزشــک ناصرالدیــن 
شــاه( معلــم طبیعیــات و داروســازی 

ــد. ــه ش مدرس
مســیو  ه.ق(،   1322( ســال  در 

لوکونــت بــه عنوان داروســاز اســتخدام 
ــگاه  ــت، آزمایش ــه دول ــد و در تکی ش
ــده ای از  ــه ع ــرد و ب ــر ک ــیمی دای ش
تدریــس  داروســازی  عاقه منــدان، 
ه.ق  محــرم1۳۳7  در  می کــرد. 
ــرف  ــه از ط ــان الدول ــر لقم دکت
احمــد شــاه بــه ریاســت قســمت 
ــد  ــوب ش ــون منص ــب دارالفن ط
ــه  ــار مدرس ــتین ب ــرای نخس و ب
ــه ای در  ــل جداگان ــب در مح ط
ــتقل  ــور مس ــه ط ــون ب دارالفن
ــه کار پرداخــت و در ســال1۳۰1  ب
ه.ش در مدرســه عالــی طــب 
شــعبه داروســازی تأســیس شــد. 
تحصیــل  دوره  ه.ش  ســال13۰۵  در 
داروســازی، ســه ســال تعییــن شــد و 
داشــتن مــدرک ســه ســاله متوســطه 
مدرســه  ایــن  در  تحصیــل  بــرای 
اجبــاری شــد. در ســال13۰۷ ه.ش 

ــی،  ــترونک آلمان ــری اش ــر هان دکت
معلــم شــیمی داروســازی و شــیمی 
داروســازی  مدرســه  زیســتی 
ــب  ــا تصوی ــال ب ــن س ــد و در ای ش
نظام نامــه جدیــد شــورای عالــی 
معــارف، کارآمــوزی در داروخانــه 
داروســازی  دروس  برنامــه  جــزو 

ــت. ــرار گرف ق
در ســال13۰9 ه.ش دکتــر مهــدی 
نامــدار و دکتــر صــادق مقــدم بــرای 
تدریــس در ایــن مدرســه اســتخدام 
شــدند. بــه ایــن ترتیــب بــه همــراه 
دکترفتــح اهلّل اعلــم، تعــداد معلمــان 
ــه ســه نفــر  ــی ایــن مدرســه ب ایران
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــت. ب ــش یاف افزای
دانشــگاه تهــران در ســال 1313 
بــه  طــب  عالــی  مدرســه  ه.ش، 
ــازی و  ــکی، دندانس ــکده پزش دانش
داروســازی تبدیــل شــد و در ســال 
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131۸ هــ .ش پروفســور اوبریــن بــه ریاســت دانشــکده های فــوق منصــوب گردیــد و دوره تحصیــل در رشــته چهــار ســال 
ــد. ــران مســتقل ش ــازی دانشــگاه ته ــ .ش دانشــکده داروس ــال 133۵ ه ــره در س ــد و باالخ ش

مشکات رشته داروسازی
ــی کشــور  ــه علــت عــدم پیشــرفت نظــام داروی رشــته داروســازی علی رغــم توضیحــات داده شــده، ب
همــگام بــا ایــن نظــام در ســطح جهانــی، نقــش داروســاز در حــوزه بالیــن نســبت بــه جهــان، بــه شــدت 
ــه ازای هــر۳۰ تخــت بیمارســتانی در  کمتــر در کشــور مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، طــوری کــه ب
ــه ای کــه ۵۰۰  ــه گون ــز اســت، ب ــران بســیار ناچی ــار در ای ــن آم کشــورهای پیشــرو، یــک داروســاز و ای

تخــت بیمارســتانی گاهــًا یــک داروســاز هــم حضــور نــدارد.
ــع دارو،  ــه حــوزه تولیــد و توزی ــه داروســاز و محــدود کــردن نقــش آن ب ــه عــاوه عــدم واگــذاری خدمــات دارویــی ب ب
می توانــد باعــث کمرنــگ شــدن حضــور فعــال و موثــر داروســاز بــرای جلوگیــری از عــود عــوارض دارویــی و امثــال آن 

باشــد.
ــث  ــا، باع ــرای تاســیس داروخانه ه ــه ب ــت و فاصل ــور انحصــار در جمعی ــی پیشــین، ایجــاد دو فاکت ــای اباغ در ضابطه ه
ــود؛  ــده ب ــار ش ــاد انحص ــت ایج ــه و در نهای ــای داروخان ــی پروانه ه ــاردی برخ ــد ده میلی ــای چن ــا، قیمت ه ــاد مافی ایج
انحصــار نامبارکــی کــه دســت ســرمایه داران و پراتیک هــا و ایجــاد داللــی و دکان مناســب خودشــان را باعــث شــده بــود.

بــا ابــاغ آیین نامــه جدیــد داروخانه هــا در هشــتم خــرداد مــاه امســال، گام بســیار موثــری در توســعه خدمــات دارویــی 
کشــور، ایجــاد نقــش موثــر داروســاز در فرایندهــای تجویــز و تلفیــق بــا ایجــاد اتــاق مشــاوره داروســاز، شکســتن انحصــار 
بــا محــدود کــردن دو فاکتــور حــد نصــاب جمعیتــی و فاصلــه و ایجــاد تنفــس در فضــای رقابتــی حــوزه داروخانه هــای 

شــهری، باعــث ایجــاد امیــد و کمرنــگ کــردن دســت مافیــا در ایــن حــوزه شــد.

منابع:
1- منظوراالجداد، م ح؛ ثقفی، م؛ از عطاری های سنتی تا داروسازی جدید در ایران؛ 139۰؛ 9)1(: 3۸-2۷

https://www.mechanicall.ir 2-  رشته داروسازی و کاربردهای آن. )14۰۰، 13 مرداد(. برگرفته از لینک
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شــعر و ادبیــات در هــر زمــان و 
هــر کشــوری جایــگاه و اهمیــت بــه 
خصــوص خــود را دارد و از حیــث 
ــه ســتونی  ــوان آن را ب اهمیــت می ت
بــزرگ در بنایــی عظیــم تشــبیه 
کــرد. همچنــان بــا وجــود پیشــرفت 
یــا  مدرنیتــه  و  دیجیتــال  عصــر 
بــه قــول حســین پناهــی عصــر 
بی حرکتــی عظیــم، عصــر یــخ و 
روی کار آمــدن عقایــد عجیــب و 
غریــب مردمــان روزگار مــا، ادبیــات 
ــرد  ــه ف ــر ب ــداران منحص دارای طرف

ــت. ــودش اس خ
بــا گذشــت روزگاران و ســیر تکامــل 
و تحــّول بشــری، ادبیــات هــر جامعه 
ــا ایــن تحــوالت  نیــز کــم و بیــش ب
همــراه بــوده اســت و نســل بــه 
ــروز  ــه ســینه از دی نســل و ســینه ب
ــت  ــده اس ــل ش ــروز منتق ــه ام ــا ب ت
ــت را  ــرط امان ــه ش ــت ک ــر ماس و ب
چــون اجدادمــان بــه جــای آوریــم و 
در حفــظ و نگهــداری آن بکوشــیم و 
ــه نســل بعــد منتقــل  ــا صداقــت ب ب
ایــران  پهنــاور  ســرزمین  کنیــم. 
ــه فرهنــگ و ادبیــات  نیــز مفتخــر ب
خــود اســت کــه از گذشــته های دور 
ــت  ــوده اس ــت ب ــه اکثری ــورد توج م
آوازه، همچــون  بلنــد  و شــاعرانی 
ــمع  ــا و... ش ــعدی، موالن ــظ، س حاف
محفــل و مایــه فخــر و مباهــات 

ایــران عزیــز هســتند و گنج هــا و آثــار 
شــگرف خــود را با همــت واالی خود و 
لطــف خــدای متعال در کشــور و ســایر 
نقــاط جهــان مانــا کرده انــد کــه زبــان 
ــم و ادب  ــف فه ــده از توصی ــم بن و قل

ــت.  ــز اس ــان عاج ــعار و سخنانش اش
از  کــه  نگاشــتن  و  ســرودن  هنــر 
دل  بــر  همــواره  و  برمی خیــزد  دل 
می نشــیند، یکــی از وجــوه زیبــای 
ادبیــات اســت کــه بــه روش هــای 
گویش هــای  منثــور،  و  منظــوم 
قالب هــای  در  و  مختلــف  محلــی 
کاســیک  ســبک های  و  متنــوع 
می شــود  نوشــته  و  ســروده  نــو  و 
و همچــون معجــزه ای مانــدگار بــا 
ــه  ــده آن پخت ــیحایی نگارن ــس مس نف
ــه  ــت روی صفح ــه و در نهای و پرداخت
فرهنــگ و ادب نگاشــته می شــود؛ بــه 
ــه تدریــج هــر شــاعر،  ــه کــه ب این گون
ــر  ــن هن ــاص در ای ــی خ دارای مهارت
گشــته و بــه نوعــی صاحــب ســبک و 
ســیاق خــود بــه شــمار مــی رود. اگــر 
بخواهیــم منزلــه و اهمیــت شــعر را در 
زندگــی توصیــف کنیــم، بایــد بگوییــم 
کــه همچــون گلــی کوچــک و تشــنه 
 اســت کــه در کویــری بــی آب و علــف 
چشــم انتظار قطــر ه ای آب بــرای ادامه 
ــد ســختی ها را  ــا بتوان حیــات اســت ت
تــاب بیــاورد. مــا مردمــان در هــر زمان 

و مــکان نیــز بــا شــعر و ادبیــات بــه 
ــه روح و آرامــش خاطــر خــود  تغذی
بــا  بتــوان  بلکــه  می پردازیــم؛ 
ــدک،  ــی های ان ــن دلخوش ــود ای وج
ــد و از مشــکات  ــار آم ــر کن راحت ت
حداقــل  زندگــی  ســختی های  و 
ــعر و  ــن ش ــه مأم ــی ب ــرای لحظات ب

ــرد. ــاه ب ــات پن ادبی
ــات  ــعار و جم ــروزه اش ــه ام اگرچ
ــه و اســاس  هجــو و مبتــذل و بی پای
ســایرین، ذهــن و گــوِش جــان مــا را 
مــورد حمــات و ضربــات بی رحمانــه 
ــرار داده اســت؛ امــا قدمــت  خــود ق
شــعر و ادب مــا باعــث شــده اســت 

کــه در عصــر حاضــر نیــز بــه وجــود شــاعران شــیرین ســخنی همچــون اســتاد 
فاضــل نظــری، کاظــم بهمنــی، مهــدی فرجــی و... دلگــرم باشــیم. امیــد بر آن 

اســت کــه نــام و آوازه و هنــر ایــن شــاعران عزیــز کــه بــا اشــعار سرشــار 
از ذوق و عشــق و هنــر خــود روح و روان مــا را نــوازش داده و بــا 

ــختی ها  ــی از س ــج ناش ــود، رن ــاعرانه خ ــه و ش ــب توج ــدگاه جال دی
ــی شــیوا  ــا بیان ــراق را ب و مشــّقت ها و غــم شــیرین عشــق و ف
توصیــف می کنــد، همچــون شــاعران ســده های گذشــته 

ــد. ــه باقــی بمان جاودان
ــه پــاس گرامی داشــت ذوق و عشــق  بــه حکــم ادب و احتــرام و ب

شــعرا و نویســندگان باالخص اســتاد شــهریار بزرگوار روز 2۷ شــهریور 
مــاه هــر ســال را بــه نــام پــرآوازه و بــا مســمای ایشــان ثبــت شــده 

و اختصــاص یافتــه اســت کــه هرچــه در توصیــف فصاحــت و 
باغــت کامشــان بگویــم بــاز هــم کوتاهــی کــرده ام.

چــه زیباتــر بــود آن کــه در پایــان ایــن توصیفــات و توضیحــات بتوان 
خــط یــا نــگاره ای از شــعر اســتاد شــهریار را بــه قلــم یــا بــه تصویر کشــید؛ 

امــا حــال کــه چنیــن امکانــی بــرای مــا فراهــم نیســت؛ ضمــن تشــکر از حســن 
توجهتــان یکــی از اشــعار نغــز و دلنشــین ایشــان را بــه شــما هدیــه می کنیــم.

می کند جوانی  یاد  دلم  گاهی  و  ریپم 

دست هب  گیرد  زغل  ساز  می رود  ات  همتم 

چمن کاین  هنوزم  می انلد  سینه  رد  بلبلی 

هنوز و  نشستیم 
عشقبازی اه  داغ  هب  ما 

هنوز شیطان  زرهه ی  این  ولی  خاموش  ما  انی 

آسمان هماان  رگدد  هوا  دود  زمین  رگ 

هنوز اما  دست  ز  دمسازم  رفته  شد  سال اه 

من آزار  پی  زک  گویی  تو  نسیان  همه  با 

ولی بهارانم  فکر  رد  ساهل  ره  بی ثمر 

ساختند علیلم  و  ریپ  زددکی  بودم  طفل 

گان بای سپهر  و  اپیان  هب  رقنی  می رسد 

مشکنید مهرباانن  ما  از  دل  گو  شهریارا 

می کند نغمه خوانی  هوای  شوقم  بلبل 

می کند انتوانی  و  عجز  اظهار  طاقتم 

می کند گل فشانی  و  آشتی  هم  زخان  با 

می کند چشمک رپانی  همچنان  رپوین  چشم 

می کند شبانی  دارد  نوا  و  شور  همان  با 

می کند آسمانی  دارد  هک  نخوت  همین  با 

می کند زندگانی  و  است  زنده  ردونم  رد 

می کند تبانی  خود  خارطات  با  خارطم 

می کند زخانی  من  با  می رسد  بهاران  چون 

می کند نهانی  ما  با  می کند  رگدون  آنچه 

می کند گانی  بای هم  ما  دوران  دفتر 

می کند انمهربانی  قضا  رد  اقضی  هن  ور 

نويسنده  :  خانم فاطمه عمیدیفرهنگی
نويسنده: فاطمه عميدی/کارشناسی بهداشت عمومی، ورودی 1397فرهنگی
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بــه طــور کلــی مخاطبان ســینما 
ــوای  ــر محت ــارت ب ــدم نظ از ع

ســریال ها معترضنــد.
ســؤال آن هــا ایــن اســت کــه از چــه 
زمانــی و چگونــه چنیــن بی بنــد و 
باری هایــی بــه ســریال های ایرانــی 
ســهوی  آیــا  و  اســت  شــده  وارد 
نویســنده  یــا  اســت  ناخواســته  و 
 وکارگــردان قصــد پوشــاندن ضعف هــا 
ــته اند. ــان را داش ــم فروشی هایش و ک

ــد و  ــی بن ــج ب  تروي
عشــق های  و  بــاری 
مثلثــی و حتــی مربعــی 
ابــزار  از  فیلم ســازان  متاســفانه 
نامناســبی اســتفاده می کننــد؛ بــه 
ایرانــی  ســریال های  طوری کــه 
ســریال های  بــه  زیــادی  شــباهت 
در  کــرده  اســت،  پیــدا  ترکیــه ای 
صورتــی کــه بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه طرفــداران خــود را از دســت 
می دهنــد و وجــود روابــط خــارج 
ــرف  ــده در ع ــن ش ــوب تعیی از چارچ
ســریال ها  ایــن  در  کــه  شــرع  و 
مشــاهده می شــود، ایــن ســؤال را 
بــه وجــود مــی آورد کــه آیــا ایــن آثــار 
ــران اســامی  ــا فرهنــگ ای تناســبی ب
ــن  ــوان چنی ــا می ت ــر؟ آی ــا خی دارد ی
دیگــر  بــا  همــراه  را  ســریال هایی 
ــدان  ــص فرزن ــواده باالخ ــای خان اعض

ــرد؟ ــا ک تماش
بــه عنــوان مثــال به بررســی تعــدادی 
نمایــش  ســریال های  این گونــه  از 

ــدار  ــی طرف ــریال های ایران ــرا س چ
ــد؟ ــی ندارن چندان

و  آمریکایــی  ســریال های  چــرا 
ــی  ــی و... جهان ــپانیایی و انگلیس اس
ــای  ــتر زبان ه ــه بیش ــوند و ب می ش
زنــده دنیــا ترجمــه می شــوند، ولــی 
ســریال های ایرانــی حتــی در ایــران 

ــد؟ ــی ندارن ــداران چندان ــز طرف نی
نظــران،  صاحــب  عقیــده  بــه 
ــم  ــران ک ــه ای در ای ــاز حرف فیلم س

اســت. انگشت شــمار  و 
در واقــع مســائل فرهنگــی، عقیدتــی 
ــه  ــتند؛ ب ــذار هس ــی تاثیرگ و مذهب
ــا  ــب ســریال ها ب ــال اغل ــور مث ط
ــی،  ــف ایران ــوام مختل ــت اق محوری
ــه از  ــک ناحی ــه ی ــوط ب ــا مرب تنه
کشــور بــوده و گــروه کمــی از افــراد 
را بــا خــود همــراه می کننــد. البتــه 
ــهور  ــای مش ــان از چهره ه کارگردان
ــه  ــار خــود را ب اســتفاده کــرده و آث

می رســانند. فــروش 

نويسنده  :  خانم ستاره حسن پورفرهنگی
نويسنده: ستاره حسن پور/کارشناسی بهداشت عمومی، ورودی 1399فرهنگی

خانگــی را می پردازیــم:
ــا شــرایط  ســریال ممنوعــه کامــًا ب
ــاوت  ــان متف ــب ایرانی ــی اغل زندگ
اســت. در یــک خانــواده ایرانــی چــه 
زمانــی ایــن مقــدار اســتفاده علنــی 
از کوکائیــن و گروه هــای مختلــط 
دختــر و پســر وجــود داشــته اســت؟

ــوان  ــی را می ت ــق های مثلث اوج عش
در ســریال شــهرزاد،گل سرســبد 
مشــاهده  ســریال هایی،  چنیــن 
کــرد؛ جایــی کــه شــهرزاد بیــن 
ــاد و فرهــاد(  عشــق دو شــخص )قب
ــه  ــی او ب ــاده و ســیر زندگ ــر افت گی
هیــچ عنــوان مشــخص نبــود. در 
ــب  ــچ مطل ــریال هی ــن س ــع ای واق
ــت.  ــب نداش ــرای مخاط ــی ب آموزش
ســریالی بــا شــکل زندگــی امــروزی 
ــار  ــه اجب ــه ب ــد ک ــرات جدی و تفک
را جــای  در دهــه 3۰-2۰ خــود 
ــای  ــا دیالوگ ه ــراه ب ــود، هم داده ب
متجــدد کــه صرفــاً بازیگــران مطــرح 
ضعف هــای  زیبــا  لباس هــای  و 
موجــود را پوشــانده بــود. همچنیــن 
مــردم، پذیــرای عقایــد و افــکار 
ــوری  ــد؛ ط ــده بودن ــرض ش ــو ف ن
ــا  ــل از ازدواج باره ــهرزاد قب ــه ش ک
ــه  ــک کاف ــاد در ی ــدار فره ــه دی ب
ــوارد  ــن م ــه ای ــت ک ــاص می رف خ
بــا فرهنــگ و شــرایط آن دوران 
ســازگاری نداشــته و بــه طــور کلــی، 
ــروزی در  ــت ام ــا موقعی ــتانی ب داس

ــود. ــم ب ــش قدی پوش
شیشــه  روی  رقــص  ســریال  در 
نیــز خیانــت بــه مثلــث عشــقی 
ــه  ــه طوری ک ــه شــده اســت. ب اضاف
ایــن عشــق ها در زندگــی افــراد 
متأهــل نیــز دیــده می شــود. در 
ــه  ــه جانب ــاش هم ــریال ت ــن س ای
ــا،  ــه رعن ــیدن ب ــرای رس ــس ب ادری
ــوان  همســر یغمــا، را مشــاهده می ت

ــرد.  ــاهده ک مش
همچنیــن ســریال دل کــه تمــام 
مــوارد ذکــر شــده را در خــود جــای 

ــت. داده اس
بــا  ایرانــی  فیلم ســازان  کار 
و  ســطحی  داســتان های  وجــود 
و  خیانــت  بســتر  در  عشــق های 
بــاال  قســمت های  تعــداد  و  دروغ 
ــه ای  ــریال های ترکی ــمت س ــه س ب

کشــیده شــده اســت. 
و  ســینما  منتقــد  آذیــن،  جبــار 
تلویزیــون، نیــز در رابطــه بــا ســریال 
»ســریال  می گویــد:  چنیــن  دل، 
دل، کامــًا ضعیــف و دم دســتی 
حرفــه ای،  نویســنده  کــه  اســت 
بازیگــران  و  بلــد  کار  کارگــردان 
ــی  ــا را کم ــده، ضعف ه ــناخته ش ش
ــچ  ــه در هی ــی ک ــانده، در حال پوش
گفتــن  بــرای  حرفــی  زمینــه ای 
ــی و  ــه ایران ــریال، ن ــن س ــدارد. ای ن
ــًا  ــه کام ــت و جنب ــی اس ــه ترک ن
تقلیــدی دارد و ارزش هزینه هــای 

ــدارد.« ــده را ن ــرف ش ص
ــن  ــور، در ای ــوارد مذک ــر م ــاوه ب ع
ســریال ها هــر کــدام قصــد بــه 
تصویــر کشــاندن زندگــی تجماتــی 
را داشــته و خبــری از خانه هــای 
بــا متــراژ کــم نیســت. مســلماً 
ــل  ــای مجل ــه در ویاه ــانی ک کس
ــاردی  ــدد و میلی ــای متع و خودروه
دغدغــه ای  می برنــد،  ســر  بــه 
غیــر از فقــر دارنــد؛ در صورتــی 
ــب اقشــار  ــی اغل ــه زندگ ــه دغدغ ک

ــت.  ــائل اقتصــادی اس جامعــه مس
ــا وجــود شــبکه های اجتماعــی مجــازی و  ب
ــه ســریال های  قابلیــت دسترســی راحــت ب
بــا محتــوای قــوی وکیفیــت بــاال، مخاطــب 
ترجیــح می دهــد زمانــی را کــه بــرای 
ــن  ــرف چنی ــم دارد، ص ــک فیل ــای ی تماش
فیلــم و ســریال هایی کنــد. شــاید اگــر 
ــه  ــا جامع ــتر ب ــار بیش ــن آث ــازندگان ای س
شناســان، روانشناســان و نویســندگان متبهر 
مشــورت کننــد، در محبوبیــت و مقبولیــت 
ــند؛  ــود می کوش ــار خ ــتر آث ــه بیش ــر چ ه
چــون در ایــن صــورت خواســته های مــردم 

ــد شــد. ــر متوجــه خواهن را بهت
ــه الزم  ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــوان ب می ت
نــوآوری  و  فیلم ســازان خاقیــت  اســت 
از  یکــی  آورنــد.  عمــل  بــه  بیشــتری 
ــن  ــه چنی ــواردی کــه مخاطــب نســبت ب م
شــباهت  اســت،  معتــرض  ســریال هایی 
زیــاد ســریال ها بــه یکدیگــر اســت؛ در 
ــم و  ــواردی در فیل ــن م ــه چنی ــی ک صورت
ســریال های خارجــی بــه مراتــب کمتــر 

می شــود.  دیــده 
ــمت اول  ــد قس ــا چن ــاً تنه ــن غالب همچنی
ــوده  ــذاب ب ــی ج ــریال های ایران ــم و س فیل
ــمت،  ــه قس ــی س ــت دو ال ــس از گذش و پ
داســتان فیلــم بــه ســمت بی محتــوا شــدن 
و ســطحی بــودن پیــش مــی رود. همینطــور 
مــروج بی حجابــی و دوســتی های خــارج 
از مــرز و بــه اصطــاح بــی غیرتــی مــردان 

ــده اند.  ــز ش نی

منابع:
ــش  ــوای ســریال های نمای ــر محت ــرده نظــارت ب 1- پشــت پ

خیانــت  وبــاری،  بنــد  بــی  شــیوع  چیســت؟/  خانگــی 

 ۸  ،1399( خلــوت.  حیــاط  در  مثلثــی  عشــق های  و 

https://www.farsnews.ir لینــک  از  برگرفتــه  اردیبهشــت(. 

ــم؟ )139۸،  ــف می دانی ــی را ضعی ــریال های ایران ــرا س 2- چ

https://www.bartarinha.ir 1۸ اردیبهشــت( برگرفتــه از لینــک

نمایــش  بدهیــد؛ محتــوای ســریال های  3- شــما نظــر 

ــر(.  ــی می کنیــد؟ )14۰۰، 29 تی خانگــی را چــه طــور ارزیاب

https://www.yjc.news برگرفتــه از لینــک
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ــان  ــردم، زم ــم ب ــه قل ــت ب ــه دس ــاری ک ــن ب از آخری
بــرای  جــز  می دهــم  ترجیــح  نگذشــته،  زیــادی 
ــاح  ــه اصط ــه ب ــرم ک ــم نب ــه قل ــت ب ــم دس ــر مه ام
امروزی هــا، قلمــم لــوث نشــود و بــه لطــف جبــر 
جغرافیایــی راه زیــادی تــا صاحــب قلــم شــدن نــدارم.

ــد و  ــان گفته ان ــت، آنچن ــوزناک اس ــان س ــه آنچن واقع
ــاره  ــتن درب ــود را از نوش ــه خ ــنیده ایم ک ــان ش آنچن
ــم؛  ــن وطــن محــروم می کن ــاره ت ــن پ ــم ای درد و زخ
ــم ســوء مدیریــت را ببینــم، ناکارآمــدی  ــی نمی توان ول
ــکوت  ــم. س ــار کن ــکوت اختی ــی س ــم ول ــس کن را ح
ــرار  ــز تک ــی ج ــا حاصل ــن ناکارآمدی ه ــل چنی در مقاب

ــد داشــت. ــش نخواه ــاره آن در پی ــاره و دوب دوب
شــاید اگــر از ایــن دســت وقایــع تلــخ و طاقــت فرســا 
ــا  ــه دنی ــم ک ــود بگوی ــه خ ــتم ب ــود، می توانس ــی ب یک
ــا  ــت و تلخی ه ــیرین نیس ــک رو و ش ــاً ی ــا و دائم ذات
ــان!  ــا ام ــت. ام ــت آن اس ــدنی از حقیق ــی جدانش جزئ
امــان از اینکــه ایــن درد و ایــن موضــوع تنهــا نشــانه ای 
ــاهد  ــروز ش ــه ام ــت ک ــترک اس ــا درد مش از خرواره

ــتیم. ــه هس ــنگ ها فاصل ــی آن از فرس ــه روی الی
دوســت دارم بنویســم بــرای هموطنــان لــر و عربــم کــه 

امــروز همچــون دیــروز و حتــی بدتــر از دیــروز در زیــر
بــار ایــن سیاســت های غلــط و اشــتباه کــه چــون 
گلوله هــای نامرئــی بــر قلبشــان فــرود می آیــد، هســتند.

ای هموطنان خوزستانی!  
بایســتید! همان گونــه کــه بــا مگواری هایتــان در مقابــل 

انگلیســی ها ایســتادید. 
ــر از  ــتان خالی ت ــا دس ــه ب ــون زمانی ک ــتید! همچ بایس
ــتادید.  ــث ایس ــوار بع ــم خون خ ــل رژی ــی در مقاب خال

بایســتید! کــه امــروز وطــن چــون همیشــه چشــم انتظار 
ــرات  ــروع تغیی ــرای ش ــت ب ــن شماس ــه دام ــت ب و دس

اساســی. 
بایســتید! کــه اگــر شــما در مبــارزه حــق طلبانــه، صلــح 
ــرای تمامــی  ــی ب ــروز شــوید، الگوی ــی پی ــه و مدن جویان

هموطنانتــان خواهیــد بــود.
شرمســارم، شرمســارم کــه بــار ســختی ایــن ایســتادگی 
و تغییــر همچــون گذشــته بــر دوش پرتــوان شماســت و 
ســاحی جــز قلــم در دســتانم نیســت و تنهــا امیــدم آن 
ــم ایــن قلــم را در راه حــق و حقیقــت،  اســت کــه بتوان
آزادی و آزادگــی و توســعه ایــن مــرز و بــوم بــر پاپیروس 

ــرم. ــان ب بی ج

#خوزستان_تنها_نيست

تماعی
اج

نويسنده  :  آقای محمد هانی
اجتماعی

نويسنده: آقای محمد هانی/دکتری حرفه اي  داروسازی، ورودی 1399

امروز خوزستان فردای ایران است، اگر کاری نکنیم!
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ــی  ــان قطع ــرق و همچن ــی ب قطع
ــرق... ب

ایــن بــار می خواهــم موضــوع را 
ــان  ــرم و بی ــری بنگ ــه دیگ از جنب
کنــم. قطــع مکــرر بــرق در مراکــز 
و خانه هــای بهداشــت؛ جایــی کــه 
ــرق اضطــراری وجــود دارد و  ــه ب ن
نــه چــاره ای بــرای حــل آن.  چیزی 
ــدن  ــع نش ــت »قط ــم اس ــه مه ک
چــون  اســت؛  ســرد«  زنجیــره 
وقتــی قطــع شــود، گویــی زنجیــره 
ــا  ــت. م ــده  اس ــع ش ــامتی قط س
کــه  تاشــیم  در  و  می خواهیــم 
ــه کن  ــد-19 را ریش ــی کووی پاندم
ــه  ــازیم و ب ــن می س ــم؛ واکس کنی
آن هــم اطمینــان می کنیــم؛ در 
می ایســتیم  طوالنــی  صف هــای 
ــا  ــا واکســینه و ایمــن شــویم؛ ام ت
چــه کســانی ایمــن می شــوند؟ 
از  تــرس  کــه  بزرگســاالنی 
واکســینه نشــدن دارنــد؛ امــا از 
ــم  ــی را داری ــر نوزادان ــویی دیگ س
کــه بــا قطــع شــدن زنجیــره ســرد 
ناشــی از قطعــی مکــرر بــرق دیگــر 

نويسنده  :  آقای/خانم
نويسنده  :  خانم مرجان مرادیاجتماعی

نويسنده: مرجان مرادی/کارشناسي پرستاری، ورودی1397اجتماعی

چــون  بیماری هایــی  بــه  نســبت 
هپاتیــت، کــزاز و دیفتــری ایمــن 
نیســتند و اهمیــت ایــن موضــوع بــه 
مراتــب باالتــر کــه نــه، امــا پایین تــر 
از اهمیــت ایمــن نشــدن نســبت بــه 
ــن  ــت؛ بنابرای ــم نیس ــد-19 ه کووی
بایــد بــرای بهبــود وضــع پیــش آمده 
چــاره ای اندیشــید امــا مســئوالن 
مــا اکنــون خطرناک تــر از کرونــا 
ــد  ــرف می گوین ــک ط ــده اند. از ی ش
ــون  ــد چ ــدا کن ــه پی ــل مان ادام نس
ــالمندی  ــه س ــور رو ب ــت کش جمعی
ــی  ــا قطع ــر ب ــرف دیگ ــت؛ از ط اس
مکــرر بــرق، واکســن ها و داروهــا 
ــی  ــان خنث ــد و اثرش ــن می رون از بی
می شــود کــه اگــر حــال متوجــه 
خســارت ناشــی از آن نشــویم، قطعــا 
ــأله  ــن مس ــه ای ــد متوج ــی بع مدت
بســیار حیاتــی خواهیــم شــد. وقتــی 
ــه  ــه مرحل ــا ب ــا پ ــاس م ــوزاد حس ن
ــه  ــروع مدرس ــن ش ــالی و س خردس
و نوجوانــی گذاشــت، اینجاســت کــه 
حساســیتش را نســبت بــه انــواع 
بیماری هــا نشــان خواهــد داد؛ البتــه 
اگــر بتوانــد ایــن دوران را تجربــه 
ــه  ــادر ب ــه ق ــان ک ــون این ــد. اکن کن
بیــان اعتراضاتشــان نیســتند، مــا 
بایــد مســئول باشــیم؛ مــا بایــد فریاد 
ــیم.  ــا باش ــته آن ه ــاِن بس زب
بــه  در جامعــه ای کــه رو 

ــد  ــی رود، بای ــش م ــالمندی پی س
حافــظ جــان نســل های جدیــد 
ــدر آب  ــد ق ــا می گوین ــه م ــود. ب ب
را  ملّــی  و ســرمایه های  نفــت  و 
بدانیــم و آن را بــرای آینــدگان نیــز 

ــدگان؟ ــدام آین ــم. ک ــظ کنی حف
ــا ایــن وضعیتــی کــه پیــش  ب
بــرای  تضمینــی  مــی رود 
ســامت نســل آینــده و اصــا 
ــرای آینــده نیســت.  نســلی ب
باقــی  نســل مان  بگذاریــد 
بمانــد! مگــر نــوزادان و نســل 
ــده  ــرمایه های آین ــد س جدی
ــل  ــا ارزش نس ــتند؟ آی نیس
ــت و آب و  ــر از نف ــر کمت بش

ــت؟  ــرق اس ب
ــرخک و  ــت س ــم گف ــردا خواهی ف
ــده  ــر ش ــاره همه گی ــت دوب هپاتی
ــن شــده اســت؟  اســت. چــرا چنی
ــا چنیــن بی تدبیری هایــی!  قطعــا ب
دریابیــم!  را  بهداشــت  مراکــز 
تکــرار  تاریــخ  شــنیده ایم 
می شــود  تکــرار  آری!  می شــود. 
ایــن سرنوشــت مــدّور مــا کــه 
ــار  ــن ب ــرار آن ای ــل تک ــه عام البت
بــه عمــد خودمــان هســتیم و نــام 
مــا را بــه نیکــی کــه نــه، بلکــه بــه 

ننگــی یــاد خواهنــد کــرد.
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نويسنده  :  آقای/خانم
نويسنده  :  خانم منیره عباسیصنفی
نويسنده: منيره عباسی/کارشناسي پرستاری، ورودی 1398صنفی

بسم اهلل گویان و آیت الکرسی خوان، انگشت را روی گزینه شروع آزمون مالش می دهیم و بله...
سوال اول: در کیس شماره 3...

ثانیه هایــی بــه مــدت ســال ها بــه صفحــه مالشــی خیــره شــده، مخلوطــی از خــاک رس و قطره هــای عــرق 
ســرد پیشــانی را بــه ســر می گیریــم. حــال و روزمــان شــبیه دانش آمــوزی اســت کــه صفحــه دوم امتحــان 
را ندیــده، بــا ایــن تفــاوت کــه مــا بــه جــای فکــر کــردن بــه ســواالت بعــدی کــه جــواب نداده ایــم؛ دنبــال 
ســؤاالت صفحــه قبلــی هســتیم کــه وجــود نداشــته. در همیــن حیــن، ۵۰ ثانیــه ســؤال اول و کیــس شــماره 

ــد. ــلیم می کنن ــن تس ــه جان آفری ــان ب 3، ج
ــل را  ــک و ماقب ــِی ی ــؤال منف ــاً س ــم داشــت، قطع ــر ه ــدارد و اگ ــود ن ــه وج ــی ک ــه قبل ــه بازگشــت ب دکم
نشــان نمــی داد. بــاز خــدا خیرشــان بدهــد بابــت آن امکانــاِت ده درصــدِی مــرور ســؤاالت؛ بــا ایــن حــال و 
بــا احتســاب حداقــل 2۰ ســؤال جــای شــکرش باقــی اســت کــه شــاید، آن هــم فقــط شــاید، بتوانیــم کیــس 
ــه بعــد تنهــا  شــماره یــک و دو را از مــرگ نجــات دهیــم، ســومی را کــه خــدا بیامــرزد و بــرای چهارمــی ب
فاتحــه ای ختــم می کنیــم؛ البتــه کــه امــکان دارد اصــًا شــرح حــال ایــن بیمــاران نگون بخــت در 2۰ ســؤال 

ــته باشــد! ــک ســؤاالت وجــود نداش رندم شــده بان
بــا تمــام ایــن بــه اصطــاح ُغرهــای دانشــجویانی کــه خوشــی زیــر دلشــان زده، هنــوز امیــدی بــرای پــاس 
ــی کار  ــی رود پ ــرق م ــه ب ــود ک ــان آوار می ش ــر سرش ــی ب ــمانی زمان ــای آس ــام باه ــا تم ــت؛ ام ــدن هس ش

ــران،  ــئوالن و مدی ــول مس ــه ق ــی اش. ب نــام تحصیــل کــرده و مــدرک و زندگ
می شــود.«گرفتــه اش ایــن اســت: »شــهر دچــار خاموشــی 
ــش،  ــه دنبال ــه ب ــی ک ــی عظیم ــه خاموش ــم و چ ــراه را ه ــن هم ــن تلف آنت
ِگلــی امتحانــات، ایــن بــار بــا مختــل می کنــد و دانشــجو می مانــد و حــوِض 

ــا. ــی از گرم ــرق ناش ــای ع قطره ه
آخــر ســر هــم می گوینــد دانشــجویان خــوب 
جــوالن می دهنــد و الکــی واحــد پــاس 
می کننــد ! تــازه مدعــی هــم می شــوند 
ــد چنــد مــدرک  کــه اگــر جــای مــا بودن

اضافــه هــم می گرفتنــد بــا ایــن اوضــاع!
بازهــم خــدا را شــکر کــه ادیســون 
ــرد،  ــراع ک ــرق را اخت ــه ب ــان ک آن زم
بی مّنــت آن را در اختیــار دیگــران 
ــرق  ــراع ب ــر اخت ــه اگ گذاشــت؛ وگرن
ــد،  ــول می ش ــا موک ــن روزه ــه ای ب
مــا بودیــم و یــک دنیــا آدم حریــص 
کــه هــر کــدام می خواســتند بــرق 

ــد! ــان باش ــرای خودش ــط ب فق
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نمايانگــر  قربــان  عيــد 
ــان  ــليم حنيفي ــت و تس عبودي
ــی و  ــل نزديک ــت و فص اس
ــايه  ــلمانان در س ــرب مس تق

ــد. ــه خداون ــت ب عبودي
ــردن  ــی ک ــل قربان ــان فص ــد قرب عی
دل خواســت ها در آستان خداســت. 
ــودش را  ــای خ ــد رض ــس بتوان هرک
از  و  کنــد  رضایــت حــق  فــدای 
ــدا  ــته خ ــته دل در راه خواس خواس
از داشــته ها و  و  بپوشــاند  چشــم 
خواســته هایش بگــذرد بــه عبودیــت 

می رســد.
»قربانــی« وســیله نزدیــک شــدن به 
ــان روز تقــرب  ــد قرب خداســت و عی
بــه پــروردگار؛ روز رهــا شــدن از 
ــات  ــی کــردن تمای تعلقــات و قربان

ــای اراده الهــی اســت. در پیــش پ
ــخ  ــی در تاري ــن قربان اولي
کــردن  قربانــی  زميــن، 
ــرت آدم )ع(  ــدان حض فرزن

ــت. اس
ــَأ ابَْنــْي آَدَم  ــُل َعَلْیِهــْم نََب »َواتْ
بـَـا ُقْربَانـًـا َفُتُقبِّــَل  بِالَْحــقِّ إِْذ َقرَّ
ــْل  ــْم یَُتَقبَّ َ ــا َول ــْن أََحِدِهَم ِم
ــَک  ــاَل َلَْقُتَلنَّ ــِر َق ــَن اْلَخ ِم
ــَن  ُ ِم ــُل اللَّ ــا یََتَقبَّ ََّم ــاَل إِن َق
آیــه  مائــده،  )ســوره  الُْمتَِّقیــَن« 
ــه  ــر آدم را ب ــتان دو پس 2۷( و داس
درســتی بــر ایشــان بخــوان هنگامی 
ــي ای  کــه )هــر یــک از آن دو( قربان
پیــش داشــتند؛ پــس از یکــی از 
آن دو پذیرفتــه شــد و از دیگــری 
پذیرفتــه نشــد. )قابیــل( گفــت:  
»حتمــا تــو را خواهــم کشــت«، 
)هابیــل( گفــت:  »خــدا فقــط از 

می پذیــرد.« تقواپیشــگان 
ــه  ــام گرفت ــه انج ــری ک قربانی دیگ
اســت، قربانــی حضــرت نــوح )ع( 
اســت که پــس از پایــان طوفــان 
ــادی را  ــات زی ــات از آن، حیوان و نج

ــرد. ــی ک ــدا قربان ــرای خ ب
بــه عقیــده یهودیــان در دیــن حضرت 
ــود  ــی وج ــوع قربان ــی )ع( دو ن موس
داشــته اســت. نــوع اول، قربانی هایــی 
ــه آن  ــتند و ب ــوان را می کش ــه حی ک
ــوع دوم  قربانــی دمــوی می گفتنــد. ن
قربانی هــای  یهودیــت،  در  قربانــی 
آن  در  کــه  بــود  دمــوی  غیــر 
بلکــه آن  را نمی کشــتند؛  حیــوان 
ــه  ــد ک ــا می کردن ــا ره را در بیابان ه
ــح  ــل را قبی ــن عم ــم ای ــرآن کری ق

ــت. ــته اس دانس
بــرای  نیــز قربانــی را  مســیحیان 
شــخص حضــرت عیســی )ع( انجــام 

می دهنــد.
در اســام نیــز انفــاق مــال در راه خدا 
ــدان  ــران و نیازمن ــه فقی ــک ب و کم
ــا  ــه ب ــف چ ــای مختل ــه صورت ه ب
واجبــات مالــی، همچــون خمــس 
و زکات و چــه مســتحبات مالــی، 
ــه  ــر گرفت ــه دادن مدنظ ــد صدق مانن
ــوع  ــز دو ن ــردن نی ــی ک ــت. قربان اس

ــق  ــتحب دارد و طب ــب و مس واج
احــکام اســامی بایــد فقــط بــرای 

ــرد. ــورت گی ــدا ص خ
ــی  ــان روز قربان ــد قرب عي
ــغ  ــا تي ــس ب ــردن نف ک
ــردن  ــی ک ــت. قربان تقواس
ــح  ــانه ذب ــه نش ــوان، ب حي
انســان  حيوانــی  بعــد 
ــان  ــن انس ــت؛ بنابراي اس
ــه  ــيدن ب ــرای رس ــد ب باي
ــن  ــو گرفت ــا الگ ــال، ب کم
از ايمــان و تقــوای حضــرت 
ــی  ــم )ع(، در قربان ابراهي
کــردن نفــس خــود تــاش 
ــال  ــام اعم ــد و در انج کن
خالــص بــه درگاه خداونــد 

ــد. ــا باش کوش

منابع:
ــردن. )14۰۰، 2۶  ــی ک ــنتی تاریخــی قربان 1- س

https://www.balagh.ir ــک ــه از لین ــر(. برگرفت تی

2- کریــم خانــی، ح؛ عیــد ســعید قربــان؛ گلبــرگ؛ 

13۸1؛ 3۸: ۶-1

نويسنده  :خانم زهرا کریمینويسنده  :  آقای/خانم
عقیدتی

نويسنده: زهرا کريمی/کارشناسي پرستاری، ورودی 1398عقيدتی

داستان ابراهیم چه زیباست!
بــه ابراهیــم نگفــت جانــت را برایم بیــاور، کــه بی شــک 

فــدا کــردن جــان، راحت تــر بــود.
به او گفت عزیز جانت را برایم به قربانگاه بیاور؛

و او می دانســت کــه قربانــی را بــرای چــه کســی 
؛ د می بــر

و ابراهیم می دانست در محضر معشوق می رود؛
و چه زیبا بود این مسیر عاشقی!

ــی را بیــاور، چــون بایــد ایــن مســیر  گفــت برایــم قربان
ــد کــه ابراهیــم دل از جگرگوشــه اش می کشــد  را می دی

بــرای او یــا نــه؟
و چه امتحانی سخت تر از امتحان با فرزند!

ــی  ــه کس ــرای چ ــه ب ــرد ک ــوش نک ــم فرام ــی ابراهی ول
ــی رود. م

ــود و قربانــی کــردن و دل  ــه ب ابراهیــم عشــقش خالصان
بریــدن از هــر چیــزی بــرای رضــای او خواســته قلبــش؛

و چون زمان قربانی کردن سر رسید؛
تردیــد نکــرد و نخواســت بــه تاخیــر بینــدازد، تــا بیشــتر 

از دیــدن جانانــه اش لــذت ببــرد.
او تمــام لــذت اش را در ســریع تر قربانــی کــردن و 

می دیــد؛ معشــوقش  از  اطاعــت 
و هیــچ لذتــی برایــش باالتــر از رضایــت او نبــود، حتــی 

عشــق بــه پــاره تنــش.
چشــم های ابراهیــم، گوش هــای ابراهیــم و دل ابراهیــم، 

همــه و همــه تســلیم محــض بودند.
اسماعیل هم از قربانی شدن بیمی نداشت؛

چــون او هــم عاشــق بــود و بــه رحــم و مهربانــی خدایش 
اّمیدوار.

آری، این تمثیلی از زندگی ماست.
تضاد عجیبی است...

هر چه بیشتر می میری، بیشتر می رسی!
هرچه بیشتر قربان او می شوی، عاشق تر می شوی!

قربانی عجیبی است این نفس انسان...
ــه  ــش ک ــن اش می نشــیند، دل از تعلقات ــر ت ــه ب ــغ ک تی

ــرد!  ــان می گی ــی  جری ــض زندگ ــازه نب ــرد، ت می بُ
حیف که ندانستیم هر چیزی ارزش دیدن ندارد؛

ــدارد و هــر چیــزی ارزش  هــر چیــزی ارزش شــنیدن ن
دل دادن.

هیچ عشقی باالتر از عشق به خدا نیست.
ــوی  ــه گل ــی ک ــرد... ابراهیم ــت ک ــم ثاب ــن را ابراهی ای

ــد. ــی دل از او بری ــه ول ــماعیل ن اس
این است عشق خالص... 

زهرا کریمی
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از آیاتــی کــه در مــورد واقعــه 
ــا  ــه »ی ــوان ب ــده می ت ــر آم غدی
ُســوُل بَِلّــْغ َمــا أُنـْـِزَل  أَیَُّهــا الَرّ
ــْم  َ ــَک َوإِْن ل ِّ ــْن َرب ــَک ِم إِلَْی
ــالََتهُ«  ــَت ِرَس ــا بََلّْغ ــْل َفَم تَْفَع
ــاره  ــه ۶۷( اش ــده، آی ــوره مائ )س
کــرد. اینجــا لحــن، بســیار جــدی 
و قاطعانــه اســت: »ای پیامبــر! 
ــازل شــد،  ــو ن ــر ت آنچــه را کــه ب
ابــاغ کــن و اگــر چنیــن نکنــی، 
رســالت الهــی را ابــاغ نکــرده ای.

ــدید  ــان ش ــه آنچن ــن آی ــاد ای مف
ــْن  ــث »َم ــاد حدی ــه مف اســت ک
مــاَت َو لَــْم یْعــِرْف إمــاَم 
َزمانـِـِه َمــاَت ِمیَتــًة َجاِهِلیــة« 
می دهــد  نشــان  اجمــاالً  کــه 
موضــوع آنچنــان مهــم اســت 
کــه عــدم ابــاغ پیــام مــورد نظــر 
ــدادن  ــام ن ــادل انج ــد، مع خداون
تمامــی رســالت از جانــب پیامبــر 

)ص( اســت.
اهمیــت ایــن موضــوع چنــان 
اســت کــه ایــن مســأله در منابــع 
اهــل تســنن نیز پوشــیده نیســت.
بســیاری از علمــای اهــل ســنت از 

نويسنده  :  آقای/خانم
نويسنده  :  آقای علی  وصالیعقیدتی
نويسنده :  علی وصالی/کارشناسي پرستاری، ورودی 1398 عقیدتی

عقيدتی

جملــه نســائی، حاکم نیشــابوری، مســلم در 
صحیحــش، امــام احمــد از طریــق بــراء بــن 
عــازب بــه دو ســند، ترمــذی، ابــن ماجــه، 
ابــن عســاکر، بخــاری و... در کتاب هــای 

خــود ایــن حدیــث را مذکــور شــده اند. 
ــه  ــده ک ــل آم ــن حنب ــد ب ــند احم در مس
پیامبــر )ص( در غدیــر خــم فرمودنــد: 
»آیــا شــهادت نمی دهیــد کــه مــن از 
هــر مؤمنــی بــه خــود او ســزاوارتر و اولــی 
ــان  ــد: »آری!« ایش ــه گفتن ــتم؟« هم هس
ــم،  ــوالی اوی ــن م ــه م ــر ک ــد: »ه فرمودن
خداونــدا!  اوســت،  مــوالی  علــی  ایــن 
دوســت داشــته بــاش هــر کــه او را دوســت 
دارد و دشــمن بــدار هــر کــه او را دشــمن 

ــدارد.« ب

سقيفه و کتمان پيام غدير
قاسم بن معاویه گوید: 

ــه امــام صــادق )ع( عــرض کــردم مــردم  ب
)اهــل تســنن( می گوینــد پیغمبــر )ص( در 
ــده  ــته ش ــرش نوش ــد روی ع ــراج دیدن مع

ــه إال اهلل محمــد رســول اهلل و ابوبکــر صــادق اســت؟ ــود ال إل ب
حضــرت فرمودنــد: »ســبحان اهلل! آنــان همــه چیــز را تغییــر داده انــد، حتی 

ــم: »آری!« این را؟« گفت
ــر روی آن نوشــت    ــد ب ــد عــرش را آفری ــد: »وقتــی خداون حضــرت فرمودن

ــه إال اهلل، محمــد رســول اهلل، علــی أمیــر المؤمنیــن. ال إل
همچنیــن وقتــی خداونــد عزّوجــل آب، کرســی، لــوح، اســرافیل، جبرئیــل، 
آســمان، زمیــن، خورشــید و مــاه را آفریــد بــر آن هــا نوشــت »ال إلــه إال 

الل، محمــد رســول الل، علــی أمیــر المؤمنیــن.«
ســپس حضــرت فرمودنــد: »پــس هرکــدام از شــما کــه می گویــد ال إلــه 

إال اهلل، محمــد رســول اهلل بافاصلــه بگویــد: علــی أمیــر المؤمنیــن.«

مخالــف  اوليــن  عــذاب 
آشــکار غديــر چگونــه بــود؟
ــأل   ــه س ــاره آی ــه درب ــن عیین ــفیان ب از س
ــازل  ــاره چــه کســی ن ســؤال شــد کــه درب

ــت:  ــت؟ گف ــده اس ش
ــس  ــچ ک ــه هی ــردی ک ــؤال ک ــزی س از چی
ــدرم  ــود. پ ــیده ب ــن نپرس ــو از م ــل از ت قب
ــل  ــش نق ــادق )ع( و او از پدران ــام ص از ام
کردنــد، زمانــی کــه پیامبــر بــه غدیــر خــم 
ــع  ــا جم ــد ت ــدا زدن ــردم را ص ــیدند، م رس
شــوند، ســپس دســت علــی )ع( را گرفتند و 
فرمودنــد: »هــر کــس من مــوالی او هســتم 
ــن موضــوع  ــوالی اوســت.« ای ــم م ــی ه عل
ــه  ــرد. موضــوع ب ــدا ک همــه جــا شــیوع پی
ــر  ــن نعمــان رســید، ســمت پیامب حــرث ب
آمــد و از شــترش پیــاده شــد و آن را بســت 
ــت: »ای  ــر گف ــه پیامب ــه ب و در حضــور هم
محمــد! بــه مــا امــر کــردی کــه بــه یگانگــی 
ــا  ــم و م ــهادت دهی ــو ش ــالت ت ــدا و رس خ
قبــول کردیــم؛ امــر کــردی کــه نمازهــای پنج گانــه بخوانیــم و مــا قبــول 
ــا را  ــم؛ م ــول کردی ــردی، قب ــر ک ــت زکات ام ــه پرداخ ــا را ب ــم؛ م کردی
ــه  ــک ماه ــن ی ــا را روزه گرفت ــم؛ م ــول کردی ــردی، قب ــر ک ــج ام ــه ح ب
ــر  ــت پس ــدی و دس ــی نش ــا راض ــه این ه ــم؛ ب ــول کردی ــردی، قب ــر ک ام
عمویــت را بــاال بــردی تــا او را بــر مــا فضیلــت دهــی و اینکــه می گویــی 

ــوالی او  ــن م ــه م ــس ک ــر ک ه
هســتم، علــی مــوالی اوســت؛ 
ایــن از جانــب خــودت اســت یــا 

ــت؟« ــب خداس از جان
پیامبــر فرمودنــد: »قســم بــه 
کســی کــه خدایــی جز او نیســت، 
ایــن مطلــب از خداســت.« حــرث 
بــن نعمــان بــه ســمت مرکبــش 
برگشــت درحالــی کــه می گفــت: 
»خدایــا! اگــر آنچــه کــه می گویــد 
ــر  ــر س ــمان ب ــت از آس ــق اس ح
مــا ســنگ ببــاران یــا عــذاب 
ــرای مــا بیــاور.« هنــوز  ســختی ب
ــه  ــود ک ــیده ب ــش نرس ــه مرکب ب
خداونــد ســنگی بــر او فرســتاد و 
ــن زد و  ــه زمی ــورت ب ــا ص او را ب
ســنگ از پشــت او خــارج شــد و 

ــت. او را کش
اعتــراف ســنایی، شــاعر ســنی 
بــه  زبــان،  فارســی  مذهــب 
علیــه  امیرالمؤمنیــن  خافــت 
الســام در روز غدیــر در اشــعارش
ســنایی غزنــوی، شــاعر ســنی 
مذهــب و مشــهور، در اشــعاری 
مربــوط بــه امیرالمؤمنیــن )ع( 

ــت: ــروده اس ــن س چنی
روز  بــه  مصطفــی  نائــب 
شــرع  در  کــرده  غدیــر/ 

مــرورا بــه امیــر
در ترجمــه عربــی ایــن بیــت نیــز 
ــه مفهــوم  ــت و درســتی ب ــه دق ب
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ــی از  ــا، یک ــی م ــگ دین  در فرهن
برنامه هــای نشــان دهنده پیونــد 
ــان  ــن و امام ــای دی ــا اولی شــیعه ب
اســت.  »عــزاداری«  معصــوم 
عــزاداری از آغــاز بــا دســتور و 
ــر  ــخص پیامب ــه ش ــد و توصی تأکی
ــه  ــان )ع( شــکل گرفت )ص( و امام
ــت  ــان اّم ــه می ــه رفت ــت و رفت اس
ــه عتــرت،  ــادار و عاقه منــدان ب وف
ــه صــورت یــک »ســنت دینــی«  ب

ــت. ــده اس درآم
ــد: »إِّن  ــدا )ص( فرمودن ــول خ رس
ــام  ــه الس ــین ـ علی ــل الحس لِقت
ـ حــرارًة فــی قلــوِب المؤمنیــَن 
التَْبــَرُد اَبــداً«، »بــرای شــهادت 
حســین )ع( حــرارت و گرمایــی در 
دل هــای مؤمنــان اســت کــه هرگــز 

ســرد و خامــوش نمی شــود.«
ــزاداری  ــت ع ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــابقه و  ــه س ــه ب شایســته اســت ک
پیشــینه آن اشــاره گــردد، فلســفه 
و انگیــزه ایــن شــعائر دینی بیشــتر 
ــای  ــه زمینه ه ــود و ب ــناخته ش ش
ــای  ــنت دیرپ ــن س ــره وری از ای به
ــاره  ــر اش ــر حاض ــی در عص مذهب

شــود.

زمينه های تاريخی
ــدرت  ــام و ق ــکل گیری اس ــا ش ب
یافتن آییــن نبوی )ص(، دشــمنان 
دیــن و پیامبــر، بــه شــکل های 

. می شــد

فلسفه و انگيزه ها

خط احیاگری در عزاداری
رســاندن  نوعــی  »عــزاداری« 
ــه  ــی« ب صــدای مظلومیــت »آل عل
ــالتی  ــت و رس ــلمان اس ــوش مس گ
عظیــم دارد؛ اقامــه عــزا و بیــان 
ــق  ــوایان ح ــکاه پیش ــای جان رنج ه
و خون دل هــای ایشــان، در عیــن 

نويسنده  :  آقای/خانم
عقيدتی

 نويسنده  : فاطمه ترکانی/کارشناسي پرستاری، ورودی 1397 

تــا  برآمدنــد  درصــدد  مختلــف 
ایــن نهضــت را خامــوش کننــد. 
»برخــورد فیزیکــی« بــا عتــرت 
پیامبــر و مقابلــه رویــاروی و صریــح 
ــزوا  ــه ان ــدان رســول اهلل و ب ــا خان ب
کشــاندن اهــل بیــت پیامبــر، از 
ــمنان  ــود. دش ــا ب ــای آن ه برنامه ه
ــا  اهــل بیــت ســعی داشــتند کــه ب
ــدان  ــاد خان ــام و ی ــردن ن ــاک ک پ
میــان  فاصلــه  ایجــاد  و  پیامبــر 
ــط  ــول اهلل خ ــدان رس ــردم و خان م
و مــرام آن هــا را هــم بــه انــزوا 
ــای  بکشــانند. پیوســته محدودیت ه
بســیاری نیــز بــرای پیــروان اعمــال 
می داشــتند. رفــت و آمــد بــه خانــه 
امامــان و حتــی زیــارت قبــور آن هــا 
ــژه  ــه وی ــخ ب ــی از تاری در برهه های
در عصــر متــوکل عباســی، ممنــوع 
ــی  ــرم سیاس ــک ج ــوان ی ــه عن و ب

تلقــی می شــد. 
ــتن  ــرایطی، نوش ــن ش در چنی
تفکــر  نشــر  و  ســرودن  و 
و  فکــری  خــط  ترویــج  و 
آموزه هایشــان، از شــیوه های 
مؤثــر شــیعه در دفــاع از حــق 
ــا باطــل بــه شــمار  و مبــارزه ب
ــتن و  ــی گریس ــد و حت می آم
ــارت  ــزا و  زی ــوگواری در ع س
آرامگاه هــای ایشــان، یــک 
ــی و  ــی و مبارزات ــل سیاس عم
ــرای  ــوری ب ــاگرانه و مح افش
محســوب  شــیعه  تشــّکل 

اصلــی کــه همــان خافــت و امــارت 
ــده  ــاره ش ــت، اش ــر اس در روز غدی

اســت:
ــوم  ــی ی ــی ف ــب المصطف ــو نائ و ه
ــی  ــرا عل ــه امی ــد جعل ــر/ و ق الغدی

ــرع. الش

ــران  ــی منک ــت دنياي عقوب
ــر غدي

ــهور  ــم مش ــزری، عال ــر ج ــن اثی اب
اهــل ســنت، در روایتــی کــه آن را از 
ــن  ــد، چنی ــل می کن ــده نق ــن عق اب

آورده اســت: 
ــودش از  ــند خ ــا س ــده ب ــن عق اب
ابواســحاق نقــل کــرده کــه وی 
ــرادی کــه تعــداد آن هــا  گفــت: »اف
ــل  ــم نق ــد برای ــماره نمی آی ــه ش ب
ــب  ــی طال ــن اب ــی ب ــد کــه عل کردن
ــد  )ع( مــردم را در رحبــه فراخواندن
و فرمودنــد چــه کســی ایــن ســخن 
ــود  ــه فرم ــدا )ص( را ک ــول خ رس
ــواله،  ــی م ــواله فعل ــت م ــن کن »م
اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن 
ــدادی  ــت؟ تع ــنیده اس ــاداه« ش ع
دادنــد  و شــهادت  بلنــد شــدند 
کــه ایــن ســخن را از پیامبــر )ص( 
را  ایــن  گروهــی  و  شــنیده اند 
ــد  ــا نرفتن ــد و از دنی ــان کردن کتم
ــه  ــا ب ــا و مبت ــه نابین ــن ک ــر ای مگ
بیمــاری شــدند. از جملــه آن هــا 
ــن  ــه و عبدالرحم ــن ودیع ــد ب یزی

بــن مدلــج می باشــند. ایــن روایــت 
ــت.« ــرده اس ــل ک ــی نق را ابوموس
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ــارزه و  ــگ مب ــال فرهن ــال انتق ح
شــهادت بــه نســل های آینــده 

می شــود. تلقــی 

بــه  تشــویق  و  تأکیــد 
ری دا عــزا

ســوگواری در فقــدان یــک عزیــز، 
هــم امــری طبیعــی و عاطفــی 
بــودن  فعــال  نشــانه  هــم  و 
بشــری  عواطــف  و  احساســات 
ــورد  ــر در م ــن ام ــت، ای اس
اهــل بیــت پیامبــر یــک 
»دســتور دینــی« اســت. هــر 
ــردم  ــان م ــی در اذه ــد برخ چن
ــن اصــل  ــد و ای ــبهه می آفرینن ش
امــا  می برنــد،  ســؤال  زیــر  را 
ــان  ــام و امام ــر اس ــل پیامب عم
مکــرر  توصیه هــای  و  شــیعه 
ــر  ــتن ب ــه گریس ــبت ب ــا نس آن ه
ســید الشــهدا و یادکــردن مصائب 
خانــدان پیامبــر و عــزاداری بــرای 
آن هــا و مرثیــه ســرودن برایشــان، 

زداینــده هــر شــبهه در ایــن زمینــه 
ــت. اس

ــی و  ــج اجتماع ــار و نتای آث
ــی سیاس

بــه  شــهیدان،  بــرای  عــزاداری 
ــم  ــهدا )ع(، ه ــید الش ــوص س خص
ــار  ــره و آث ــام و خاط ــای ن ــه بق مای
اســت،  جاویــد  حماســه های  آن 
هــم تأثیــر عاطفــی و پیونــد درونــی 
ــق  ــوایان ح ــزاداران و پیش ــان ع می
ــی روح  ــم نوع ــد و ه ــاد می کن ایج
ــا ســتم را در مــردم احیــا  مبــارزه ب

می کنــد.

دســتاوردهای  و  مکتــب  حفــظ 
تعالیــم پیامبــر، در ســایه زنــده نگــه 
داشــتن »فرهنــگ اهل بیت« اســت 
ــته  ــمنان پیوس ــه دش ــا ک و از آنج
درتــاش بــرای محــو ایــن فرهنــگ 
ــه خــود  هســتند، عــزاداری خــود ب
ــدا  ــی پی ــی و مبارزات ــگ سیاس رن
ــی« در  ــد سیاس ــت. »بع ــرده اس ک
گریــه و عــزاداری، همــان زنــده 
بــا  مبــارزه  روحیــه  نگه داشــتن 
ــا  ســتم و ایجــاد تشــکات شــیعه ب
محوریــت پیام هــای عاشوراســت.

عزاداری سنتی
ــر  ــر تغیی ــرار ب ــی اص ــی برخ گاه

ــم  ــه ه ــزاداری و ب ــیوه ع دادن ش
افکنــدن  در  و  قالب هــا  زدن 
ــو در احیــای حادثــه  ــی ن طرح
ــا اگــر نتوانیــم  ــد. ام عاشــورا دارن
ــد را رواج دهیــم و  شــیوه ای جدی
آن روش ســنتی را هــم از دســت 
بدهیــم، ســرمایه عظیمــی را از 
ــری از  ــع کثی ــم. جم ــف داده ای ک
مــردم، ارتباطشــان بــا تشــکیات 
ابــا عبــداهلّل الحســین )ع( از طریق 
و  هیئــت  دســته ها،  همیــن 

ــت. ــس اس مجال
ــن  ــه دی ــه ائم ــت ک ــن اس ای
و بــزرگان اســام و بــه ویــژه 
خمینــی  امــام  حضــرت 
)ره( بــر حفــظ شــیوه ها و 
ــول  ــا تح ــه ب ــا )البت قالب ه
و  محتــوا  بــه  بخشــیدن 
غنــی ســاختن شــعارها و 
شــعرها و پیام هــا( اصــرار 
مســأله ای  از  و  ورزیده انــد 
ــام »عــزاداری ســنتی«  ــه ن ب

کرده انــد. یــاد 

نقــش عــزاداری در 
ــر ــر حاض عص

امــروز در عصــر حاکمیــت اســام 
ــان  ــام زم ــور ام ــت در کش و والی
ــام  ــت و نظ ــاش حکوم ــج( ت )ع

اســامی پیــاده کــردن احــکام دیــن 
در ســطح جامعــه اســت؛ بــه عــاوه 
ــزاری  ــورا و برگ ــت عاش گرامی داش
پرشــور مراســم ســوگواری و حفــظ 
آیین هــای  شــکوه مندتر  هرچــه 
ــهدا )ع(  ــید الش ــاره س ــنتی درب س
همچنــان پابرجاســت. ایــن مراســم 
نســل  تربیت کننــده  شــعائر،  و 
شست و شــو دهنده  و  ایمــان  بــا 
روح و جــان و بارورکننــده ذهــن 
و اندیشــه ها نســبت بــه تعالیــم 

ــت. ــی اس مکتب
و  جــان  و  دل  زدن  پیونــد 
ــل  ــات نس ــف و احساس عواط
ــان  ــودکان و نوجوان ــروز و ک ام
ــر )ص(  ــت پیامب ــل بی ــا اه ب
نقــش  کربــا،  شــهدای  و 
ــه مفاســد  بازدارنــده نســبت ب
دارد و »چــراغ یــاد« و »مشــعل 
کــوره  در  را  آن  هــا  عــزا«، 
ــین  ــه حس ــی، ب ــای زندگ راه ه

می رســاند. کربــا  و  )ع( 
ــاد« و  ــه »ی ــورا در مقول ــام عاش پی
ــرای عصــر  ــزاداری« ب در بســتر »ع
حاضــر نیــز همیــن اســت کــه 
ــش  ــن و امیدبخ ــه های خونی حماس
و انگیــزه آفریــن شــهدا را زنــده 
نگــه داریــم و بــه هــر شــکلی، 

و  جهــاد  بــه  مربــوط  مظاهــر 
شــهادت و ایثــار را کــه همــه الهــام 
ــه »یــاد«  ــد، ب از »عاشــورا« گرفته ان
ــی  ــگ عموم ــزو فرهن ــم و ج آوری
مــردم ســازیم و درس هــای نهضــت 
بــه مثابــه یــک درس  را  کربــا 

عمیــق فراگیریــم.
ــاره  ــم اش ــتر ه ــه پیش ــور ک همانط
شــد، محــرم نقــش بســیار مهمــی 
در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
دارد؛ فریضــه امــر بــه معــروف و 
ــرات  ــا در تذک ــر تنه ــی از منک نه
ــی  ــه بعض ــبت ب ــادی نس ــراد ع اف
گناهــان جزئــی خاصــه نمی شــود؛ 
بلکــه قیــام بــر ضــد حکومــت 
ســتمگر و تــاش بــرای اصــاح 
ســاختار سیاســی جامعــه و تشــکیل 
حکومتــی بــر اســاس حــق و قــرآن 
نیــز از مصادیــق امــر بــه معــروف و 

ــت. ــر اس ــی از منک نه

اهميــت و جايــگاه امــر 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ب

ــر منک
ــه  ــه هم ــن وظیف ــم اولی ــرآن کری ق
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــا را ام انبی
ــد:  ــد و می فرمای ــی دان ــر م از منک
»مــا در میــان هــر اّمتــی، پیامبــری 
ــن  ــه مهم تری ــم ک ــوث کردی را مبع

34نشريه جهان بين/فصلنامه/ شماره 8/شهريور 1400 نشريه جهان بين/فصلنامه/ شماره 8/شهريور 331400



وظیفــه آنــان دو چیــز بــود: یکــی امــر بــه یکتاپرســتی 
و  اعبــدواهلّل(،  )ان  معروف هاســت  بزرگ تریــن  کــه 
دوم نهــی از اطاعــت طاغوت هــا کــه بزرگ تریــن 

ــوت(.« ــوا الطاغ ــت )اجتنب منکرهاس
از دیــدگاه اســام، هیــچ عملــی نمی توانــد بــا 
ــه معــروف و نهــی از منکــر،  دو فریضــه امــر ب
برابــری کنــد و اّمــت اســامی، مادامــی کــه بــه 
ــن  ــن دو واجــب شــرعی عمــل کنــد، بهتری ای

اّمت هاســت.

محرم و پاندمی کوويد-19 
بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در سراســر کشــور 
برگــزاری مراســم محــرم بــه معضلــی اجتماعــی تبدیل 
ــی  ــع نگران ــی منب ــه نوع ــأله ب ــن مس ــده اســت؛ ای ش
بــرای عــزاداران حســینی تبدیــل شــده اســت و خیــل 
عظیمــی از مــردم بــه دلیــل عــدم تــوان اجــرای ایــن 
ــی می کننــد. در  ــی ابــراز ناراحت فریضــه مهــم دین
ــه  ــوع ب ــد رج ــن کار می توان ــوارد بهتری ــه م این گون
ــی  ــل در زندگ ــر و تعق ــت تفک ــد؛ اهمی ــت باش عقانی
ــه عنــوان وجــه  ــدان جاســت کــه از آن ب ــا ب آدمــی ت

ــد.  ــام می برن ــداران ن ــایر جان ــی انســان و س ــز اصل تمای
ــز  ــودات متمای ــایر موج ــان را از س ــه انس ــع آنچ در واق
می ســازد، توانایــی عظیــم قــدرت تفکــر  اوســت. خداوند 
متعــال در مــوارد مهــم و حســاس از طریق وحــی قرآنی، 
انســان ها را بــه بهره گیــری از آن ترغیــب می نمایــد 
و در بعضــی از آیــات بــا ســرزنش و نکوهــش از انســان 
می خواهــد پیرامــون مســائل مهــم )اعتقــادی، احــکام، 
اجتماعــی و عاطفــی، فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و...( 
حتمــا تعقــل نمایــد و حــق را از باطــل تشــخیص دهــد.
ــی  ــی و عقان ــور راه منطق ــب مذک ــر مطال بناب
ــن  ــا و همچنی ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ب
ادای ایــن فریضــه مهــم دینــی،  محــرم، در گــرو 
عــدم حضــور در تجمعــات و عــدم برگــزاری این 
ــد  ــی جدی ــری طرح ــه کارگی ــم و ب ــه مراس گون

ــت. ــزاداری  اس ــرای ع ب
از آنجایــی کــه امــروز در عصــر رســانه زندگــی می کنیــم 
ــع  ــه و توزی ــب تهی ــد در قال ــد می توان ــن طــرح جدی ای
پادکســت و نذرهــای عقیدتــی در شــبکه های اجتماعــی 
ــوش  ــه گ ــورا را ب ــام عاش ــق پی ــن طری ــد و از ای باش
ــر  ــد ب ــرد می توان ــر ف ــی ه ــاند؛ از طرف ــان برس عالمی
ــواده و همــکاران  جامعــه کوچــک اطرافــش شــامل خان
ــاب از  ــر اجتن ــاوه ب ــد و ع ــز نمای ــایگان تمرک و همس
ــل  ــم و عم ــار عل ــق و انتش ــا تحقی ــات؛ ب ــاد تجمع ایج
حســینی، گامــی در راســتای برپایــی هــر چــه پرشــورتر 

ــردارد. محــرم ب

منابع:
1- حســینی شــاهرودی، م؛ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در نهضــت 

امــام حســین )ع(؛ حصــون؛ 1۳8۳؛ 1)2(: ۵۰-18

2- محدثی، ج؛ فلسفه عزاداری؛ فرهنگ جهاد؛ 1۳86؛ 12)۵۰(: 26-4

۳- ذات نیکــی، ا؛ جهانــی، ز؛ بررســی اهمیــت تفکــر و تعقــل از دیــدگاه 

ــی فرهنــگ و اندیشــه  ــن الملل ــات؛ چهارمیــن کنگــره بی اســام و روای
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ــینیان در  ــزرگ حس ــع ب ــع تجم ــای جمی ــل، مهی ــاد اردبی 4- داراالرش

روزهــای تاســوعا و عاشــورای حســینی. )1۳97، 28 شــهریور(. برگرفتــه 
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نويسنده  : خانم آرزو قدیمی
عقيدتی

نويسنده:آرزو قديمی/کارشناسي پرستاری، ورودی 1396

شــهید علیرضــا محمــودی پارســا، در 23 تیرمــاه ســال 134۸ در شــهر تهــران و در یــک خانــواده مذهبــی دیــده 
بــه جهــان گشــود. از کودکــی هــوش و عاقــه او بــه مســائل دینــی انســان را متوجــه خــود می کــرد. در کودکــی 
نمــاز را فــرا گرفــت و در ۶ ســالگی وارد مدرســه شــد. در کاس اول ابتدایــی بــود کــه به کــرج عزیمــت نمودنــد. 
کاس چهــارم او مقــارن بــا شــروع انقــاب اســامی بــود و او هــم حضــوری فعــال در صحنــه انقــاب داشــت. پس 
ــا شــهید  ــا فرمــان حضــرت امــام خمینــی )ره(، وارد بســیج گردیــد و در همــان موقــع ب از پیــروزی انقــاب، ب

»رضــا جهــازی« آشــنا شــد. بعــد از آن دوســتی جاودانــه، هــم پیمــان شــدند کــه تــا آخــر بــا هــم باشــند. 
شــروع جنــگ تحمیلــی شــور و هیجانــی عجیــب در دل ایــن دو دوســت ایجــاد نمــود. امــا بــه علــت کمــی ســن، 
ــه  ــد ب ــرای بازدی ــه ب ــود ک ــال۶1 ب ــوروز س ــد. در ن ــگ را نمی دادن ــای جن ــازه حضــور در جبهه ه ــا اج ــه آن ه ب
همــراه دوســتان و اهــل مســجد بــه جبهــه مهابــاد رفــت. بعــد از بازگشــت دیگــر طاقــت نداشــت. در فروردیــن 
همــان ســال بــه همــراه رضــا جهــازی بــه جبهــه کامیــاران رفــت. بعــد از 3 مــاه، برگشــت و مشــغول امتحانــات 
شــد و بــا موفقیــت کامــل آن را بــه پایــان رســاند و بــه کاس ســوم راهنمایــی ارتقــا یافــت و در اول تیرمــاه، بــار 
دیگــر عــازم جبهــه ســومار گردیــد و در حملــه مســلم ابــن عقیــل بــا رمــز یــا اباالفضــل علیــه الســام، از ناحیــه 
ســر و گــردن و صــورت مجــروح گردیــد. خبــر شــهادت هم ســنگر و هم پیمانــش او را بــه شــدت متاثــر ســاخت 

و دیگــر تحمــل مانــدن را نداشــت. 
ــه  ــد. در حمل ــه اندیمشــک گردی ــازم جبه ــاه ع ــه جبهــه در2۶ دی م ــن ب ــر رفت ــی ب ــاد مبن ــاش زی ــس از ت پ
مقدماتــی والفجــر، در منطقــه فکــه بــا اصابــت ترکــش و تیــر بــه دســت و پــا بــه خصــوص بــر روده و شــکم، او را 
بــه شــدت زخمــی ســاخت و در اصفهــان بســتری گردیــد. طــی2 روز جراحــت، درد ســختی را بــر جــان پذیرفــت 

و در ســاعت2:3۰ بامــداد جمعــه29 بهمــن مــاه، 
با جمله:

ــوی  ــه س ــداهلل« ب ــا اباعب ــک ی ــام علی »الس
ــتافت. ــود ش معب

توبــه نامــه ای از ایــن شــهید 
ــا رســیده  ــه دســت م کوچــک ب
ــی از  ــم فرازهای ــه الزم می دان ک

ــم. ــه نمایی آن را مطالع
بــار خدایــا! از کارهایــی کــه کــرده ام بــه تــو 

ــه: ــرم از جمل پنــاه می ب
از این که حسد کردم؛

ــه  ــی کــردم ک ــه مطلب ــر ب ــه تظاه از این ک
ــتم؛ ــًا نمی دانس اص

ــه رخ کســی  ــی قلمــم را ب از این کــه زیبای
کشــیدم؛

یــاد  بــه  خــوردن  غــذا  در  این کــه  از 
نبــودم؛ فقیــران 
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از این که مرگ را فراموش کردم؛
از این که در راهت سستی و تنبلی کردم؛

از این که عفت زبانم را به لغات بیهوده آلودم؛
از این که در سطح پایین ترین افراد جامعه زندگی نکردم؛

از این که منتظر بودم تا دیگران به من سام کنند؛
از این که شب بهر نماز شب بیدار نشدم؛

ــود  ــه خ ــن ک ــل از ای ــدم، غاف ــی خندان ــه کس ــران را ب ــه دیگ از این ک
خنده دارتــر از همــه هســتم؛

از این که لحظه ای به ابدی بودن دنیا و تجماتش فکر کردم؛
از این که در مقابل متکبرها، متکبرترین و در مقابل اشخاص متواضع، متواضع تر نبودم؛

از این که شکمم سیر بود و یاد گرسنگان نبودم؛
از این که زبانم گفت بفرمایید، ولی دلم گفت نفرمایید؛

از این که نشان دادم کاره ای هستم، خدا کند که پست و مقام پستمان نکند؛
از این که ایمانم به بنده ات بیشتر از ایمانم به تو بود؛

از این کــه منتظــر تعریــف و تمجیــد دیگــران بــودم، 
غافــل از ایــن کــه تــو بهتــر از دیگــران می نویســی 

ــری؛ ــا حافظه ت و ب
ادای  رفتــن  راه  و  گفتــن  ســخن  در  این کــه  از 

درآوردم؛ را  دیگــران 
ــم خواســت از مــن  ــی بخشــیدم و دل از این کــه پول

تشــکر کننــد؛
ــودداری  ــر الزم خ ــب غی ــن مطال ــه از گفت از این ک

ــردم؛ ــی ک ــردم و پرحرف نک
اهلل  ســبیل  فــی  بایــد  کــه  را  کاری  این کــه  از 

داشــتم؛ نظــر  در  نیــز  را  دیگــران  رضایــت  یــا  مصلحــت  نفــع شــخصی  می کــردم، 
از این که نماز را بی معنی خواندم و حواسم جای دیگری بود، در نتیجه دچار شک در نماز شدم؛

از این که بی دلیل خندیدم و کمتر سعی کردم جدی باشم و یا هر کسی را مسخره کردم؛
از این که »خدا می بیند« را در همه کارهایم دخالت ندادم؛

از این که کسی صدایم زد اما من خودم را از روی ترس، جهل، حسد و... به نشنیدن زدم.
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