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نشریه دانشجـویی عمـــــــار
پاییز 1397

سخن ســــــــر دبـیــر
امیر حسین مال امینی
منــت خــدای را عــز و جــل کــه طاعتــش موجــب غربــت اســت و بــه شــکر انــدرش مزیــد
نعمــت.
مــا انســان هــا بــرای بیــان دغدغــه هایمــان راه هــای متفاوتــی را انتخــاب میکنیم.گاهــی
دغدغــه هایمــان را بــه یکدیگــر میگوییــم بــه امیــد اینکــه دیگــری بفهمــد و شــاید بتوانــد
تغییــری ایجــاد کند.گاهــی آن هــا را در قالــب یــک پســت داخــل اینســتا گرام قــرار میدهیــم و
احســاس میکنیــم کــه یکــی از دنبــال کننــدگان مــا میتوانــد پاســخی بــرای ایــن دغدغــه داشــته
باشــد.اما مــا چنــد صباحــی اســت کــه دغدغــه هایمــان را در قالــب ایــن مجلــه مینویســیم
و چــاپ میکنیم....هــر چند،مدتــی اســت کــه متاســفانه از مخاطبــان عزیــز فاصلــه گرفتــه
ایم.ولــی بــا شــروع ســال تحصیلــی جدیــد ،بــر آن شــدیم تــا تحولــی در تدویــن و انتشــار ایــن
نشــریه انجــام دهیــم و از ایــن شــماره بــا قــدرت و دقــت ایــن اتفــاق علمــی و فرهنگــی را
ادامــه دهیــم.در آخــر بایــد از دانشــجو معلمــان دانشــگاه شــهید آیــت کــه الحــق بــرای
پژوهــش و تدویــن ایــن مجلــه  ،ســنگ تمــام گذاشــته انــد و بســیاری از اوقاتشــان را بــرای
بــه ثمــر نشســتن ایــن پــروژه اختصــاص دادنــد تشــکر کنم.امیــدوارم از نوشــته هــای مــا لــذت
ببریــد و بتوانــد بــه شــما در زندگــی دانشــجویی کمــک کنــد.و مــن اهلل توفیــق.
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مصاحبه
به نام خدا

گاهــی در وانفســای زندگــی ســرد ایــن روزگار
بــا افــرادی آشــنا میشــومی کــه بــا هنــر و تــاش
رنــگ و بــویی بــه ایــن زندگــی خبشــیده انــد .
امــروز بــه ایــن هبانــه هــم نشــن شــدمی بــا امــن
قضــایی و چنــد کالمــی بــا او هــم صحبــت
شــدمی :
ســام آقــای قضــایی ممنــون کــه وقتتــون رو در
اختیــار مــا گذاشــتید .
اول خودتــون معــریف کنیــد و بفرماییــد چــه
مــدت هســت کــه وارد عرصــه صنایــع دســی
شــدید ؟
به نام خالق لبخند
امــن قضــایی هســم دانشــجوی علــوم
اجتماعــی و اهــل اســتان یــزد هســم  .بنــده
االن در دانشــگاه فرهنگیــان شــهید آیــت جنــف
آبــاد در حــال حتصیــل هســم  .بنــده حــدود
یــک ســایل اســت کــه وارد عرصــه صنایــع
دســی شــدهام و مشــغول بــه کار هســم .
دربــاره مینــا کاری و چگونگــی اجنــام دادنایــن هنــر را توضیــح دهیــد .
_ مینــاکاری هنــری اســت کــه از دوره صفو یــه
ً
تقر یبــا شــکل گرفتــه اســت  .اســتاد اصــی ایــن
هنــر مــرد بــوده کــه آن را اختــراع کــرده اســت .
ظــرف مینــاکاری از مــس اســت اول روی آن
طــرح دخلــواه را زده بعــد روی آن لعــاب زده و
در داخــل کــوره
میپزنــد و حتو یــل مینــاکار میدهنــد  .اگرتوجــه
کــرده باشــید ظــرویف کــه بــه دســت مینــاکار
میرســد ســفید اســت  ،ایــن مهــان لعابیســت
کــه روی آن مــی زننــد هنــر مینــاکاری ســه
شــاخه اســت اســلیمی  ،پــرداز  ،بــوم .
اســلیمی و پــرداز طــرح هاییســت کــه روی
ظــرف مــی زننــد فقــط تفــاویت کــه دارنــد پــرداز
حرفــه ای تــر  ،ز یباتــر شــیک تــر و البتــه ســخت
تــر اســت قیمــت ظــرف را حــدود پنــج برابــر
مــی کنــد  .البتــه در بیشــتر مواقــع اســلیمی
و پــرداز بــا هــم هســتند و ترکیــی آهنــا را مــی
زنــد طــرح اســلیمی ســاده تــر از پــرداز اســت و
کاربــرد بیشــتری دارد و ز یــاد قیمــت ظــرف را
بــاال منیبــرد بــوم هــم کــه رنــگ زمینــه ای اســت
کــه روی ظــرف مــی زننــد کــه روی آن طــرح مــی
خــورد بعــد از امتــام کار روی ظــرف  ،ظــرف را

بــه کــوره بــرده تــا خپتــه شــود زمــان خپتــه
شــدن هــر ظــرف بســتگی بــه حجــم هــر
ظــرف و نــوع رنگیســت کــه در طــرح هــا بــه
کار رفتــه اســت دارد  ،پــس از خپتــه شــدن
ظــرف جلــوه ز یبــایی بــه خــود گرفتــه و بــه
هیــچ طر یــی رنــگ هــا کنــده یــا از بــن منــی
رونــد .
_ بــرای یاگرفــن ایــن حرفــه تقر یبــا چــه
میــزان بایــد هز ینــه و زمــان صــرف کــرد .
بــرای یــاد گرفــن ایــن حرفــه حــدود یــک
ســایل زمــان میبــرد و حــدود  ۳میلیــون
تومــان هز ینــه مــایل برمیــدارد .
 اگــر یــک بــار دیگــر قــرار باشــد کــه یــکهنــری را انتخــاب کنیــد آیــا بــه ینــا کاری رو
مــی آور یــد .
_ اگــر قــرار باشــد یــک بــار دیگــر یــک
هنــری را شــروع کــم بــاز مهــن مینــا کاری
را شــروع خواهــم کــرد ؛ ویل قبــل از شــروع
آن اطالعــات کایف در مــورد آن پیــدا کــرده
و بــه خصــوص در مــورد مراکــز آمــوزیش کــه
وجــود دارد و چگونگــی نــوع کار آهنــا آشــنا
خواهــم شــد .
– در این راه از چه کساین کمک گرفتید؟
 -اولــن کــی کــه کمکــم کــرد دوســت و

رفیــق مهیشــگی ام آقــای بــدره بــود و
ایــن هنــر را مدیــون ایشــان هســم چــرا
کــه ایشــان بودنــد کــه مــرا بــرای فراگیــری
ایــن هنــر جمــاب کردنــد ؛ از ایشــان بســیار
تشــکر را میکــم  .بعــد از آن هــم از مهــکار
خــودم ســرکار خــامن عبــایس تشــکر میکــم
کــه واقعــا کمــک و اطالعــات ز یــادی را
بــه بنــده دادنــد ومهچنــن از پــدر و
مــادر خــود تشــکر میکــم کــه هز ینههــای
کالس را پرداختند و در آخر هم از اســتاد
خــود خــامن نعمــی تشــکر میکــم کــه ایــن
هنــر را بــه مــن آموختنــد
_ در پایــان صحبــی بــا هــم دانشــگاهیان
جدیــد و قبــی خــود ندار یــد :
 صحبــم بــا آهنــا بــه عنــوان یــک مهــکارایــن اســت کــه قــدر دوران دانشــجویی را
بداننــد از ایــن فرصــت هنایــت اســتفاده را
ببرنــد و خــود را درگیــر گــویش و خوابــگاه
نکننــد و بــه کالس هــا و کتــاب هــای
دانشــگاه اکتفــا نکــرده و حتمــا حتمــا یک
هنــری را بیاموزنــد .و ســطح اطالعــات
علمــی خــود را بــاال ببرنــد .
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ُ ُ َ ّ
ّ
ِانـی ُب ِــعـثـــــت مـعـلـمـــــا

سهــا و مرا کــز
بــر ســردرب اغلــب پردی 
دانشــگاه فرهنگیــان ایــن حدیــث شــریف
نوشــته شــده اســت و ا کثر دانشــجومعلمان و
حتــی برخــی اســاتید نســبت بــه آن بــی تفــاوت
عبــور میکننــد .ایــن جمل ـهی چنــد کلم ـهای
کــه امــروز بیشــتر بــه یــک شــعار تبدیــل شــده
اســت  ،دریایــی از معنــا و مفهــوم را در خــود
جــای داده اســت.

اعتقــاد بــه نبــوت یکــی از اصــول دیــن اســت و ایــن بــه ایــن معناســت کــه ّ
تدیــن و اعتقــاد بــه توحیــد و موحــد زیســتن َبــدون
َ َ ْ َ َْ
اعتقــاد بــه انبیــاء الهــی غیرممکــن و بــه دور از حــق اســت ؛ قــرآن کریــم در آیــه ی  ۱۵۱ســوره بقــره میفرمایــد  (( :كمــا أرســلنا
ُ ْ َ ُ ً ّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ ُ
ونــوا َت ْع َل ُمـ َ
ـون )) ایــن آیــه بــه
ِفيكــم رســول ِمنكــم يتلــو عليكــم آيا ِتنــا ويز ِكيكــم ويع ِلمكــم ال ِكتــاب وال ِحكمــة ويع ِلمكــم مــا لــم تك
هــدف رســالت انبیــاء میپــردازد و مفهــوم ایــن آیــه تقریبــا در تمــام آیاتــی کــه بــه فلســفه ی بعثــت انبیــاء اشــاره دارنــد بــه
نحــوی تکــرار شــده اســت و آن مفهــوم مهــم  ،مســئله تعلیــم و تربیــت اســت.

نمایان تر می شود َکه آیه ی  ۴و  ۵سوره علق را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم
زمانی
مسئله
اهمیت این
َّ
َّ
َّ َ ْ َ َ َ
ّ
َ
ََْ
ْ ْ ُ َْ ْ
ـان َمــا لـ ْـم َي ْعلـ ْـم)) ؛ آنچــه در ایــن آیــات جلــب توجــه مــی کنــد ایــن اســت ایــن آیــات اولیــن (معلــم)
((اقـ َـرأ َو َر ّبـ َـك ال كـ َـر ُم  -الـ ِـذي َعلـ َـم ِبالقلـ ِـم  -علــم ِالنسـ
خلقــت را «خداونــد» مــی دانــد.
حقیقتــا معلمــی شــغل انبیاســت و انبیــاء از کارمنــدان و متعهــدان بــه خدمــت در اداره ی آمــوزش و پــرورش خلقــت هســتند  .رئیــس اداره نیــز خــود معلمــی
اســت توانمنــد کــه ایــن معلمان(انبیــاء) را بــرای معلمــی کــردن در یکــی از مناطــق خلقت(زمیــن) اســتخدام کــرده تــا دانــش آموزان(انســان هــا) ایــن منطقــه را
تعلیــم داده  ،تربیــت کننــد.
هــدف از نوشــتن ایــن مطالــب  ،شــعار دادن نیســت بلکــه مــا بایــد خــود بــه ایــن جایــگاه بــه عنــوان یــک معلــم  ،آ گاه باشــیم ؛ جایــگاه معلــم از دو جهــت
اهمیــت دارد  :اول از آن جهــت کــه جنــس کار معلــم از جنــس تعلیــم  ،تربیــت و آ گاهــی بخشــی اســت و ایــن خــود امریســت واال  ،مقــدس و ســتودنی ؛ دومیــن
مســئله ای کــه ارزش معلمــی را دوچنــدان میکنــد  ،جامعــه ی هــدف ایــن شــغل اســت ؛ مخاطــب معلــم ســنگ  ،چــوب  ،آهــن و مــاده نیســت بلکــه انســان
اســت ؛ همــان کــه خداونــد او را اشــرف مخلوقاتــش خوانــد و همــه ی شــرایط را برایــش فراهــم کــرد تــا دانــش آمــوز خوبــی بــرای معلمــان خلقت(انبیــاء) باشــد.
یکــی از مشــکالت آمــوزش و پــرورش امــروز در کنــار دیگــر انتقاداتــی کــه بــه آن وارد اســت  ،ایــن اســت کــه نــه دیگــران ایــن جایــگاه را بــه درســتی میشناســند و
یگــری انســان اســت دارنــد ؛ بعضــی از معلمــان و دانشــجومعلمان شــغل خــود را دقیقــا
نــه متاســفانه بعضــی معلمــان دیــد درســتی از جایــگاه خویــش کــه مرب 
شــبیه دیگــر شــغل هــا میپندارنــد و نمیخواهنــد بپذیرنــد کــه آنهــا «معلــم انســان» هســتند و بایــد معلمــی کــردن ( بــا فهــم دقیــق معنــای تعلیــم و تربیــت و
همچنیــن توجــه بــه جامعــه ی هــدف یعنــی انســانها ) را یــاد بگیرنــد.

به راستی معلمی شغل انبیاست.
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((اینجــا جایــی نیســت کــه ســبک زندگــی معیــوب،
ویرانگــر و فاســد غربــی بتوانــد اعمــال نفــوذ کنــد )).مقــام
معظــم رهبــری.
((مــن از شــما ســوال میکنــم آیــا فرهنــگ غــرب معیــوب
اســت؟ آیــا ایــن فرهنــگ ویرانگــر و فاســد اســت؟ ))
ایــن صحبــت هــای یکــی از دانشــجو هــا در کرســی آزاد
اندیشــی دانشــگاه بــود کــه در دفــاع از ســند  2030پشــت
تریبــون ارائــه کــرد .راســتش اول یــه خــورده جــا خــوردم
از اینکــه چطــور یــه دانشــجو بــا تفکــرات ضــد انقــاب و
گاهــی ضــد دیــن تونســته از مصاحبــه و گزینــش دانشــگاه
فرهنگیــان رد بشــه و وارد ایــن سیســتم بشــه.ولی بعــد
کــه بیشــتر فکــر کــردم یــاد روز مصاحبــه خــودم افتــادم و
سیســتم قــوی مصاحبــه ای کــه اون روز دیدم.بــا وجــود
ایــن سیســتم قــوی مصاحبــه دیــدن همچیــن شــاهکار
هایــی خیلــی هــم عجیــب نیســت.حاال از اینکــه بگذریــم
خیلــی روی ایــن جملــه آقــا فکــر کردم.بــا خــودم گفتــم
آقــا کســی نیســت کــه یــه جملــه ای رو همیــن جــوری
بگهمطمئنــا یــه دلیــل محکمــی پشــت ایــن حــرف هســت.
رفتــم ســراغ خبرگــزاری هــای دنیــا تــا ببینــم چیــزی میتونــم
پیــدا کنــم؟ همیــن طــور کــه جســت و جــو میکــردم بــه
یــه روزی رســیدم بــه اســم جمعــه ی ســیاه.میدونید
جمعــه ســیاه چــه روزیــه؟ از اســمش معلومــه جمعــس.
اتفاقــا همیــن جمعــه چنــد وقــت پیــش هــم بود.تــوی
ایــن روز فروشــگاه هــای آمریــکا بــرای فــروش بیشــتر روی
کاالهاشــون یــک ســری تخفیــف هایــی رو میزارن.مــردم
هــم بــرای ایــن کــه بتونــن کاالهــای ارزون تــری بخــرن
بــه ایــن فروشــگاه هــا مراجعــه میکنن.البتــه مراجعــه
کــه چــه عــرض کنم!!!تــا اینجــاش خیلــی طبیعیــه ولــی
چیــزی کــه بــرای مــن جالــب بــود  ،ایــن بــود کــه مــردم
آمریــکا ســاعت هــا قبــل از بــاز شــدن فروشــگاه پشــت در
جمــع میشــن و منتظــر تــا در بــاز بشــه.وقتی هــم کــه در
بازمیشــه مــردم اینقــدر مشــتاق خریــد هســتن کــه به شــکل
عجیبــی بــه فروشــگاه حملــه میکنن.اینقــدر ایــن اشــتیاق
بــرای خریــد عجیبــه کــه اگــه عکــس هــای ایــن روز رو تــو
اینترنــت ببینیــد ،احســاس میکنیــد کــه مــردم قحطــی زده
ســومالی دارن بــه ســمت مــواد غذایــی حملــه میکنــن.
مــردم آمریــکا اینقــدر مشــتاق خریــد بــودن کــه در جریــان

((اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ،
ویرانگر و فاسد غریب بتواند اعمال نفوذ کند)).
مقام معظم رهبری
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همیــن خریــد هــا چنــد تــا کشــته و زخمــی دادن!!!واقعــا بــرام عجیبه...مگــه
مــردم آمریــکا هــم باهــم دعــوا میکنن؟؟مگــه اونــا جهــان اول نیســتن؟ مگــه
رئیــس کل حقــوق بشــر نیســتن؟
اینــا تئــوری هایــی هســت کــه تــو ایــن ســال هــا تــو ذهــن جوونــای مــا فــرو
کردن.جــوون ایرانــی بــه جایــی رســیده کــه آمریــکا رو بهشــت روی زمیــن
میدونــه و ایــران رو جهنمــش .بــه اون دانشــجو خیلــی خــورده نمیگیــرم.
خیلــی طبیعیــه کــه تفکراتــش اینطــوری باشــه.چون تــوی  BBCو  VOAهیچ
وقــت واقعیــت هــای فرهنــگ غــرب رو نمیگــن .راســتی یــاد یــه خاطــره ای از
اربعیــن افتادم.داشــتیم از یــه روســتا رد میشــدیم .دیــدم یــه دختــر بچــه یــه
ســینی خرمــا تــوی دســتش گرفتــه و وســط راه داره بــه مــردم تعــارف میکنــه.
نزدیکــش شــدم.یه دونــه خرمــا برداشــتم و روی ســرش دســت کشــیدم.یه
لحظــه نگاهــم بــه پاهــای کوچیکــش خیــره شــد.پاهاش برهنــه بــود.از جیبــم
چنــد تــا شــکالت بیــرون آوردم و بهــش دادم.از دیــدن شــکالت هــا خیلــی
خوشــحال شــد.انگار یــه چیــز خیلــی بــا ارزشــی بهــش دادم.دوبــاره دســت
روی ســرش کشــیدم و رفتم.تــوی راه همــش پاهــای برهنــه اون دختــر ،بــه
لباســای کهنــش و بــه خونــه ی محقــری کــه داشــت ،فکــر میکــردم و مــدام
بــه خــودم ســرکوفت میــزدم .اون خرمــا بهتریــن چیــزی بــود کــه اون دختــر
میتونســت تهیــه کنــه.اون خرمــا همــه دارایــی اون دختــر بــود.اون از همــه
داراییــش بــرای اعتقــادش خــرج میکنــه امــا مــا...

نشریه دانشجـویی عمـــــــار

پاییز 1397

4

سبکزندیگ
ســبک زندگــی یــک بحــث بســیار مفصــل  ،شــیرین و قابــل بررســی از زوایــای متفــاوت اســت  .در عصــر کنونــی کــه
ســبک زندگــی بســیار دچــار تحــول شــده و ســبک هــای متعــددی بــرای زیســتن ایجــاد شــده  .منظــورم از ســبک زندگی
صرفــا لباســی نیســت کــه مــی پوشــیم یــا وســیله ای کــه بــا آن جابجــا مــی شــویم  .نــوع زیســتن و رفتــار مــا در همــه
ی ابعــاد زندگــی معــرف ســبک زندگــی ماســت  .مثالــی میزنــم ؛ فــردی مســواک میزنــد امــا فــردی نــه  ،فــردی ورزش
میکنــد امــا فــردی دیگــر دل درد را بهانــه میکنــد و در گوشــه ی زمیــن بــه دوســتانش کــه در حــال دویــدن هســتند بــا
تمســخر نــگاه میکنــد و مــی خنــدد  .ایــن دونــوع رفتارهــا در واقــع نمــودار ســبک زندگــی ایــن افــراد اســت .
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امــا آن چیــزی کــه بنــده میخواهــم راجــع بــه آن
صحبــت کنــم جنبــه ی نقادانــه و اصالحــی دارد و در
واقــع تغییــر دادن ســبک زندگــی اســت کــه سالهاســت
بــه مــا دیکتــه کــرده انــد .
بازگشــت بــه همــان رفتــار هــا یــا دســتوراتی اســت کــه
در دیــن و ســنت و فرهنــگ مــا ســفرش شــده امــا مــا
اصطالحــا ظــروف قیمتــی را کنــار گذاشــتیم و با لیوان
هــای پالســتیکی آب خوردیــم  .در ایــن مثــال منظــور
مــن از ظــروف قدیمــی و قیمتی همــان ریز رفتارهایی
اســت کــه مردمــان قدیــم مــا رعایت میکردند و جســم
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و روح ســامتی داشــتند  .افســردگی
،ناامیدی،خودکشی،استرس،بی
حالــی همــه ی نتیجــه ی کنــار
گذاشــتن همــان دســتورات و احادیــث
اســت و مثــا مــدرن شــدن . ...
از کوچکتریــن و جزیــی تریــن کار مثــل
آب خــوردن  ،راه رفتــن دیــن مــا و
ســنت ما ســفارش و دســتور دارد تا کلی
تریــن و مهمتریــن کارهــا مثــل معمــاری
 ،ازدواج  ،فرزنــد پــروری و  ...ایــن
دســتورات و ســفارش هــا و احادیــث
را میتوانیــم تحــت یــک مجموعــه آن
هــم ســبک زندگــی ایرانــی اســامی نــام
بــرد  .پــس قــرار اســت درمــورد ســبک
زندگــی ایرانــی اســامی و در هــر شــماره
از نشــریه راجــع بــه یــک یــا چنــد مــورد
از ایــن دســتورات توضیــح بدهیــم و در
ایــن شــماره حجامــت را بــه مناســبت
فصــل پاییــز توضیــح خواهیــم داد .
قبــل از اینکــه در مــورد موضــوع
اصلــی صحبــت کنیــم بــه یــک مســئله
بپردازیــم  ،آن هــم اینکــه گاهــی مــی
بینیــم احادیــث و دســتورات دینــی مــا
بــا سفارشــاتی کــه طــب مــدرن میکننــد
مغایــر اســت  ،در ایــن مــوارد تکلیــف مــا
چیســت ؟
طبــی کــه غــرب از حــدود  470ســال
پیــش توســط پاراســلس شــروع کــرد ،
پایــه و مبنــای آن بــر اســاس تجربــه و
ازمــون و خطــا گذاشــته شــد  .تــا جایــی
کــه در قــرن  19عــوارض وخیــم آن
محســوس شــدو در قــرن بیســتم حــدود
 2میلیــون نفــر جــان خــود را بــه خاطــر
مصــرف داروهــای شــیمیایی در ایــن
آزمــون و خطــا و تجربــه کــردن هــا چنــد
اشــکال وجــود دارد :
اوأل خیلــی دیــده ایــم کــه تحقیقــات
جدیــد  ،تحقیقــات قبلــی را باطــل
و منســوخ میکنــد  .مکــرر دیــده
ایــم دارویــی را کــه مــردم اســتفاده
مــی کردنــد  ،طــی تحقیقــات بعــدی
مشــخص شــده کــه دارو عــوارض
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ً
بســیاری دارد  .مثــا بتادیـ ــن ؛ تــا
چندیــن ســال مــردم بــرای ضــد عفونــی
کــردن زخــم از بتادیــن اســتفاده مــی
کردنــد و بعضــا هنــوز هــم اســتفاده مــی
شــود  .امــا تحقیقــات جدیــد نشــان
میدهــد کــه بتادیــن باعــث نابــودی
ســلول هــای ترمیــم کننــده زخــم مــی
شــود!!!
مثــال دیگــر آســپرین کــه بــه عنــوان
یــک داروی شــفا بخــش معرفــی شــد و
وارد بــازار گردیــد و بــه شــکل وســیعی
مــورد اســتفاده ی جهانیــان قــرار گرفت
امــا بعــد از مدتــی بــه عنــوان داروی
سراســر عــوارض از چرخــه ی دارویــی
حــذف شــد .
البتــه راه رســیدن بــه علــم تحقیــق و
تجربــه اســت امــا چــه تحقیقــی ؟ چــه
تجربــه ای ؟
ایــن کــه چنــد نفــر در یــک گوشــه از
جهــان در آزمایشــگاهی کــه نمیدانیــم
کجــا هســت معلــوم نیســت چــه افــرادی
هســتند مطالبــی را بــه عنــوان علــم
ثابــت میکننــد و در دنیــا منتشــر میکنند
قابــل اعتمــاد و اتکاســت ؟
یکــی از اســاتید تعریــف میکردنــد در
جلســه ای بــا پزشــکان دربــاره ی
ســند واعتبــار قطــره ی آهــن پرســیدم
کــه ایــن قطــره در کجــا ثابــت شــده و
ســندش کجاســت ؟ متاســفانه همــه
اظهــار بــی اطالعــی کردنــد و بیــان
کــرده انــد کــه بــه مــا گفتــه انــد و ماهــم
میگوییــم...
بگذریــم ؛ ســخن در ایــن مــورد بســیار
اســت و مجــال مــا کــم  .ســعی میکنیــم
در هــر شــماره از نشــریه بخشــی را
بــه نقــد طــب مــدرن و بیــان تعــارض
هــای آن بــا طــب ایرانــی اســامی
میپردازیــم.
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حجامت

پیامبــر ا کــرم (ص) مــی فرماینــد طبیــب
هــر شــی خالــق اوســت .مســلمأ کســی کــه
ســازندهی یــک وســیله اســت از تمــام اجــزا
و جزییــات او آ گاهــی کامــل دارد و در زمان
خرابــی و تعمیــر هــم بایــد نــزد ســازنده
بــرده شــود .نــه اینکــه فــردی بخواهــد بــا
آزمــون و خطــا آنــرا درمــان کنــد  .خدایــی
کــه انســان را آفریــده بهتــر میدانــد چــه
چیــزی بــه صــاح یــا بــه ضــرر اوســت .
دکتــر ژان والنــه در کتــاب درمــان بیمــاری
هــا بــه وســیله ی ســبزی هــا میــوه هــا و
حبوبات صفحه ی  21مینویســد  :شــیمی
دان هــا بــه خوبــی مــی داننــد کــه ترکیــب
کلــم بــرای آنهــا مشــکل تــر از تهیــهی
برنام ـهی آپولوســت.
خداونــد بــه عنــوان خالــق بــدن مــا و
بالطبــع طبیــب مــا تمــام دســتورات الزم
جهــت حفــظ و ســامت بــدن و همچنیــن
داروهــا و درمــان هــا را در اختیــار پیامبــر
ا کــرم (ص) و ائمــه (ع) قــرار داده و ایــن
علــوم تحــت عنوان ســبک زندگی اســامی
یــا طــب اســامی معرفــی مــی شــود  .ســعی
مــا برایــن اســت کــه در هــر نوبــت یــک یــا
چنــد الگــو یــا سفارشــات طــب اســامی
در زمینــه ی بهداشــت و درمــان را بیــان
کنیــم .
بــه مناســبت فصــل پاییــز کــه در آن
حجامــت تاکیــد شــده بــه بیــان فلســفه
حجامــت  ،فوایــد و ویزگــی هــای آن
میپردازیــم .
فلسفه و تاریخچه ی حجامت :
حجامــت ســبقه ی  7000ســاله دارد و از
امــام صــادق (ع) نقــل اســت کــه حجامــت
ســنت پیغمبــران اســت .
در ســوره ی اســراء آیــه اول در تفســیر
المیــزان جلــد  25بیــان مــی شــود کــه
خداونــد در طــول تاریــخ فقــط یــک بــار و
فقــط بــه پیامبر اســام منت میگــذارد تا به
معــراج برونــد و تــا آســمان هفتــم را ببیننــد
.در یــک همچنیــن شــبی بــه ایــن مهمــی

پیامبــر میفرماینــد مــن در معــراج فرشــته
ای را ندیــدم اال اینکــه بگویــد ای رســول
حجامــت کــن و امتــت را بــه حجامــت
ســفارش کــن .در بــاب اهمییــت حجامــت
همیــن مطلــب کفایــت میکنــد کــه بدانیــم
در چنیــن شــبی فرشــتگان اینقــدر ســفارش
بــه حجامــت مــی کننــد  .طبــق گفتــه ی
دانشــمندان غربــی حجامــت درمــان 70
درصــد بیمــاری هاســت .کتــاب هایــی
اســت از قبیــل «حجامــت یــک درمــان
آزمــوده شــده» از یوهــان آبلــه و «حجامــت
درمانــی» از دکتــر ایلکــس چیرالــی بــه ایــن
نــکات اشــاره شــده  .جالــب اســت بدانیــد
کــه حجامــت در  43کشــور انجــام مــی شــود
و در کشــور انگلســتان  116مرکــز حجامــت
وجــود دارد و بزرگتریــن و مجهزتریــن
کلینیــک حجامــت در دنیــا در آمریکاســت .
تاریخچه حجامت در ایران :
حجامــت در کشــور مــا از دیــر بــاز انجــام مــی
شــده  .در کتــاب (حجامــت درمانــی هدیــه
شــب معــراج) صفحــه  12ذکــر شــده کــه در
حــدود ســال  1330هجــری شمســی پنــج
نفــر از اطبــای ایــران بــرای گذرانــدن دوره
ی پزشــکی جدیــد عــازم فرانســه شــدند و
بعــد از گذرانــدن دوره اســتاد گواهــی آنهــا
را امضــا نمــی کنــد و میگویــد بــه شــرطی
گواهــی تــان را امضــا خواهــم کــرد کــه
تعهــد بدهیــد وقتــی بــه ایــران بازگشــتید
حجامــت و ســرکه را در ایــران ممنــوع کنیــد
 .ایــن افــراد تعهــد میدهنــد و ســال 1334
بــا برگشــت ایــن  5نفــر طبــق بخشــنامه ای
حجامــت و ســرکه در ایــران ممنــوع شــد و
تــا ســال  1360ایــن ممنوعیــت پابرجاســت
!...
بــه نظــر شــما ایــن رفتــار غیــر از اســام
ســتیزی غربــی هــا بــا اصــل اســام دلیــل
دیگــری دارد ؟
فواید حجامت :
همانطــور کــه بیــان شــد حجامــت بــرای
پیشــگیری و درمــان  70درصــد بیمــاری هــا
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موثــر اســت  .امیرالمومنیــن (ع) میفرماینــد
حجامــت عقــل را تقویــت و جســم را صحــت
و ســامت مــی بخشــد  .بالــغ بــر  50روایــت در
موضــوع حجامــت و فوایــد آن از معصومیــن
بــه دســت مــا رســیده اســت .
یکــی از بهتریــن راه هــای تقویــت سیســتم
ایمنــی بــدن حجامــت اســت .
کودکانــی کــه آبلــه مرغــان یــا ســرخک
میگیرنــد  ،همــان روز حجامــت کننــد تــا 24
ســاعت بیمــاری درمــان مــی شــود و تــا 48
ســاعت جــای جــوش هــا پــاک مــی شــود .
امــا اگــر حجامــت نشــود کــودک تــا دو هفتــه
درگیــر بیمــاری اســت همچنیــن بــرای درمــان
گزیدگــی هــا «زنبور،مار،عقــرب» و کســانیکه
مســموم مــی شــوند و یــا ســم میخورنــد فــورأ
بایــد حجامــت شــوند  .ســم از هرجــا وارد بــدن
شــود از موضــع حجامــت خــارج مــی شــود
.ایــن مــورد بســیار مجــرب و آزمایــش شــده
اســت .
تفاوت حجامت و خونگیری :
اینکــه برخــی از پزشــکان یــا افــراد حجامــت
را مســاوی بــا خونگیــری میداننــد  ،درســت
نیســت  .در حجامــت خــون هــای مــرده و
آلــوده کــه در مویــرگ هــا قــرار دارد خــارج مــی
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شــود امــا در خونگیــری درصــد بســیار کمــی
خــون آلــوده از بــدن خــارج مــی شــود و اغلــب
خــون ســالم اســت  .طبــق آزمایشــات انجــام
شــده خــون حجامــت  23برابــر ســم آن بیشــتر
از خونــی خونــی اســت کــه از طریــق خــون
گرفتــن از شــخص گرفتــه مــی شــود  .یعنــی
در حجامــت  23برابــر بیشــتر بیشــتر ســم از
خــون خــارج مــی شــود .بــرای افزایــش قــد
افــراد زیــر  16ســال حجامــت ســبب افزایــش
قــد مــی شــود کــه در خونگیــری چنیــن اتفاقــی
نمــی افتــد  .همانطــور کــه گفتــه شــد حجامــت
یــک روزه ابلــه مرغــان را درمــان میکنــد امــا
خونگیــری ســبب تشــدید بیمــاری مــی شــود .
ایام حجامت :
٭ فصــل هــای پاییــز و بهــار فصــل هــای
مطلــوب حجامــت اســت .
٭ در مــاه هــا مــاک مــاه قمــری اســت و بهتــر
اســت بیــن  12تــا  23مــاه قمــری باشــد .
٭ حجامــت در روز ســه شــنبه ســفارش نشــده
امــا ا گــر ســه شــنبه بــا روزهــای 17،19و 21مــاه
قمــری مصــادف شــود بســیار نافــع اســت .
٭در روایــات داریــم کــه پیامبــر(ص) عصــر
دوشــنبه حجامــت مــی کردنــد .
٭حجامــت در روز یکشــنبه ســبب شــفای
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بیمــاری هــا مــی شــود مخصوصــا ســاعات آخــر
روز قبــل از غــروب آفتــاب
٭چهارشــنبه هــا و جمعــه هــا حجامــت نکنیــم
 ،همچنیــن ایــام قمــر در عقــرب ؛ عقربمــاه
رومــی اســت و هنگامــی کــه بــا کــره ی مــاه
در یــک نقطــه قــرار میگیــرد و انــرژی منفــی
متســاعد میگــردد .
انواع حجامت :
در حجامــت دونــوع بادکــش و خونگیــری و
بادکــش بــدون خونگیــری انجــام میگیــرد .
بســته بــه نــوع مشــکل و بیمــاری حجامــت
هــای مختلفــی داریــم :
.1حجامــت عــام کــه همــان حجامــت کمــر
اســت و عمومیــت دارد .
.2حجامت سر
.3حجامــت زیــر چانــه  :درمــان تمــام
مشــکالت صــورت  ،دهــان و دنــدان
.4حجامــت ســاکرال (رهاننــده)  :درمــان
ســیاتیک  ،دیســک کمــر  ،فشــار خــون و ...
.5حجامت کبد و کلیه
.6حجامت پیشانی  ،پشت گوش و ...
پــس مخاطبــان عزیــز حامــت را فرامــوش
نکنیــد و بــه آن اهمییــت ویــژه ای بدهیــد .
بســته بــه نــوع مزاجــی کــه داریــد حجامــت
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کنیــد تــا بــی نیــاز از قــرص و دارو شــوید .
مطلــب را در اینجــا بــه پایــان میرســانیم ،
حــرف بســیار اســت و مجــال کــم .
ســعی میکنیــم در هــر ســری یــک یــا چنــد
بخــش از مــوارد ســفارش شــده در اســام
و ســبک زندگــی اســامی اشــاره کنیــم .
دســتورات و سفارشــاتی کــه انهــارا فرامــوش
کــرده ایــم و شــاه کلیــد تمــام ایــن قفــل هــا هــم
همیــن جاســت .
در مجموعــه ی بعــدی راجــع بــه نــوره درمانی
ف ســویق هــا  ،دمنــوش هــا و  ....صحبــت
خواهیــم کــرد .
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َّ
ّ َ ُ ُ
ُ
اإلمام ٌّ
الة؛ فإنها عمود ِد ِينكم .
علی عليه السالم  :اهّلل َ اهّلل َ فی الص ِ
امام على عليه السالم  :خدا را  ،خدا را  ،به نماز اهميت دهيد ؛ زيرا نماز ستون دين شماست .

در این حدیث شریف نماز به عمود تشبیه شده ا گر انسان دقت کند در خیمه انچیزی که باعث شده خیمه محکم وثابت ویا پایدار
بماند ستون خیمه هست که طناب به ان بسته شده وایستاد ا گه ستون خیمه را بکشید دیگر چیزی برای خیمه باقی نماند لذا
ستون دین نماز هست نماز را از دین بگیری دیگر برای دین مایه ای نخواهد داشت وهمه وجود خیمه در گرو وجود ستون هست
فرمودند
َ
لذا از این جهت هم هست که پیامبر اکرم ُص ُ

ُ
َ
ّ
ّ
ّ
<ا ْن ُردت رد ما َسواها»؛
«الصلوة عمود الدين» و حديث ِ«ا ْن قبلت ق ِبل ما سواها و ِ

نماز که قبول بشه مابقی اعمال هم قبول خواهد شد .مثل این می ماند که شما قصد سفر خارج از کشور کنید اما گذرنامه تهیه
نکنید وبعدش ادعا بکنید مقدمات سفر اماده شده یا پول وارز تهیه کردم وهیچ مشکلی نیست ودر مرز وقتی از شما درخواست
گذرنامه کنند شما بگید گذرنامه ندارم اما پول و ارز و...آماده کردم جواب خواهند داد ما در مرحله اول گذرنامه میخواهیم وآنها
بعدا وقبول نخواهند کرد لذا شب اول قبر ا گه شخص بدون نماز کوهی از طال انقاق کرده باشد قبول نیست اول نماز ا گه قبول
واقع گردید بعدا انقاق ،صدقه ،روزه ،خدمت و...را هم قبول میکنن

9
نمازگــزار وقتــی بــه نمــاز میایـس ــتد و توجــه بــه
مبــدا اعــا پیــدا میکنــد ،بــه واســطه حرارتــی
کــه در اثــر حرکــت صعــودی و نزدیــک شــدن
بــه کانــون حقیقــت معنــوی در نفســش حاصــل
مـیشـــود ،قـــدرت پـیـــدا میکند ،کج رفتاریهای
نفس را که بر اثر تـوج ــه ب ــه غـی ــر خـــدا و مـی ــل به
باطــل پیــدا شــده ،راســت و تعدیــل کنــد
اهمیت نماز
عن اب عبداهلل علیه السالم قال :
ان تارک الصاله کافر
تر کننده نماز کافر هست
رســول خداونــد فرمودنــد نمــاز مــرز بیــن کفــر
وایمــان هســت (وســائل ،ج،۳ص)۲۹
ضایــع کننــده نمــاز بــا قــارون وهامــان محشــور
میشــود وخداونــد حــق دارد اورا همــراه منافقــان
بــا اتــش جهنــم وارد کنــد (وســائل ج۳ص)۱۹
برکات نماز:
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را بــر او مــوکل مــی کنــد کــه در بــاالی ســرش
الــی الجائــع الطعــام والــی الظمــان المــاء و....
خداونــد روشــنی چشــم منــا در نمــاز وچنــان ایســتاده وبــه او خطــاب میکنــد ای نمــاز گــزا
محبــوب مــن ســاخته مثــا اب گــوار بــرا تشــنه ا گــر بدانــی چــه کســی تــو را مــی نگــرد وتوبــا کــی
مشــغول مناجاتــی توجهــت راقطــع نمیکــردی
وغــذای لذیــذ بــرای گرســنه
وهرگــز از مصالیــت جــدا نمــی شــدی
(مکارم االخالق ،ج،۲ص۴۶۱و)۴۷۲

.۲تســبیح اعضــاء نمــاز گــزار هنــگام
ایســتادن بــه نمــاز

ان االنســان اذا کان فــی الصــاه فــان جســده
وثیابــه وکل شــیء حولــه یســبح .همانــا انســان
مومــن هنگامیکــه بــه نمــاز مــی ایســتد جســد
ولبــاس او وهــر چــه در کنــار او قــرار گرفتــه تســبیح
مــی گوینــد (بحــار ،ج۸۲ص)۲۱۳

 .۳خداوند به نماز گزار نگاه میکند :

پیامبر گرامی ص فرمودند :
ادا قام العبد فی الصالته نظراهلل الیه ....
وقتــی بنــده مومــن بــه نمــاز مــی ایســتد در محضــر
خــدا خداونــد بــه او نظــر میکنــد تــا نمــازش بــه
 .۱نماز نورچشم پیامبر
پایــان برســد واز بــاالی ســرش تــا افــق اســملنها
ـا
ـ
ی
ـد
ـ
فرمودن
ـاذر
ـ
ب
ا
ـه
ـ
ب
حبیــب خــدا در وصایایــش
ســایه رحمــت خــود را مــی گســتراند وفرشــتگان از
ابــاذر جعــل اهلل قــره عینــی فــی الصلــوه کمــا حبــب کنــار او تــا اســمانها طــواف مــی نماینــد وخداملکــی

(بحار ،ج،۸۴ص)۲۶۰

 .۴یک نماز بهتر از هزار حج

عــن یونــس بــن یعقــوب عــن ابــی عبــداهلل علیــه
الســام یقــول:
َ
حجــه افضــل مــن الدنیــا ومــا فیهــا وصلــوه’
فریضــه افضــل مــن الــف ِحجــه
یونــس بــن یعقــوب میگویــد از حضــرت صــادق
علیــه الســام شــنیدم مــی فرمــود یــک حــج برتــر از
دنیــا وهــر انچــه در ان هســت ویــک نمــاز واجــب
از هــزار حــج برتــر هســت (وســائل ،ج۳ص)۲۶

نماز است شمع شبستان دل دلی بی نماز است بدتر ز ِگل
نمـاز است معـراج ما خاکیـان بر او غبطه و رزند افالکیان
نماز است آرامش زندگی چـه آزادگی بهتـر از بنــدگی
به هر حالتی از خدا یاد کن به یاد خدا جان ودل شاد کن
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قرآن کتاب جنگ یا صلح

ً
بعضــی از اشــخاص نــاآ گاه و بعضــا آ گاهــان مغــرض
بــه قــرآن مجیــد وارد مــی کننــد ایــن اســت کــه در متــن
قــرآن مکــرر دســتور کشــت و کشــتار صــادر شــده اســت!
ا گــر چــه ایــن اتهــام خیلــی ناآ گاهانــه و مغرضانــه بــه
قــرآن وارد شــده اســت ولــی بایــد گفــت کــه در رابطــه
بــا کافــران و مشــرکان در قــرآن مجیــد دوســری آیــات
نــازل شــده اســت؛ یــک ســری آیــات خطــاب بــه خــود
شــخص پیامبــر(ص) نــازل شــده اســت و یــک ســری
آیــات خطــاب بــه مســلمانان در برخــورد بــا کافــران
نــازل شــده اســت.
آیاتــی کــه در رابطــه بــا کافــران بــه پیامبــر(ص) نــازل
شــده اســت.
در حــدود  29آیــه مــی باشــد کــه از ایــن  29آیــه در
25آیــه خداونــد در رابطــه بــا چگونگــی برخــورد بــا
کافــران بــه ایشــان دســتوراتی بدیــن شــرح صــادر
میکنــد :
 مهلت دادن به آنها. دوری کردن از آنها2( .بار تکرار شده) رها کردن آنها به حال خود 4(.بار تکرار شده) بــه فرمــان آنهــا نبــودن و از جــور و آزار آنهــا درگذشــتن و وا گــذاری آنهــا بــه خدا3(.بــار تکــرار شــده)
 روی گرداندن از آنها4(.بار تکرار شده) صبر در برابر سخنان آنها2(.بار تکرار شده) -صبوری و به طرزی نیکو دوری کردن از آنها.

 تعجیل نکردن در کار آنها. تذکــر بــه آنهــا در خصــوص اینکــه بــزودی مغلــوبمــی شــوید و بــه جهنــم وارد مــی شــوید.
 وظیفــه تــو تبلیــغ دیــن حــق و ابــاغ رســالت اســت.(3بــار تکــرار شــده)
 محزون نبودن از کفر کافران. کافران را نصرت و یاری مکن. نیکو در گذشتن از آنها.در  3آیــه اشــاره بــه جهــاد بــا کافــران شــده اســت و
ً
فقــط در یــک آیــه صراحتــا دســتور جنــگ بــه پیامبــر
بــا کافــران در راه خــدا صــادر شــده اســت .ا گــر بــا دیــد
واقــع بینانــه بــه محتــوای ایــن  25آیــه در رابطــه بــا
چگونگــی برخــورد بــا کافــران از ســوی پیامبــر نــگاه
کنیــم و عینــک بدبینــی را از برابــر چشــمانمان برداریــم
متوجــه مــی شــویم کــه خداونــد بــا نظــر کریمانــه و
بخشــندگی بــه ایــن موضــوع نــگاه کــرده و فرصــت
بیشــتری بــه کافــران داده اســت تــا بلکــه بــه خــود
بیاینــد و دســت از دشــمنی و مخالفــت بــا پــروردگار و
دیــن او و ظلــم و ســتم بــه مؤمنــان برداشــته و بــه راه
راســت هدایــت شــوند.
در همــان  3آیــه ای هــم کــه خداونــد بــه پیامبــر در
برخــورد بــا کافــران دســتور جهــاد داده اســت اشــاره ای
بــه جنــگ و کشــتار نشــده اســت و فقــط کلمــه جهاد به
ً
کار بــرده شــده اســت و جهــاد هــم لزومــا دســت بــردن

بــه شمشــیر و پیــکار و مبــارزه نیست(ســوره محمــد31
و آل عمــران  )125بلکــه تــاش بــرای نجــات ایــن
قشــر گمــراه از تاریکــی هــا و هدایــت آنهــا بــه راه راســت
خــود یــک نــوع جهــاد مــی باشــد و همانطــوری کــه
گفتــه شــد از ایــن  29آیــه فقــط در یــک آیــه دســتور
جنگیــدن بــا کافــران بــه پیامبــر آن هــم در میــدان
مبــارزه در موقعــی کــه از طــرف کافــران مــورد حملــه
و تعــرض قــرار مــی گرفتــه اند(صــادر شــده اســت) و بــا
توجــه بــه محتــوای ســوره توبــه آیــه  13کــه خداونــد
ً
صراحتــا اعــام مــی دارد کــه (شــروع جنــگ و کشــتار
اول بــار از طــرف کفــار بــوده اســت ).ایــن هــم دلیلــی
روشــن بــر مقصــر بــودن کافــران در شــروع جنــگ و بــی
گناهــی مؤمنــان در بــروز جنــگ مــی باشــد.
و ایــن جنگیــدن و در واقــع دفــاع کــردن در برابــر
کافــران هــم یــک امــر طبیعــی و بدیهــی اســت و هیــچ
کجــا نــه دیــده شــده و نــه ســفارش شــده کــه موقعــی
کــه دشــمن حملــه مــی کنــد ،از حملــه آنهــا اســتقبال
شــود یــا بــه جشــن ســرور پرداختــه شــود.

مسعود عبادتی
بــا بهــره گیــری از کتــاب «قــرآن ،کتــاب جنــگ و ســتیز
یــا کتــاب صلــح و آرامــش» از دکتــر محمــد آزادی
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به نام یگانه معلم حقیقی عالم
اســترس داشــت امــا باالخــره تمــام شــد  .اســامی قبولــی دانشــگاه فرهنگیــان آمــد  ....یکــی از اســم هــای داخــل لیســت  ،اســم
حقیــر ســراپاتقصیر و (...و هــر چــه صفــت متواضعانــه هســت!) بــود کــه هــر چــه هــم بخواهیــم دروغ بگوییــم بازهــم نمیشــود
خــوش حالــی آن لحظــه را انــکار کــرد.
اما  ( ....خواننده های محترم میدونن این اما چه حرفایی داره !!)
ببخشید از این جای نوشته لحن کتابی بند اول رو عوض میکنیم به لحن خودمونی !! تا راحت تر باهم باشیم .
داشتیم میگفتیم ...
آقــا بــا پرســیدن ادرس دانشــگاه و عــدم اطــاع مــردم بیچــاره از دانشــگاه فرهنگیــان ایــن خوشــحالی تــو نطفــه در حــال خفــه
شــدن بــود کــه در نقطــه ی بکــر و دســت نخــورده دانشــگاهی یافتیــم بــس دلربــا و مــه لقــا و ( ...هرچــه کــه یــک شــاهد زیبــارو
داره !)
گویی که رنگ رخساره میخواد از یه سر درونی خبر بده که نگو و نپرس !...
حــرف زیــاااده ولــی در ایــن دوره ی چهارســاله اتفاقــات زیــادی دیدیــم کــه هــم تلــخ بــود و هــم شــور !! البتــه شــیرین هــم
داشــتیما صرفــا بــرا شــوخی گفتــم ( مخلــص حراســت عزیــز هســتیم)
امــا فقــط و فقــط از جهــت ایــن کــه خیلــی راه هایــی رو کــه مــا رفتیــم و تجربــش کردیــم رو دیگــه خواننــدگان عزیــز دیگــه نــرن
و میــان بــر بزنــن یــه چندتــا عــرض کوچیــک داشــتم کــه (البتــه بعضیــاش چــون طوالنیــه دیگــه عــرض نیســت طولــه ! ) کــه
خدمتتــون میگــم.
و ) شــاید بگیــن چــرا بــا (و) شــروع کــرده !! دلیــل خاصــی نــداره فقــط خواســتم بگــم دلیــل نــداره همیشــه مــث بقیــه بــا الــف
شــروع کــرد  .پــس دوســتای عزیــزم همیشــه الزم نیســت مثــل بقیــه فقــط کالس برویــد  ،غــذا بخوریــد  ،بخوابیــد و گاهــی
فوتبالــی بزنیــد یــا  ....بلکــه شــمایید کــه میتوانیــد بــا کارهــای متفاوتتــون حتــی در معلمــان اثــر گــذار باشــید  .اکتیــو باشــید و
حتمــا در تشــکل هــای دانشــجویی فعالیــت کنیــد
ل) خواهشا رفیق شوید !! با کی ؟ با چی ! ؟ کجا ؟ مدرسان شریف ؟! خیر ،جواب هیچکدام از اینا نیست .
خالصه بگم رفیقی که تو رو به رفیق اصلیت ( اوستا کریم) برسونه  .خالصش اینه  ...رفیق امام حسینی .
الــف) صحبــت کــردن خــود را تقویــت کنیــد  .بچــه هــااا خیییلــی مهمــه  .دوره زمونــه االن طوریــه کــه بایــد خــوب صحبــت
کنیــد و بدونیــد کــه چــه چیــزی رو کجــا بایــد بگیــد  .کســایی کــه خــوب حــرف میزنــن و اداب صحبــت کــردن رو بلــدن تــو
شــغل و اجتمــاع و مادیــات هــم موفــق ترنــد.
ی ) ســعی کنیــد بســازید تــا بتوانیــد بســازید !! اهلل اکبــر  .خیلــی داره فلســفی میشــه ! خــخ  .یعنــی تــا خودمــون رو نســازیم (
گــوش نفــس رو نپیچونیــم) نمیتونیــم یــه انســان دیگــه رو تربیــت کنیــم  .پــس بیایــن تــا از همیــن امــروز شــروع کنیــم .
ت) برنامــه ریــزی داشــته باشــید تــا بــه همــه کارهاتــون برســید ( درس  ،معنویــات ،ورزش  ،کالس هــای هنــری ،مقالــه
نوشــتن و )....هــر کار دیگــه ای
ایــن چندتــا توصیــه عمومــی بــود امــا توصیــه اصلیــم رو ا گــر مشــتاقید بدونیــد کافیــه حروفــی رو کــه اول پارا گــراف هســت رو
بــه هــم بچســبونید و ازش ((( پیــروی کنیــد))) چــون عاقبــت بخیــری تــو همینــه .
اقــا خیلــی مخلصیــم  .از همــه ی اســتادا ( حتــی اونــا کــه بــه .....رای دادن !)  ،کادر دانشــگاه  ،همــه ی دانشــجو معلمــان
گل متشــکرم کــه وقــت گذاشــتن و مطلــب رو خونــدن.
از همه طلب حاللیت داریم ( به خاطر اذیتامون)
تندرست و سالمت و کوشا باشید .
یاعلی مدد
محمد کاویان
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درایــن زمانــه ی وانفســا ،درایــن دنیا کــه پیدا کــردن راه
درســت از نادرســت کارشــاقی شــده و در ایــن جهــان
پرازظلــم وســتم یکــی ازچیزهایــی کــه بــه دادفرزنــدان
حضــرت آدم میرســد رفیــق خــوب اســت...رفیق خــوب
آدم راازباتالق به عرش میرســاند...بازاررفاقت دردوران
دانشــجویی داغ اســت و حــال ا گــر دانشــجویان بــه
دنبــال یــک الگوورفیــق شــفیق مــی گردندبــرای آن هــا یــک
پیشــنهاد ویــژه دارم....خوانــدن کتــاب عمارحلــب....
کتــاب عمــار حلــب کــه توســط آ قــای محمدعلــی جعفــری
بــه رشــته ی تحریــر در آمــده بــه چــاپ هفتــم خــوددر
انتشــارات روایــت فتــح رســیده اســت.عمارحلب تنهــا
یــک کتــاب نیســت ...عمارحلــب روایــت رویارویــی
یــک شــهیدمدافع حــرم بااتفاقــات گونا گــون ،جــذاب
وخوانــدی است.شــمارا میهمــان فــرازی ازایــن کتــاب
زیبــا میکنــم «...:محمــد حســین هــم آمــد و مــن را ســفت
چســباند تــوی بغلــش .بــه قاعــدهی خــودم فکــر میکــردم
اهــل بگیروببندباشــد،ازاین بســیجی هایــی کــه گیــر مــی
دهنــد بــه همــه چیز.خیلــی لوطــی وعشــقی پرســید:بچه
کجایی؟؟گفتم:جوادیه،تهــران پــارس»...
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