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سخن سردبیر
سخن سردبیر

به نام خدا
ــد  ــه عی ــاز ب ــا ب ــد ت ــم ورق خوردن ــای تقوی ــت و برگ ه ــا گذش روزه
ــان رســیدیم. هرســاله در دهــم مــاه ذی الحجــه، حجــاج در  بــزرگ قرب
ــن  ــه ای ــت ب ــی دس ــنه ابراهیم ــنت حس ــادآوری س ــا ی ــا ب ــرای من صح
ــا گوســفندی را در  ــد شــتر، گاو و ی ــر خداون ــد و طبــق ام عمــل می زنن
ــن  ــام ای ــه انج ــم ک ــد. می دانی ــح می کنن ــان ذب ــای پروردگارش راه رض
عمــل برگرفتــه از داســتان ذبــح اســماعیل)ع( بــه دســت پــدرش ابراهیــم 
ــی کــردن چیســت؟  خلیــل اهلل)ع( اســت. امــا بطــور کلــی فلســفه قربان
داســتان ابراهیــم)ع( بخوبــی بیانگــر مفهــوم عرفانــی قربانــی کــردن در راه 
خداســت و همــان طــور کــه در شــرح داســتان نیــز آمــده، ابراهیــم خلیــل 
ــت حاضــر  ــا در نهای ــماعیل داشــت ام ــه اس ــادی ب اهلل)ع( دلبســتگی زی
شــد بــا وجــود محبــت فــراوان نســبت بــه فرزنــدش، او را در راه بندگــی 
و اطاعــت از امــر پــروردگار قربانــی کنــد! در واقــع ابراهیــم)ع( محبــت و 
عشــق بــه خالــق را بــه عشــق زمینــی ترجیــح داد و از کمــال دلبســتگی 
هــا و تعلقــات دنیــوی خــود یعنــی عصــاره وجــودش بــرای رســیدن بــه 
رضایــت خالــق دســت شســت و در قربانــگاه، نفــس امــاره اش را ســر برید. 
در آییــن اســالم رهــا کــردن دلبســتگی هــای دنیــوی و رســیدن بــه تقوای 
الهــی در واقــع همــان مفهــوم اصیــل قربانــی کــردن در راه خداونــد اســت. 
همچنیــن شــهادت در راه خــدا یکــی از واالتریــن جلــوه هــای ایــن ســنت 
بــوده و هســت... ! قربــان یعنــی نردبانــی بــه ســوی منزلــگاه الهــی، یعنــی 
ــت  ــوان گف ــن می ت ــد. همچنی ــک می کن ــدا نزدی ــه خ ــا را ب ــه م ــه ک آنچ
فلســفه قربانــی کــردن در اســالم چیــزی نیســت جــز تقویــت روحیــه ایثــار 
و فــداکاری در راه خــدا؛ دفــاع از آرمــان هــای دیــن، کمــک بــه محرومــان 
و مســتضعفان و ... همــه و همــه نمونــه هایــی از ایــن ایثــار هســتند. قربــان 
یعنــی نهایــت گام برداشــتن در مســیر انســان ســازی الهــی بــرای تقــرب 

بــه ذات واالحضرتــش!

سردبیر: شیرین بابایی
دانشجوی کارشناسی پرستاری



ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران در28 خــرداد1400 
ــردم  ــوان رییــس جمهــور منتخــب م ــه عن ــم رییســی ب برگــزار و ســید ابراهی
ــوری،  ــت جمه ــات ریاس ــن دوره از انتخاب ــام ای ــود اتم ــا وج ــد. ب ــده ش برگزی
نمی تــوان میــزان مشــارکت مــردم درایــن انتخابــات و نــکات مرتبــط بــا ارقــام 
ــا  ــت ه ــن واقعی ــد ای ــت و بای ــده گرف ــات را نادی ــن انتخاب ــت ای ــر در کیفی موث
ــق  ــیر دقی ــرد. تفس ــو ک ــتند را بازگ ــل هس ــل تام ــی دار و قاب ــیار معن ــه بس ک
ــرای از دســت  ــات نشــان می دهــد نظــام جمهــوری اســالمی بایــد ب آراء انتخاب
نــدادن پشــتوانه مردمــی خــود وارد عمــل شــود و کســانی کــه بــه ایــن نظــام 
عشــق می ورزنــد و حفاظــت از آن را کــه حاصــل خــون صدهــا هــزار شــهید و 
فــداکاری و ایثــار ملــت آزاده ایــران اســت الزم و واجــب می داننــد، نمی تواننــد 
ــن  ــل، ای ــن دلی ــه همی ــد. ب ــور کنن ــاوت عب ــخ بی تف ــت تل ــن واقعی ــار ای از کن
تفســیر اجمالــی را بــا هــدف بررســی علــل پدیــد آمــدن ایــن وضعیــت و تــالش 
بــرای برطــرف کــردن آن ارائــه مــی کنیــم. در ایــن دوره از انتخابــات ریاســت 
جمهــوری، فقــط 48/8 درصــد از واجــدان شــرایط رای دادن شــرکت کرده انــد 
ــه در 43  ــوری 13گان ــای ریاســت جمه ــن مشــارکت در انتخابات ه ــه کمتری ک
ــزان  ــن، بیشــترین می ــل از ای ســال عمــر نظــام جمهــوری اســالمی اســت. قب
ــال  ــارکت 50/66 )س ــن مش ــال 1388( و کمتری ــد )س ــارکت 84/83 درص مش
ــر  ــل  ت ــل تام ــه قاب ــوری 1400 واقع ــت جمه ــات ریاس ــود. در انتخاب 1372( ب
ــد در جــدول آراء، رتبــه اول  اینســت کــه تعــداد افــرادی کــه مشــارکت نکردن
ــالم رســمی  ــق اع ــود. طب ــوم ب ــه س ــه رتب ــداد آراء باطل و تع
وزارت کشــور، درصــد عــدم مشــارکت 51/78 درصــد بــود. بــه 
ــم موجــود در  ــب3 رق ــم ترتی ــر بخواهی ــارت روشــن تر، اگ عب
ترکیــب آراء انتخابــات 1400 را در یــک تابلــو مشــاهده کنیــم 
بایــد آن را اینگونــه ترســیم نمائیــم؛ اول: عــدم مشــارکت، دوم: 

ــه ــوم: آراء باطل ــب، س ــور منتخ رئیس جمه

مالحظــه ایــن ارقــام نشــان می دهــد پشــتوانه مردمــی نظــام در معــرض خطــر 
ــدم  ــد، یکــی ع ــد می کن ــه پشــتوانه نظــام را تهدی کاهــش اســت. خطــری ک
ــات ریاســت  ــل از انتخاب ــا قب ــه. ت ــری آراء باطل ــردم اســت و دیگ مشــارکت م
جمهــوری 1400 همیشــه رئیس جمهــور منتخــب در ردیــف اول قــرار داشــت 
ولــی اکنــون بــرای اولین بــار اســت کــه عنصــر عــدم مشــارکت مردمــی ردیــف 
ــات  ــه در انتخاب ــه ک ــه آراء باطل ــر اینک ــاص داده. دیگ ــود اختص ــه خ اول را ب
ــک  ــه ی ــت. ب ــه ایس ــل مالحظ ــم قاب ــه، رق ــرار گرفت ــف دوم ق 1400 در ردی
روایــت 3/726/870 رای و بــه روایــت دیگــر کــه نتیجــه تصحیــح جمع بنــدی 
اشــتباه وزارت کشــور اســت 4/167/028 رای آراء باطلــه را بــا خوشــبینانه ترین 
نــگاه می تــوان اینگونــه تفســیر کــرد کــه صاحبــان آنهــا بــه نظــام جمهــوری 
اســالمی اعتقــاد دارنــد ولــی چــون نامزدهــای راه یافتــه بــه رقابــت انتخابــات 
ــد.  ــدوق انداخته ان ــه صن ــه ب ــد، رای باطل ــول ندارن ــوری را قب ــت جمه ریاس
تفاســیری از قبیــل رعایــت بعضــی مالحظــات شــغلی، زیــر ذره بیــن بــودن و... 
نیــز مطــرح هســتند. قصــد داریــم در اینجــا به5مــورد از علــل کاهش مشــارکت 
بــی ســابقه مــردم در ایــن دوره از انتخابــات در طــول دوران انقــالب بپردازیــم.

1_ ناکارآمدی و عملکرد ضعیف دولت دوازدهم
ــح  ــری را اصل ــزد دیگ ــان نام ــه طرفدارانش ــا ک ــی نامزده ــراف بعض 2_ انص
ندانســته و در انتخابــات شــرکت نکردنــد یــا رای باطلــه در صنــدوق انداختنــد. 
ــی  ــورت طبیع ــه ص ــاری ب ــن بیم ــی از ای ــای ناش ــا و نگرانی ه 3_ کرون
توانســت ریــزش قابــل توجهــی در میــزان مشــارکت مــردم در انتخابــات 
بــه همــراه آورد، کمــا اینکــه برخــی از بررســی ها نشــان داده انتشــار ایــن 
ویــروس در جهــان باعــث کاهــش بیــن 5 تــا10 درصــدی مشــارکت مــردم 
در برخــی انتخابــات  هــای کشــورهای دیگــر و از جملــه انتخابــات ریاســت 

جمهــوری مــا شــده اســت. 

به پایان آمد این دفتر / حکایت همچنان باقیست...

4_ یکــی از عوامــل دیگــری کــه توانســت زمینه ســاز کاهــش مشــارکت 
ــارج وارد  ــه از خ ــود ک ــی ب ــارهای فراوان ــود، فش ــات ش ــردم در انتخاب م
می شــد. نیروهــای خارجــی، منافقــان، افــراد ضــد ایرانــی و ضــد انقــالب 

ــه ثمــر بنشــیند. ــات ب ــا تحریــم انتخاب ــد ت اســالمی بســیار تــالش کردن
 اگرچــه کــه پیــش بینــی ایــن رســانه هــای معانــد کــه میــزان مشــارکت 
ــاز هــم  ــا ب ــد محقــق نشــد ام ــرده بودن ــردم را20تا30درصــد اعــالم ک م
هجمــه هــای روانــی ایــن رســانه هــا خــواه ناخــواه اثــرات خــود را مبنــی 

بــر کاهــش مشــارکت در انتخابــات گذاشــت. 
ــش  ــراز و فرودهای ــه ف ــا هم ــیزدهم ب ــات س ــه انتخاب ــن ک ــر ای کالم آخ
ــات کشــور ورق  ــخ انتخاب ــم تاری ــان رســید و برگــی دیگــر از تقوی ــه پای ب
ــکالت،  ــا، مش ــدی ه ــارها، گالیه من ــه فش ــم هم ــه رغ ــردم ب ــورد. م خ

ــد. ــات آمدن ــای کار انتخاب ــی پ ــارهای خارج ــا و فش ــی اخالل ه برخ
ــه  ــود را ب ــردم کار خ ــته م ــال گذش ــن 42 س ــی ای ــون تمام ــال همچ ح
ــه  ــی ک ــا حکایت ــد ام ــان آم ــه پای ــر ب ــن دفت ــد و ای ــام دادن ــتی انج درس
همچنــان باقیســت ایــن اســت کــه اکنــون وظیفــه مســئوالن اســت کــه 
کار خــود و وظیفــه ای را کــه مــردم برعهــده آنــان گذاشــته اند بــه درســتی 
انجــام دهنــد و آقــای رئیســی کــه منتخــب ملــت و رئیس جمهــور آحــاد 
ایرانیــان اســت چــه آن هــا کــه بــه ایشــان رای داده انــد چــه آن هایــی کــه 

بــه ایشــان رای ندادنــد، چــه آن هایــی کــه در انتخابــات 
ــد، همگــی از  ــا نکردن ــد ی ــه هــر دلیلــی شــرکت کردن ب
ایشــان مــی خواهنــد کــه خــادم همــه جمهــور باشــد و 
تــالش کنــد تــا مشــکالت موجــود را کاهــش دهــد و یــا 

حتــی رفــع کنــد.

علی بازیان
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قطعنامــه  598، یکــی از چندیــن قطعنامــه ای اســت کــه شــورای 
ــادر  ــراق ص ــران و ع ــگ ای ــروع جن ــس از ش ــل پ ــازمان مل ــت س امنی
ــن  ــی تری ــن و اساس ــل تری ــی از مفص ــت یک ــوان گف ــا میت ــرد، ام ک
قطعنامــه هــا در ایــن خصــوص بــود. ایــن قطعنامــه در 29 تیــر 1366 
توســط ســازمان ملــل تصویــب شــد و بالفاصلــه توســط عــراق پذیرفتــه 
شــد و امــا ایــران یکســال بعــد 2 روز مانــده بــه ســالروز تصویــب ایــن 
ــای  ــه معن ــد ب ــه هرچن ــن قطعنام ــرش ای ــت. پذی ــه آن را پذیرف قطعنام
آتــش بــس از ســوی ایــران بــود ولــی عــراق بــه حمــالت خــود ادامــه 
ــه  ــی از جمل ــاط مهم ــا نق ــد ت ــران ش ــاک ای ــل خ ــددا داخ داد و مج
ــا وضــع بهتــری در مذاکــرات حضــور  ــا ب خرمشــهر را بدســت بیــاورد ت

ــاورد. ــت نی ــی بدس ــا موفقیت ــد ام ــته باش داش
اما این قطعنامه چگونه صادر شــد؟

واقعیــت امــر ایــن بــود کــه در 21 بهمــن 1364 رزمنــدگان اســالم در 
یــک حملــه غافلگیرکننــده، بنــدر فــاو در عــراق را تصــرف کردنــد کــه 
ایــن امــر عــالوه بــر افزایــش روحیــه رزمنــدگان، باعــث نگرانــی شــدید 
ــاحلی  ــورهای س ــابق و کش ــوروی س ــرب، ش ــان غ جه
خلیــج فــارس در خصــوص شکســت قریــب الوقــوع 
صــدام شــد. فتــح فــاو تهدیــدی جــدی بــرای صــدام و 
ــزرگ  ــه ب ــران حمل ــود. در 16دی 1365 ای ــش ب حامیان
ــالی  ــب عملیــات کرب ــه جنــوب بصــره را در قال خــود ب
ــنگینی را  ــاده س ــوق الع ــارهای ف ــرد و فش ــاز ک 5 آغ

بــه ماشــین جنگــی دشــمن وارد آورد، در صــورت ســقوط بصــره عمــال 
دسترســی عــراق بــه آب هــای آزاد از بیــن میرفــت. پــس از ایــن حملــه 
خاویــر پرزدکوئیــار، دبیــرکل ســازمان ملــل، از اعضــای دائمــی شــورای 
ــر  ــا یکدیگ ــگ، ب ــه جن ــه دادن ب ــرای خاتم ــه ب ــت ک ــت خواس امنی
همــکاری کننــد کــه ایــن امــر بــا پاســخ مثبــت ســفیران ایــن کشــورها 
روبــه رو شــد. در ایــن مذاکــرات آنهــا احتمــال اینکــه جنــگ تهدیــدی 
ــن  ــا بدی ــد ت ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــد را م ــی باش ــح جهان ــه صل علی
ــم  ــل هفت ــدرج در فص ــارات من ــتفاده از اختی ــرای اس ــیله راه را ب وس

ــد. ــوار کنن ــل متحــد هم منشــور مل
قبــل از ایــن قطعنامــه تعــدادی قطعنامــه دیگــر کــه اولیــن آنهــا 479 
بــود کــه 6 روز بعــد از آغــاز جنــگ توســط عــراق صــادر شــد. در ایــن 
قطعنامــه اشــاره ای بــه تمامیــت ارضــی ایــران نشــده بــود، بعــد از ایــن 
قطعنامــه تعــدادی قطعنامــه دیگــر ازجملــه 514،522،552،582،588 
کــه در هیچکــدام از ایــن قطعنامــه هــا اشــاره ای بــه متجــاوز بــودن و 
آغازگــر جنــگ بــودن عــراق نشــده بــود و صرفــا خواســتار اتــش بــس و 
عقــب نشــینی نیروهــای نظامــی دو کشــور بــود. امــا در قطعنامــه 598 
ــن  ــان شــد، در ای ــراق اذع ــران و ع ــن ای ــه وجــود جنــگ بی باالخــره ب
ــور  ــایی کش ــه شناس ــران ازجمل ــای ای ــته ه ــی از خواس ــه بخش قطعنام
ــود، ذکــر شــده اســت. عــراق  بالفاصلــه  متجــاوز و پرداخــت غرامــت ب
ــی از آن  ــد های ــرای اصــالح بن ــران ب ــا ای ــت ام ــه را پذیرف ــن قطعنام ای
دســت بــه رایزنــی زد. بــه تدریــج امریــکا هــم در کنــار عــراق مســتقیما 
وارد جنــگ رســمی بــا ایــران شــد و در اقدامــی غیرانســانی هواپیمــای 

مســافربری ایــران را ســرنگون کــرد و در جبهــه داخلــی نیــز مســئوالن 
ــه و عــدم حضــور مــردم در جبهــه  ــودن خزان ــی ب دولتــی مــدام از خال
ــد  ــی بودن ــی هــم خواســتار تجهیزات ــد و مســئوالن نظام ــی گفتن ــا م ه
ــن  ــه ای ــود. مجموع ــن ب ــرایطی غیرممک ــن ش ــه آن در چنی ــه تهی ک
ــتور  ــی)ره( دس ــام خمین ــا ام ــد ت ــم دادن ــت ه ــه دس ــت ب ــل دس عوام
پذیــرش قطعنامــه 598 را در 27 تیــر 1367 صــادر کنــد. امــام قبــول 
ــس از  ــد...! پ ــبیه کردن ــر تش ــام زه ــیدن ج ــه نوش ــه را ب ــن قطعنام ای
ــراق مجــددا  ــس، ع ــش ب ــراری آت ــران و برق ــه توســط ای ــول قطعنام قب
ــه  ــود ک ــت ش ــگان ثاب ــه هم ــا ب ــرد ت ــه ک ــران حمل ــای ای ــرز ه ــه م ب
ــل  ــر عــدم قبــول قطعنامــه ضعیــف ســازمان مل ــران مبنــی ب ــدام  ای اق
ــوق  ــن حق ــی تری ــاس ابتدای ــی و براس ــال منطق ــا کام ــال ه ــن س در ای
ــرداد  ــه در18 م ــه 619 ک ــا قطعنام ــگ ب ــا جن ــت. ام ــوده اس ــور ب کش
1367 کــه یکــی از اصلــی تریــن مفــاد آن، عملیاتــی شــدن بنــد هــای 
ــان  ــل متحــد رســید، پای ــازمان مل ــب س ــه تصوی ــود ب ــه 598 ب قطعنام
ــه  ــد قطعنام ــتین بن ــب نخس ــه موج ــل ب ــازمان مل ــرکل س ــت. دبی یاف
598 آتــش بــس را اعــالم و یــک گــروه از 1300 نظامــی پاســدار صلــح 

ســازمان ملــل کــه از 24 کشــور تشــکیل شــده بودنــد 
ــروه در 28  ــن گ ــرد. ای ــر آن ک ــارت ب ــور نظ را مام
ــس در  ــش ب ــراری آت ــتانه برق ــرداد 1367 و در آس م
مــرز دو کشــور مســتقر شــدند؛ بدیــن ترتیــب جنــگ 

ــان یافــت...  ــران و عــراق پای 8 ســاله بیــن ای

 نوشیدن جام زهر
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ــرده  ــر ک ــمان را ک ــوش آس ــار گ ــر ب ــش از ه ــم بی ــقی های ــدای عاش ــب ص امش
ــت... اس

امشب منم و یک دنیا عطش در وجودم برای نفس کشیدن در خانه ات..!
ــی از  ــوم و در کنج ــری ش ــت، کبوت ــای کرم ــوم در دری ــی ش ــم ماه ــی خواه م

ــت..! ــوم از هوای ــت ش ــم و مس ــای گزین ــدت ج گنب
آقــا جــان، امشــب بــرای مــن لیلــة الرغائــب اســت، آرزو کنــم، بــرآورده میکنــی؟ 

آهویــت شــوم، ضامنــم میشــوی؟
میخواهم امشب پوسته بیاندازم و با نگاهت، به اوج پر بکشم..!

وارد خانــه ات مــی شــوم..؛ بــا دلــی لــرزان، چشــمی گریــان، قلبــی لبریــز از شــوق 
ل؛ وصا

آمده ام..! 
دیروز و دیروز ها، چون مرغی سرکنده، در پی دان و آبی، سرگشته بودم..؛

ــدم، در  ــدم، آرام ش ــی ش ــد، هوای ــرم پیچی ــت در س ــه هوای ــا، همینک ــروز ام ام

گوشــه ای غــرق در عظمتــت ســجده بــه جــای آوردم..؛ بی شــک، در هیــچ شــعر 
و نثــری، معشــوقه ای بــه زیبایــی و وفــای تــو نبــوده و هیــچ خورشــیدی، آفتــاب 

وجــودت را نداشــته اســت...
آقــا جــان ســالم..؛ دســت بــروی ســینه مــی گــذارم، تپــش هــای قلبــم ســاعت وار 
بــه دیــوار وجــودم مــی کوبانــد و عطــر ذوق، اشــک شــوق روانــه گونــه ام میکنــد..!

اینجا یک من است و بهشتی برین؛
این کبوتر بچه ی بی نام و نشان جز در آغوش تو کجا النه کند؟

ایــن بــار گوشــه چــادر مــادر را نمــی گیــرم، مــی خواهــم گــم شــوم در هــوای تــو، 
مــی خواهــم تــو باشــی، مــن باشــم و دنیــای مهربانیــت..!

زائرانــت، دســته بــه دســته وارد خانــه آرزویشــان مــی شــوند، چشــم انتظــار عاطفه 
ات، کاســه گدایــی بــه رویــت مــی گیرنــد و تــو بازمــی شــوی درمــان درد هاشــان، 

بــاز مــی شــوی مرهــم زخم هاشــان، بــاز مــی شــوی امــام رضــای مهربانشــان..! 
میالد پر برکت خورشید مشهد، هزاران بار بر عاشقانش تهنیت باد... 

عاطفه عباس زاده
دانشجوی کارشناسی پرستاری

شب وصال عشق و عاطفه
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ــه  ــدگان از او ب ــود آین ــرار ب ــا ق ــی داشــت... گوی ــال زدن ــاری مث اخــالق و رفت
ــد... ــاد کنن ــک الگــو ی ــوان ی عن

ــر شــاه« همه گیــر شــده اســت؛  آن زمــان گفتنــد حــاال کــه شــعار »مــرگ ب
ــت«.  ــی آزاده اس ــت، خمین ــا زاده اس ــاه زن ــم: »ش ــد بدهی ــعار جدی ــال ش ح
آشــفته شــده  بــود، گفــت: »رضاخــان ازدواج کــرده و ایــن شــعار حــرام اســت. 
ــام ســعادت حــالل رســید«. در زندگــی  ــه ب ــکان حــرام کــه نمی شــود ب از پل
نیــز همــواره ســعی بــر آن داشــت تــا عدالــت در مــورد همــه اجــرا گــردد، از 
ســاده تریــن افــراد گرفتــه تــا محمــد رضــا شــاه، و همیــن عدالتــش باعــث شــد 
کــه پــس از انقــالب اســالمی توســط امــام خمینــی بــه مقــام رئیــس دیــوان 

عالــی کشــور منصــوب گــردد و چــه انتخــاب بــه جایــی...
در ابتــدای راه بــا ایــن کــه در حــوزه تحصیــل مــی کــرد و انــدک حقوقــی در 
اختیــار داشــت امــا بــا همــان ســن کــم بــه مــدارس رفتــه و زبــان انگلیســی 
تدریــس مــی کــرد تــا مســتقل باشــد. می گفــت:» ایــن طــور اســتقاللم بیشــتر 
ــم  ــتری می توان ــجاعت بیش ــا ش ــم و ب ــر می فهم ــوزه را بهت ــص ح ــت، نواق اس
نقــد کنــم«. شــهید بهشــتی تــا آخــر هــم بــا حقــوق بازنشســتگی آمــوزش و 
پــرورش زندگــی می کــرد و حتــی از حقــوق دادگســتری نیــز اســتفاده نمــی 
کــرد چراکــه ایــن کار را درســت نمیدانســت. بــا مــرور خاطــرات زندگــی ایشــان 
ــه خصــوص  ــه علــی وار زندگــی مــی کــرده اســت، ب درمــی یابیــم کــه چگون

قضــاوت هــای درســت ایشــان کــه واقعــا بــی ســابقه بــود:
بنی صــدر کــه فــرار کــرد همســرش را دســتگیر کردنــد. ایشــان پــس از مطلــع 
شــدن اعــالم کردنــد کــه »زن بنی صــدر تخلفــی نکــرده اســت و بایــد فــورا آزاد 
ــم  ــودم آزادش می کن ــارات خ ــا اختی ــت:» ب ــد. گف ــا آزادش نکردن ــود«، ام ش
ــه گــردن جمهــوری  ــدان باشــد گناهــش ب چراکــه هــر یــک ثانیــه کــه در زن

اسالمیســت«. 
ــیما.  ــدا و س ــورای ص ــرای ش ــود ب ــی را داده ب ــم جوان ــر اس ــی دیگ در ماجرای
ــه شــما  ــی علی ــف شماســت، کل ــن مخال ــن شــخص ای ــد:» ای ــان گفتن اطرافی
دنبــال ســند بــوده اســت!« گفــت:» او جویاســت و کنجــکاو مگــر چــه اشــکالی 

ــدا کنــد و مــردم را آگاه ســازد؟«. دارد کــه ســندی پی
ایــن تنهــا چنــد نمونــه از خاطراتیســت کــه ایشــان از خودشــان در تاریــخ ایــن 
ــن  ــک انفجــار ای ــا چــه حیــف کــه ی ــد... ام ــادگار گذاشــته ان ــه ی ســرزمین ب
همــه مهربانــی، ایــن همــه عدالــت و ایــن همــه ذکاوت را در کمتــر از لحظــه ای 
متالشــی مــی کنــد. ایشــان در شــامگاه 7 تیــر ســال 1360 در بمب گــذاری در 
دفتــر حــزب جمهــوری اســالمی در حیــن ســخنرانی بــه فیــض رفیــع شــهادت 
ــد  ــق نســبت دادن ــن خل ــه مجاهدی ــرور را ب ــن ت ــان ای ــد. آن زم دســت یافتن
ولــی تــا بــه امــروز مجاهدیــن خلــق مســئولیت ایــن تــرور را بــر عهــده نگرفتــه 

اســت.
فرازی از وصیت نامه این شهید واال مقام:

ــر  ــردم جــدا نمــی باشــیم، محــل مه ــا از م ــی شناســنامه نیســتیم، م ــا ب »م
جیــره بنــدی قنــد و شــکر، مهــر شــرکت در انتخابــات ریاســت جمهــوری. مــا 
ــه  ــل و رنجــور از داس خیم ــه خســته از بی ــی هســتیم ک محصــول آن لحظات
دعایــی برافراشــته انــد، مــا ســاده  نشــینان کاخ ویرانــه فقــر و فناییــم. پنجــره 
هایــی کــه رو بــه ســوی افــق ســبز تــوکل بــاز مــی شــوند، مــا مثــل کتابــی در 
هــر گوشــه ی خــاک و در هــر لحظــه از روزگار بــاز مــی شــویم و دیگــران را از 

خــود باخبــر مــی کنیــم«.
مــا مثــل وضــو ســاده و پاکیــم، عیــن افطــار بــی آالیــش و معصومیــم، مــا را 
می شــود در هــر گوشــه ی مســجد پیــدا کــرد. در هــر جنســی جســتجو نمــود، 
بــا هــر دردی دریافــت، مــا مثــل تــالوت غمگینیــم، مثــل تکبیــر حالــت خنجــر 

ــا  ــا شــیران روز و پارســایان شــبند، م ــم، و دوســتان م داری
ــه ای رســیده  ــا هــر بوت ــم، ب ــده ای پشــت هــر ســنگی رویی
ایــم، بــر هــر شــاخی بــر داده ایــم، مــا در ایــن آب و خــاک 

ســبز مــی شــویم مــا بــی شناســنامه نیســتیم.
شادی روحش صلوات...

راه و رسم بهشتی
امیربصیری

دانشجوی کارشناسی پرستاری
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در جهــان اســالم بلکــه عالــم انســانیت حضــرت فاطمــه )س( الگــوی جامــع و کاملیســت کــه چــون خورشــیدی 
ــون  ــازد و همچ ــی س ــن م ــن و آزادی روش ــر زن موم ــرای ه ــی را ب ــم زندگ ــد و راه و رس ــی درخش ــاک م تابن

ــاب... ــاف و حج ــرای عف مظهریســت ب
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه روزی از جمــع مســلمانان حاضــر در مســجد ســؤال کردنــد: چــه روش و ســیره ای 

بــرای زندگانــی زنــان بهتــر اســت؟ 
هــر کــس بــه فراخــور معرفــت خویــش جوابــی مــی داد؛ امــا هیــچ جوابــی پیامبــر را قانــع نمــی ســاخت. در ایــن 
هنــگام ســلمان فارســی کــه در آن روزگار پیرمــردی باوقــار و پُــرذکاوت و در میــان آن جمــع، بــه لحــاظ ایمــان و 
معرفــت باالتــر بــود، بــا خــود اندیشــید کــه پاســخ ایــن ســؤال دقیــق از ســطح عمومــی اندیشــه ی مــردان فراتــر 
اســت. از ایــن روی، در بحبوحــه ی اظهارنظرهــای گوناگــون، خــود را بــه خانــه ی زهــرا علیه الســالم کــه متصــل 
ــا شــد. حضــرت زهــرا )س(  ــه دختــرش جوی ــود، رســانید و پاســخ ســؤال پیامبــر را از یگان ــه مســجد پیامبــر ب ب
در پاســخ ســؤال پــدر فرمودنــد: خیــر للنســاء أن الیریــن الرجــال و ال یراهــن الرجــال ] وســائل الشــیعه، مــکارم 

االخــالق[ بــرای زنــان بهتــر اســت کــه مــردان نامحــرم را نبیننــد و مــردان نامحــرم نیــز ایشــان را نبیننــد.
ســلمان بــه جمــع حاضــر در مســجد بازگشــت و پاســخ را طــرح نمــود. پیامبــر دانســتند کــه ایــن پاســخ از خــود 
ســلمان نیســت؛ از ایــن روی  پرســیدند: ایــن جــواب را از کــه آموختــی ؟ ســلمان عرضــه داشــت: ســؤال شــما را 

از دخترتــان زهــرا پرســیدم و چنیــن پاســخ شــنیدم.
ــه  ــاد... ب ــه فدایــش ب ــد: جعلــت فداهــا أبوهــا... ان فاطمــه بضعــه منــی؛ پــدرش ب پیامبــر در ایــن هنــگام فرمودن

ــاره ای از وجــود مــن اســت... راســتی کــه فاطمــه پ
آری حــال حجــاب همــان اولیــن خاکریــز جبهــه اســت چــرا کــه اگــر دشــمن قصــد تصــرف ســرزمینی را داشــته 
باشــد، ابتــدا بایــد ایــن خاکریــز را بگیــرد. شــهید ســعید زقاقــی در وصیــت نامــه اش مــی نویســد: مــادرم... زمانــی 
کــه خبــر شــهادتم را شــنیدی گریــه نکــن... زمــان تشــیع و تدفینــم گریــه نکــن... فقــط زمانــی گریــه کــن کــه 
ــان مــا عفــت را... آن هنــگام جامعــه ی مــا را بــی غیرتــی و بــی  مــردان مــا غیــرت را فرامــوش مــی کننــد و زن

حجابــی فــرا گرفــت، مــادرم گریــه کــن کــه اســالم در خطــر اســت.

ریحانه علیدوستاولین خاکریز
دانشجوی کارشناسی اتاق عمل
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در هیاهــوی گــذر روزهــا و شــب هــاي ســال، بــه همــان انــدازه کــه شــب 
قــدر بــرای اهــل معرفــت دلنشــین و ارزشــمند اســت، روز عرفــه نیــز بــرای 
عاشــقانش عطــر دیگــری دارد. عرفــه کلمــه ای عربــی ســت کــه ریشــه ی 
آن بــه معنــای ادراک و شــناختن چیــزی همــراه بــا تفکــر و تدبــر در آثــار 
آن اســت. از ایــن رو نــام عرفــه از ســرزمین عرفــات گرفتــه شــد کــه زمینی 
مشــخص و شــناخته شــده در میــان کــوه هــا بــود.  روز عرفــه مصــادف بــا 
روز نهــم ذی الحجــه یکــی از مهــم تریــن مناســبت هــای مســلمانان مــی 

باشــد کــه از ارزش واالیــی برخــوردار اســت.
ــت.  ــه کربالس ــده ب ــب مان ــک وج ــت...عرفه، ی ــک روز نیس ــا ی ــه تنه عرف
ــه  ــِد حــّج و عاشــورا اســت. عرف ــه، پیون ــه، کاروان عشــاق اســت. عرف عرف
ــی  ــرم )ص( ، شــهادتگاه حضــرت حســین )ع( و تجل نیایشــگاه رســول اک
ــه  ــه، عطــر دلنشــین عاشوراســت ک ــج( اســت. عرف گاِه حضــرت مهدی)ع

ــد.  ــی کن ــی م ــار را تداع ــق و ایث ــز عش ــیم دل انگی نس
روز عرفــه، روزی اســت کــه خداونــد بندگانــش را در درگاه 
خویــش دعــوت بــه عبــادت و اطاعــت خــود مــی کنــد و از 
ــه آنهــا ارزانــی مــی دهــد. در ایــن روز  ســفره رحمتــش ب
ــرای  ــرب در صح ــا مغ ــه ت ــر روز عرف ــزاران از ظه ــج گ ح
ــا و اســتغفار و شــکر  ــه دع ــی شــوند و ب ــات جمــع م عرف
ــم  ــه مه ــن ادای فریض ــن چنی ــد و ای ــی پردازن ــق م توفی

حــج را بــه جــای مــی آورنــد. 
اَلَْحْمــُد هلل الَّــذی لَْیَس لَِقضآئِِه دافٌِع َوال لَِعطائِِه مانٌِع َوال َکُصْنِعِه... 

ــن  ــم ذي الحجــه روز شــهادت حضــرت مســلم اب ــر روز نه ــي دیگ از طرف
عقیــل فرســتاده ســید الشــهدا علیــه الســالم بــه کوفــه اســت کــه بــه امــر 
ــه  ــه ب ــردم مظلومان ــکني م ــان ش ــي و پیم ــي وفای ــس از ب ــاد و پ ــن زی اب

شــهادت رســید.
آن حضــرت آنقــدر فضیلــت واالیــی داشــت کــه ســالها پیــش از شهادتشــان 
رســول اکــرم صــل اهلل علیــه و آلــه وســلم خطــاب بــه امیرالمومنیــن علیــه 
ــو کشــته مــي  ــد ت ــد عقیــل در راه محبــت فرزن ــد : »فرزن الســالم فرمودن
شــود. دیــدگان مومنیــن بــر او مــي گریــد و فرشــتگان مقــرب بــر او درود 

مــي فرســتند«.
در احادیــث و روایــات بــرای ایــن روز اعمــال زیــادی ذکــر شــده اســت کــه 

فرصتــی بســیار ارزشــمند اســت:
1. غسل مستحب روز عرفه

ــاد  ــه از هــزار حــج و هــزار عمــره و هــزار جه ــام حســین ک ــارت ام 2. زی
ــر اســت. باالت

روز عرفـــه

3. تسبیحات حضرت رسول
4. صــد مرتبــه ســوره توحیــد و آیــه الکرســی و صلــوات بــر محمــد و آل 

محمــد
5. دعــا و نیایش و ذکر صلوات از حضرت صادق

6. دعای ام داوود
ــه  ــادا از غافل ــا مب ــوی را غنیمــت شــماریم ت ــار فرصــت معن ــن ب حــال ای
جــا بمانیــم... در گــذر عمــر، روزهاییســت بــه زیبایــی عرفــه، روزهــای کــه 
جاودانــه انــد و پرشــور و پرنــور و پرفیــض و پربرکــت کــه چشــمه ی نــور 
و صفــا از بســتر وجــود آن مــی جوشــد. عرفــه از آن روزهاســت. روزی کــه 
لطــف الهــی، دل هــای پــر از گــرد و غبــار را، غبارروبــی مــی کنــد. عرفــه، 

روز عرفــان و معرفــت اســت، روز بخشــش، روز عشــق و آزادگــی...
عرفــه، معرفت یار به دلدار بود
عرفــه، جلوه گه دیده بیدار بود

عرفه، راز و نیاز اســت به پهنای وجود
عرفه، گریه عشــق است به هنگام سجود

حمید صاعدی
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این قسمت: استفاده از منابع
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه...!

شــاید ایــن جملــه رو بارهــا و بارهــا از بچگــی شــنیدیم امــا انــگار بعضــی وقتــا 
مثــل یــک جملــه عــادی از کنــارش رد میشــیم. هیچکــس بــا درســت مصــرف 
کــردن مشــکلی نــداره امــا اوضــاع وقتــی خــراب میشــه کــه ایــن اســتفاده بــی 

رویــه بشــه و اســمش بشــه اســراف یعنــی زیــاده روی... 
انــواع اســراف رو میشــه از اســراف تــوی خــرج کــردن و خریــد کــردن گرفتــه 
ــا بحــث  ــرد ام ــام ب ــت ن ــی و... حتــی اســراف وق ــواد غذای ــوی م ــا اســراف ت ت

امروزمــون در مــورد اســراف منابعــه!
اصــال بلدیــم درســت از ایــن منابــع کــه اینقــدر هــم ســخت و بــا زحمــت در 
اختیارمــون قــرار میگیــره چ جــوری اســتفاده کنیــم؟ عــدم اســتفاده درســت 
از ایــن منابــع انــرژی هــم بــه خودمــون ضــرر میزنــه هــم بقیــه... چ جــوری؟ 
بــا قطــع شــدن آب و بــرق کــه ایــن روزا بــه هــر دلیلــی داریــم تجربــش مــی 
ــر و  ــرق فقــط همیــن نیســت کــه چنــد ســاعتی کول ــرات قطعــی ب کنیــم. اث
ــا وای فــای نداشــته باشــیم و اینجــور چیــزا...  وســایل برقــی خامــوش بشــه ی
ــا  ــاری داره کــه میتونیــم ب ــان ب ــرات زی ــگاه کنیــم اث ــر ن ــو دقیــق ت ی کوچول
یادگرفتــن و فرهنــگ اســتفاده از ایــن منابــع ارزشــمند جلــو اون رو بگیریــم.

مســئله اســراف اونقــدر اهمیــت داره کــه بــزرگان مــا هــر وقــت کــه تونســتن 
معایبــش رو گوشــزد کــردن. امیــر مومنــان امــام علــی)ع( در ایــن بــاره فرمودند 
اســراف و زیــاده روی فراوانــی رو نابــود میکنــه و مقدمــه فقر و تنگدســتی اســت 
یــا آیــه معــروف قــرآن کــه در ایــن بــاره مــی فرمایــد: اهلل الیحــب المســرفین... 

بــا همــه ایــن صحبــت هــا امــا بــاز هــم یــه 
ســری کارهایــی رو انجــام میدیــم کــه واقعــا 
عجیبــه...! مثــاًل ماشــین ها رو بــا آب تصفیه 
میشــوریم چــون معتقدیــم آب غیــر شــرب 
ــا  ــه! ی ــه کلیــه هــای اونهــا آســیب میزن ب
ــای  ــبزیجات و زمین ه ــاری س ــی آبی حت
کشــاورزی مــون بــا آب شــرب، یــا مثــاًل 
ــه  ــن درج ــا آخری ــوفاژ رو ت ــاری و ش بخ
ــه  ــرم میش ــی گ ــم و وقت ــی کنی ــاد م زی
ــردن پنجــره  ــاز ک ــن راه حــل رو ب بهتری

ــا  میدونیــم و وقتــی میخوایــم آب شــیر گــرم ی
ــدت  ــوی اون م ــم و ت ــاز میکنی ــه ب ــا ت ــه اون رو ت ــرد بش س
ــک  ــم و ف ــه میداری ــیر نگ ــر ش ــا انگشــتمون رو زی دســت ی
میکنیــم اینجــوری آب هــدر نمیــره و خیلــی چیزهــای دیگه 
ــه اشــتباه انجــام  ــه  کوچیــک از کارهایــی کــه ب کــه نمون

میدیــم در صورتــی کــه میتونیــم بــا یکــم دقــت و انجــام 
کارهــای ســاده از هــدر رفتــن منابــع جلوگیــری کنیــم. 
مثــال میتونیــم موقــع ســاخت خونــه بــه ایــن نکتــه 
هــا توجــه کنیــم کــه خونــه عایــق بنــدی درســتی 
ــره  ــا از پنج ــه ی ــته باش ــف داش ــقف و ک ــرای س ب
هــای دوجــداره اســتفاده کنیــم تــا گاز هــدر نــره. 

ــری مثــل: ــا کارای ســاده ت و ی
_کشــیدن پــرده هــا کــه باعــث میشــه یــک الیــه 
هــوا بیــن پنجــره و پــرده حبــس بشــه و 

گرمــا تــوی خونــه باقــی بمونــه

_استفاده از المپ کم مصرف
_ تعمیر شیر هایی که چکه میکنن

_کم کردن زمان دوش گرفتن
_بستن آب حین مسواک زدن و وضو گرفتن

ــر  ــورد نظ ــیله م ــی از وس ــاخه وقت ــی از دوش ــایل برق ــز وس ــیدن پری _کش
نمی کنیــم اســتفاده 

_استفاده  از وسایل برقی که نشان A دارن و کم مصرف هستن و... 
بــا کمــی فکــر کــردن خودمــون هــم میتونیــم روش هــای خیلــی بیشــتری از 
ایــن چیزایــی کــه گفتــه شــد رو پیــدا کنیــم تــا بتونیــم ایــن منابــع رو بــرای 
ــی  ــم و خدای ــظ کنی ــون حف ــدی خودم ــای بع ــل ه ــال و نس ــای س ــال ه س

ــرای اســتفاده از ایــن  نکــرده دچــار کمبــود و محدودیــت ب
ــع نشــیم. مناب

لطفا با فرهنگ باشیم
زهرا غالمزاده

دانشجوی کارشناسی پرتوشناسی
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﴿َوَعاِشــُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف﴾  با زنان به نیکویی رفتار نمایید.
ــه  ــونت گاه آزاری ب ــت. خش ــک بار نیس ــود و اش ــمان کب ــا چش ــونت تنه خش

ــر جــان زن می نشــاند. ــه ترســی آرام آرام ب ــگاه اســت ک ــک ن کوتاهــی ی
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــود کــه در دنیایــی زندگــی می کنــم کــه ب ــد شــرمگین ب بای
خشــونت علیــه زنــان بایــد تــالش کــرد! خشــونت علیــه زنــان و دختــران یکی 
ــع  ــک مان ــوان ی ــت و به عن ــیتی اس ــری جنس ــکال نابراب ــن اش از ظالمانه تری
ــان و مــردان در حوزه هــای  ــری زن ــر مشــارکت و حضــور براب اساســی در براب
اجتماعــی، اقتصــادی وجــود دارد. چنیــن خشــونتی مانــع برابــری جنســیتی 

ــه جامعــه ســالم می شــود. و دســتیابی ب
خشــونت در اشــکال و شــرایط مختلــف خــود را نشــان می دهــد و ایــن مشــکل 
جــدی، باعــث کاهــش ســالمت زنــان در جامعــه شــده اســت. خشــونت هایی 
ــونت  ــورت خش ــه به ص ــیتی ک ــونت جنس ــی، خش ــونت خانگ ــون خش همچ
جســمی، روانــی، اقتصــادی و همچنیــن خشــونت در محــل کار ظاهــر 

می شــود.
ــان آســیبی  ــه زن عــده ای گمــان می کننــد اگــر ازنظــر جســمی و فیزیکــی ب
وارد نشــود، خشــونتی صــورت نگرفتــه اســت! درحالی کــه خشــونت های 
ــی  ــان پیامدهای ــرای زن ــان، ب ــد هــم در طــی زم احساســی و کالمــی می توان
منفــی و جــدی به انــدازهٔ پیامدهــای خشــونت های فیزیکــی بــه همــراه 

داشــته باشــد.
ــزوی  ــردن، من ــن ک ــامل توهی ــی ش ــی و احساس ــونت های کالم ــواع خش ان
ــدن  ــردن زن از دی ــروم ک ــز، مح ــادت آمی ــای حس ــرار رفتاره ــردن، تک ک
دوســتان و اعضــای خانــوادهٔ خــود، جلوگیــری از رفتــن زن به پیــش پزشــک، 

ــت. ــای اوس ــن به ج ــم گرفت ــردن و تصمی ــد ک تهدی
ــع شــده  ــان من ــه زن ــاً خشــونت علی ــی صراحت ــان اله در ادی
و آن را عملــی نکوهیــده می داننــد. یکــی از آموخته هــای 
ــت  ــه از کرام ــت ک ــری انسان هاس ــالم، براب ــن اس ــن مبی دی
ــر  ــانی فرات ــچ انس ــرد، هی ــأ می گی ــانی منش ــر انس ــی ه ذات

ــم در  ــرآن کری ــن رو در ق ــده نشــده اســت. ازای ــران آفری ــر از دیگ ــا پایین ت ی
ــل  ــا خلقناکــم مــن ذکــر و انثــی و جعلناکــم شــعوبا و قبای ــه شــریفه }ان آی
لتعارفــوا، ان اکرمکــم عنــداهلل اتقیکــم{ بــه برابــری مــرد و زن اشــاره و تنهــا 
مزیــت افــراد را در تقــوا و فضائــل اخالقــی و معنــوی عنــوان کــرده اســت. بــا 
ایــن وصــف آیه هــای شــریفه بــر برابــری و عــدم تســلط شــخصی بــر شــخص 

ــد. ــد می کنن ــر تأکی دیگ
ــای  ــش حمایت ه ــونت، افزای ــل خش ــان در مقاب ــه زن ــک ب ــن راه کم مهم تری
قانونــی از آن هــا می باشــد. در کنــار ایــن راه شــیوه های دیگــری نیــز 
ــای  ــش آگاهی ه ــود دارد. افزای ــه وج ــا در جامع ــت آن ه ــود وضعی ــرای بهب ب
خانواده هــا به ویــژه در روســتاها و شــهرهای کوچــک دربــارٔه چگونگــی 
رفتــار بــا زنــان و دختــران مــورد خشــونت و محافظــت از آن هــا و آگاه کــردن 
ــد،  ــد می کن ــران را تهدی ــان و دخت ــه زن ــی ک ــارهٔ مخاطرات ــا درب خانواده ه

ــت. ــی اس ــت باالی دارای اهمی
 بایــد بــا آگاه ســازی، به تدریــج مردمــان را متقاعــد بــه تغییــر شــیوهٔ رفتــاری 
در مقابــل زنــان و دختــران مــورد خشــونت کــرد. بــه زنــان و دختــران فرصــت 
و اطمینــان خاطــر دهیــم تــا دربــارهٔ خشــونت هایی کــه علیــه آن هــا صــورت 

گرفتــه اظهــار نظــر کننــد.
در ســال 1999 ســازمان ملــل نیــز 25 نوامبــر را به عنــوان روز جهانــی نهــی 
ــه خاطــر  ــه رســمیت شــناخت. نام گــذاری ایــن روزب ــان ب خشــونت علیــه زن
قتــل وحشــیانه ســه خواهــر میرابــال، کــه از فعــاالن سیاســی اهــل جمهــوری 
ــر شــرکت در  ــه خواه ــن س ــرم ای ــد انتخاب شــده اســت. ج ــن بودن دومینیک

ــود. ــر دومینیکــن ب فعالیت هــای سیاســی علیــه رژیــم دیکتاتــوری حاکــم ب
خشــونت علیــه زنــان موجــب تبعیــض عمیق تــر و گســترده تر شــدن 
ــرای  ــی ب ــع بزرگ ــه مان ــل ب ــده و تبدی ــردان ش ــان و م ــان زن ــا می نابرابری ه
ــان،  ــج زن ــه صــدای رن ــردن ب ــوش ک ــا اســت. گ ــهٔ زمینه ه پیشــرفت در هم
ــواع  ــاره ان ــی درب ــی بخش ــث آگاه ــان، باع ــای آن ــام زخم ه ــر التی ــالوه ب ع
ــای  ــنیده ه ــنونده  ی نش ــود. ش ــر آن می ش ــرات جبران ناپذی ــونت و اث خش

ــیم ... ــان باش آن

خشونت علیه زنان حمید صاعدی
دانشجوی کارشناسی پرستاری
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کســی را می شناســید کــه حداقــل یــک بــار در زندگــی، دچــار اســترس و اضطراب 
نشــده باشــد؟ آیــا خودتــان در تمامــی موقعیت هــای روزمــره، می توانید آرامشــتان 
ــی  ــه اســترس، جــزء جــدا نشــدنی زندگ ــه نظــر می رســد ک ــد؟ ب ــظ کنی را حف
امــروز ماســت. ســرعت اتفاق هــا و مســائلی کــه هــر روز بــا آن هــا دســت و پنجــه 
ــم و  ــا می مانی ــا ج ــی از آن ه ــه گاه ــت ک ــاد اس ــدری زی ــه ق ــم، ب ــرم می کنی ن
ــک  ــس از ی ــر پ ــب نیســت اگ ــس عجی دچــار اســترس و اضطــراب می شــویم. پ
ــا یــک بحــران  ــا در زمــاِن رویارویــی ب تنــش کاری، پیــش از امتحانــی ســخت ی
ــرای درمــان  ــه در دنبــال راهــکاری ب عاطفــی، آن چنــان درمانــده شــویم کــه درب
اســترس بگردیــم. انــواع مختلــف اضطــراب نــه تنهــا بــر روح و روان مــا و البتــه 

ــش می کشــد. ــه چال ــم ب ــان را ه ــه اطرافیانم ــذارد، بلک ــر می گ جســممان تاثی
ــات و  ــترس در امتحان ــش اس ــه کاه ــا را در زمین ــاب ه ــن  کت ــه بهتری در ادام

ــم: ــی کنی ــی م ــترس را معرف ــت اس مدیری
1- کتاب روش های کاهش اضطراب در امتحان

در طــول وقایــع، افــکار و تجربیــات مهــم زندگــی 
اســترس زیــادی بــر افــراد وارد می شــود. اســترس 
ــد  ــه یاب ــی ادام ــدت طوالن ــه م ــه ب ــی ک در صورت
ســالمت جســمانی و روانــی فــرد را تحــت الشــعاع 
ــه  ــون مراجع ــی چ ــات نامطلوب ــرار داده و تبع ق
مکــرر بــه پزشــک بــه علــت مشــکالت روان- تنی، 
اضطــراب و افســردگی را در پــی خواهــد داشــت. از 
لحــاظ نظــری افشــای هیجانی 
ــازداری  ــد ب ــتن فراین ــا شکس ب
باعــث کاهــش اســترس شــده 
ــکالت  ــق از مش ــن طری و از ای

روانــی جســمانی مــی کاهــد. 
ــت  ــاب کار مدیری 2- کت

ــاری ــناختی  رفت ــیوه ش ــه ش ــترس ب اس
نویسنده: مایکل آنتونی، گیل ایرونسون، نیل اشنایدرمن،

ــد تاثیــر منفــی و مخربــی  اســترس مــی توان
بــر ســالمت هیجانــی و جســمی داشــته 
تحــت  کــه  افــرادی  از  بســیاری  باشــد. 
اســترس مزمــن قــرار دارنــد، احســاس عــدم 
کنتــرل بــر زندگــی و انــزوای اجتماعــی مــی 
ــی  ــج م ــد و از اضطــراب و افســردگی رن کنن
برنــد. همچنیــن اســترس مــی توانــد عملکرد 
ــی در  ــل اساس ــی از عوام ــه یک ــی را، ک ایمن

ــد. ــش ده ــت، کاه ــمی اس ــالمت جس س
ایــن کتــاب یــک برنامــه ی درمــان گروهــی 
ــورد  ــی م ــی و عمل ــه از لحــاظ علم اســت ک
ــی  ــراد م ــه اف ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ــد ق تائی
ــیوه ی  ــه ش ــترس ب ــه اس ــه چگون ــوزد ک آم
شــناختی- رفتــاری، مدیریــت اســترس را بــا 

ــد. ــی کن ــق م ــی تلفی ــوزش آرمیدگ آم
3- کتاب چگونه استرس امتحانات را کنترل کنم

نویسنده: فاطمه قمری
ــا فــرا رســیدن ایــام امتحانــات، دلهــره دانــش آمــوزان هــم شــروع مــی شــود.  ب
ــف  ــی هــای مختل ــاز هــم چــون نگران ــان در هــر ســن و ســالی کــه باشــند ب آن
ــراب  ــار اضط ــرد دچ ــی گی ــان شــکل م ــن ش ــدن در ذه ــه درس خوان ــوط ب مرب
ــی، افســرده،  ــوزان, عصبان ــش آم ــرس از امتحــان مــی شــوند. گروهــی از دان و ت
ــفته و  ــان آش ــر، چن ــی دیگ ــوند و گروه ــی ش ــرب م ــت و مضط ــان، ناراح پریش
نگــران مــی شــوند کــه پاســخ ســواالت ســاده را هــم از یــاد مــی برنــد. ســرفصل 

هــای ایــن کتــاب:
استرس امتحان چیست؟

نکاتی درباره ی استرس امتحان
روش های پیشگیری از استرس امتحان

روش های کاهش اضطراب امتحان
همین حاال استرس را کنترل و مهار کن!

4- کتاب مدیریت استرس
نویسنده: آلن الکین

کتــاب مدیریــت اســترس مهــارت هــا و تخصــص هایــی را بیــان مــی کنــد کــه 
بــرای مدیریــت و کاهــش موثــر اســترس در زندگــی الزم اســت و همچنیــن درک 
اینکــه اســترس مــان ناشــی از چیســت، چگونــه بــر مــا تاثیــر مــی گــذارد و مهــم 
ــه  ــا از تنشــی ک ــم ت ــورد آن انجــام دهی ــم در م ــی توانی ــه چــه کاری م ــر آنک ت

ناشــی از اســترس زیــاد اســت رهــا شــویم و بــه آرامــش برســیم.

معرفی کتاب
 )راهکارهایی برای مدیریت استرس در ایام امتحانات(

نسترن رحمتی زاده
دانشجوی کارشناسی مامایی
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۵- کتاب آسیب شناسی استرس و شیوه های کنترل
نویسنده: محمدحسن احمدی

ــدگان  ــنایی خوانن ــر آش ــاب حاض ــدف کت ه
ــر  ــر و تأثی ــل مؤثّ ــترس، عوام ــوم اس ــا مفه ب
آن بــر بهداشــت روانــی و ســالمت جســمانی، 
اســت.  آن  ارزیابــی  و  مقابلــه  روش هــای 
نیرومندتریــن روش کاهــش ســطوح اســترس 
ــای  ــت ه ــر خــود از صحب ــیوه تفک ــر ش تغیی
ــر  ــد ب ــود و تاکی ــا خ ــی منطــق ب ــی و ب منف
ــی  ــای درون ــت ه ــا صحب ــردن ب ــه نک مقابل
منطقــی تــر و مثبــت تــر و تاکیــد بــر مقابلــه 
ســازنده اســت. انســان هــا مهــم تریــن 
عملیــات تســکین و آرامــش را در ذهــن خــود 

ــد.  ــی دهن ــام م انج
6- کتــاب راهبردهایــی بــرای مبــارزه بــا اســترس امتحــان و رســیدن 

بــه موفقیــت
نویسنده: ویل استرینگر 

ــا  ــه ب ــی اســت ک اضطــراب امتحــان، اضطراب
ــاره  ــوز درب ــش آم ــف دان ــداره ضعی ــود پن خ
توانایــی هــای ذهنــی اش شــناخته مــی 
در  او  عملکــرد  کاهــش  موجــب  و  شــود 
روزهــای پایانــی ســال تحصیلــی مــی شــود. 
ــره در  ــش و دله ــی از تن ــل قبول ــزان قاب می
ــد سیســتم عصبــی  ــان امتحــان مــی توان زم
خــودکار انســان را فعــال کنــد و موجــب 
ــرای کســب موفقیــت  هوشــیاری بیشــتر او ب
در امتحــان شــود. دلیــل اصلــی ایــن اضطراب 
همیشــه کــم کاری، تنبلــی و یــا عــدم تســلط 
بــر محتــوای درس هــا نیســت، بلکــه گاهــی 
ــزه و درس  ــا انگی ــق، ب ــوزان موف ــش آم دان
ــراب  ــی اضط ــار منف ــز دچــار آث ــوان نی خ
ناشــی از امتحــان مــی شــوند. ایــن کتــاب هــا  

ــا اســترس  ــه ب ــد ک ــی کن ــه شــما کمــک م ب
ــید. ــت برس ــه موفقی ــد و ب ــارزه کنی ــات مب امتحان

اما راهکار هایی کلیدی برای مهار استرس:
ــرج  ــگاه ج ــکی دانش ــان روانپزش ــی در دپارتم ــتادیار بالین ــتفانیک، اس ــر ُری اس دکت
ــدار  ــوند. مق ــترس می ش ــار اس ــان دچ ــل از امتح ــراد قب ــه اف ــد: »هم ــاون می گوی ت
ــاده باشــیم و  ــرای امتحــان آم ــا ب ــد ت کمــی اســترس کمــک می کن
ــدی  ــد عواقــب ب ــا اســترس بیــش از حــد می توان تمرکــز کنیــم،؛ ام
ــیاری از  ــری بس ــث درگی ــترس باع ــد.« اس ــته باش ــراد داش ــرای اف ب
دانش آمــوزان و دانشــجویان می شــود؛ امــا متاســفانه موضوعــی 
ــل از  ــز قب ــما نی ــر ش ــود. اگ ــه نمی ش ــه آن توج ــاد ب ــه زی ــت ک اس
امتحــان دچــار اســترس می شــوید، امــا می خواهیــد آرامــش و 

ــا نکاتــی را  ــا مــا همــراه باشــید ت ــه ب ــه  نفــس داشــته باشــید؛ در ایــن مقال اعتمــاد ب
بــرای حــل مشــکل ارائــه دهیــم. بــرای درمــان ایــن نــوع اســترس ابتــدا بایــد بفهمیــد 
ــه  ــود ک ــث می ش ــئله باع ــن مس ــده اند. ای ــکل گیری آن ش ــث ش ــی باع ــه دالیل چ
راه هــای غلبــه بــر اســترس را راحت تــر پیــدا کنیــد. گاهــی اوقــات نیــز ممکــن اســت 
ایــن اســترس ها از والدیــن بــه فرزنــدان منتقــل شــود. دکتــر اســتفانیک دربــاره ایــن 
موضــوع می گویــد: »اســترس اغلــب یــک مولفــه  ژنتیکــی دارد کــه بیشــتر از مــادران 
مضطــرب بــه فرزنــدان منتقــل می شــود. اگــر خواهــر، بــرادر، پــدر یــا مــادر شــما بــا 
اســترس امتحــان درگیــر هســتند، ایــن مســئله می توانــد توجیه کننــده  اســترس شــما 

نیــز باشــد.«
اگــر از آن دســته افــراد کمال گرایــی هســتید کــه می خواهیــد همیشــه بهتریــن باشــید 
و هیــچ اشــتباهی انجــام ندهیــد، اســترس شــما بــه دلیــل تــرس از اشــتباه و شکســت 
اســت. تــرس از شکســت می توانــد باعــث اســترس در امتحــان شــود. وســواس داشــتن 
در امتحــان می توانــد باعــث بــاال رفتــن نمــرات شــود؛ امــا عــوارض مخربــی نیــز بــرای 
ــدام  ــان م ــروع امتح ــل از ش ــت قب ــن اس ــما دارد. ممک ــی و هیجانی ش ــت روح وضعی
تصــور  کنیــد کــه اگــر امتحــان را خــوب پاســخ ندهــم حتمــا افــت خواهــم کــرد؛ معدل 
مــن کــم خواهــد شــد؛ جــزء رتبه هــای برتــر نخواهــم بــود و در آینــده نیــز نمی توانــم 
ــن اســت  ــن مســائل نشــان دهنده ای ــره. ای ــه خــود برســم و غی ــه اهــداف مورد عالق ب
کــه  شــما از شکســت می ترســید و ایــن موضــوع باعــث اســترس شــدید شــما شــده 

. ست ا
ممکــن اســت کــه تجربه هــای تلــخ گذشــته ماننــد خــراب کــردن امتحانــات میان تــرم 
خاطــرات بــدی را در ذهــن شــما بســازد و ناخواســته باعــث ایجــاد اســترس قبــل از 
ــد  ــرای امتحــان آمادگــی نداری ــه علــت اینکــه ب ــات نیــز ب امتحــان شــود. برخــی اوق
ــدن  ــرای درس خوان ــب را ب ــد ش ــال می خواهی ــرای مث ــوید؛ ب ــترس می ش ــار اس دچ
بیــدار بمانیــد، امــا بــه هــر دلیلــی ایــن کار را نمی کنیــد و فــردای آن روز ســر جلســه 
ــد. بیشــتر دانشــجویان و دانش آمــوزان دچــار ایــن  ــادی می گیری امتحــان اســترس زی

مشــکل هســتند و دلیــل آن، مهــارت نداشــتن در شــیوه صحیــح مطالعــه اســت.
نشانه های استرس قبل از امتحان

ــجویان  ــوزان و دانش ــتر دانش آم ــه بیش ــی ک ــره معمول ــه دله ــد ک ــد بدانی ــدا بای ابت
ــا اســترس واقعــی متفــاوت اســت. اگــر  ــه رو می شــوند ب ــا آن روب ــات ب قبــل از امتحان
ــث  ــد و باع ــته باش ــر داش ــما تاثی ــتهای ش ــبانه و اش ــواب ش ــما روی خ ــترس ش اس
ــه داشــتید انجــام ندهیــد، دچــار اســترس  ــه آن هــا عالق ــی را کــه ب شــود فعالیت های
ــما رخ  ــرای ش ــدام ب ــات م ــن اتفاق ــر ای ــا اگ ــده اید؛ ام ــان ش ــل از امتح ــره قب و دله

می دهنــد مشــکل بزرگتــری وجــود دارد. هیــچ نــوع تشــخیص رســمی بــرای اســترس 
ــا  ــه مشــاوره دانشــگاه مراجعــه کنیــد، او ب ــدارد؛ امــا اگــر ب قبــل از امتحــان وجــود ن
بررســی عالئــم می توانــد وجــود اســترس قبــل از امتحــان را در شــما تشــخیص دهــد. 
شــایع ترین نشــانه اســترس قبــل از امتحــان خالــی شــدن ذهــن اســت؛ شــما در ایــن 
ــاد  ــه ی ــد ب ــه کرده ای ــه مطالع ــی را ک ــدام از مطالب ــچ ک ــد هی ــس می کنی ــع ح مواق
نمی آوریــد. عــالوه بــر خالــی شــدن ذهــن عوامــل فیزیکــی ماننــد ســردرد، دل پیچــه،  
ــل از امتحــان  ــب و احســاس گیجــی نشــانه های اســترس قب ــاد، تپــش قل ــق زی تعری
ــی ماننــد تــرس، عصبانیــت و افــکار  ــم روحــی و روان هســتند. همچنیــن برخــی عالئ

ــد. ــان باش ــل از امتح ــترس قب ــانه های اس ــد از نش ــی می توان منف
راه های کاهش استرس قبل از امتحان

اگــر می خواهیــد بــا اســترس مقابلــه کنیــد بایــد برنامه ریــزی صحیحــی بــرای مطالعــه 
ــه  ــا ب ــه آن می پردازیــم انجــام دهیــد، ت داشــته باشــید و اقداماتــی را کــه در ادامــه ب

آرامــش برســید و بتوانیــد اســترس خــود را کاهــش دهیــد.
1- غذاهای سالم بخورید

ــز  ــما نی ــدن ش ــرژی ب ــدن ان ــه و درس خوان ــرای مطالع ــاد ب ــت زی ــرف وق ــا ص ب
ــا صــرف  ــه ب ــل از مطالع ــر اســت قب ــدن بهت ــرژی ب ــرای حفــظ ان ــد. ب کاهــش می یاب
ــاب و…  ــی، جوجه کب ــت یونان ــد ماس ــرب مانن ــن دار و کم چ ــای پروتئی میان وعده ه
ــرژی روی  ــت ان ــدون احســاس گرســنگی و اف ــد و ب ــن کنی ــرژی الزم خــود را تامی ان
مطالــب درســی خــود تمرکــز کنیــد. بــرای اینکــه ســرحال باشــید و احســاس کســل 
بــودن نکنیــد،  بایــد آب بدنتــان بــه میــزان کافــی باشــد؛ پــس فرامــوش نکنیــد روزانــه 

ــوان آب بنوشــید. ــا 10 لی 8 ت
2- خواب کافی داشته باشید

ــدار  ــان بی ــب امتح ــتر، ش ــه بیش ــرای مطالع ــجویان ب ــوزان و دانش ــتر دانش آم بیش
می ماننــد؛ امــا بهتــر اســت بــرای غلبــه بــر اســترس بــه انــدازه کافــی اســتراحت کنیــد 
ــن دار  ــیدنی های کافئی ــراغ نوش ــه س ــود ب ــث می ش ــی باع ــد. کم خواب ــوب بخوابی و خ
ــا برنامه ریــزی صحیــح  ــد کــه اســترس شــما را بیشــتر می کننــد. ب ماننــد قهــوه بروی

در دوره امتحانــات حــدود 8 ســاعت خــواب را در برنامــه خــود تنظیــم کنیــد.
3- ورزش کنید

ــکار  ــر ورزش ــی اگ ــد، حت ــه کنی ــان غلب ــل از امتح ــترس قب ــر اس ــد ب ــر می خواهی اگ
نیســتید بــا انجــام چنــد تمریــن ســبک بــه ذهــن خــود اجــازه تمرکــز بــه چیزهایــی 
خــارج از درس را بدهیــد. بــا ایــن کار احســاس خســتگی و بی حوصلگــی نیــز 
ــه  ــتید، ب ــان هس ــل از امتح ــترس قب ــار اس ــد دچ ــاس می کنی ــر احس ــد. اگ نمی کنی

ــد. ــو کنی ــا او گفت و گ ــد و ب ــه کنی ــگاه مراجع ــا دانش ــه ی ــاوره مدرس مش
4- با مشاوره دانشگاه یا مدرسه صحبت کنید

بــه همــان میــزان کــه توجــه بــه ســالمت جســم مهــم اســت، توجــه بــه ســالمت 
روح نیــز اهمیــت باالیــی دارد. اگــر احســاس می کنیــد دچــار 
ــا  ــه ی ــاوره مدرس ــه مش ــتید، ب ــان هس ــل از امتح ــترس قب اس
ــد. پــس از آن  ــا او گفت و گــو کنی ــد و ب دانشــگاه مراجعــه کنی
اگــر دوبــاره احســاس کردیــد کــه دچــار اســترس هســتید بــا 

مشــورت پزشــک از داروهــای ضــد اضطــراب اســتفاده کنیــد
.
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۵- با برنامه ریزی مطالعه کنید
ــل از  ــه قب ــک هفت ــدود ی ــی، ح ــدول زمان ــتن ج ــق و داش ــزی دقی ــا برنامه ری ب
ــرای آن آمــاده شــوید و هــر چنــد وقــت یکبــار برنامــه درســی خــود  امتحــان ب
ــان را مدیریــت  ــاور می کنیــد کــه می توانیــد خودت ــا ایــن کار ب را مــرور کنیــد. ب
کنیــد و اســترس خــود را کاهــش می دهیــد. بــرای کشــف مهــارت مطالعــه نیــز 
چنــد تکنیــک مختلــف را امتحــان کنیــد و ببینیــد کــدام برای شــما بهتر هســتند. 
ــش کارت بنویســید و  ــه شــکل فل ــی ب ــم را روی برگه های ــکات مه ــال ن ــرای مث ب
ــرای  ــا از یــک دوســت بخواهیــد آن هــا را ب ــا صــدای بلنــد بخوانیــد ی آن هــا را ب
ــا  ــد و ب ــه کنی ــم را خالص ــب مه ــد مطال ــعی کنی ــد. س ــد بخوان ــد بلن ــما بلن ش

مطالعــه آن هــا قبــل از امتحــان از اســترس خــود بکاهیــد.
6- برای تمرین از خودتان امتحان بگیرید

عــالوه بــر مطالعــه و مــرور زیــاد، زمانــی را بــرای امتحــان گرفتــن از خــود قــرار 
ــردن  ــدا ک ــا پی ــد. ب ــش ده ــما را کاه ــترس ش ــد اس ــن کار می توان ــد، ای دهی
ــود را  ــی خ ــان تمرین ــا امتح ــتن آن ه ــده و  نوش ــش تعیین نش ــواالت از پی س
طراحــی کنیــد. ســعی کنیــد ایــن کار را در فضایــی بــا ســکوت کامــل و خامــوش 
کــردن تلفن همــراه انجــام دهیــد و ســواالت را در زمــان مشــخصی کــه بــرای آن 
اختصــاص داده شــده اســت پاســخ دهیــد. همچنیــن بخوانیــد: »لــذت مطالعــه بــا 

افزایــش ســرعت مطالعــه«
7- واقع بین باشید

هیچوقــت خودتــان را بــا جمالتــی ماننــد تــا امتحــان فرصــت زیــادی باقی مانــده؛ 
بــرف ســنگینی می بــارد پــس امتحــان کنســل می شــود و… گــول نزنیــد؛ زیــرا 
ــید  ــته باش ــت داش ــه دوس ــما چ ــد. ش ــما نمی کن ــه ش ــی ب ــا کمک ــن روش ه ای
ــد ســر جلســه امتحــان بنشــینید؛ پــس  و چــه دوســت نداشــته باشــید مجبوری

ــید. ــن باش واقع بی
ــما  ــرای ش ــی ب ــه خوب ــه نتیج ــر، همیش ــراد دیگ ــه اف 8- روش مطالع

ــدارد ن
افــراد بــا یکدیگــر متفاوت انــد؛ برخــی دوســت دارنــد صبــح زود از خــواب بیــدار 
ــر وقــت بیــدار  ــا دی ــد شــب ت شــوند و مطالعــه کننــد، برخــی نیــز دوســت دارن
ــد؛  ــم نکنی ــر تنظی ــراد دیگ ــد اف ــان را مانن ــما زمانت ــد. ش ــد و درس بخوانن بما نن

بلکــه زمانــی را انتخــاب کنیــد کــه بــرای شــما بیشــترین بازدهــی را دارنــد.
۹- به افرادی که به شما استرس وارد می کنند توجه نکنید

ــاعت درس  ــد روزی 20 س ــا کنن ــما ادع ــتان ش ــی از دوس ــت برخ ــن اس ممک
می خواننــد؛ آن هــا بــا ایــن کار می خواهنــد بــه شــما اســترس دهنــد و 
اعتمادبه نفــس خــود را بــاال ببرنــد. نگرانــی و اســترس کمکــی بــه شــما نمی کنــد، 
پــس بــه حرف هــای آن هــا توجــه نکنیــد و نگــران نباشید.کســانی هــم هســتند 
ــالم  ــج اع ــه نتای ــی ک ــا زمان ــد، ام ــال درس نخوانده ان ــد اص ــدام می گوین ــه م ک
ــه  ــی ک ــد؛ در صورت ــب می کنن ــی کس ــرات باالی ــود، نم می ش
اگــر حقیقــت را گفتــه باشــند ایــن اتفــاق ممکــن نیســت. بهتــر 
اســت کــه بــه حرف هــای ایــن افــراد هــم توجهــی نکنیــد؛ زیــرا 
باعــث می شــوند کــه شــما هــم بــرای درس خوانــدن انگیــزه ای 

ــد. نداشــته باشــید و قبــل از امتحــان اســترس بگیری

10- برای تفریحات خود احساس عذاب وجدان نکنید
ــد،  ــدام درس بخوانن ــد م ــان بای ــب امتح ــه ش ــد ک ــور می کنن ــراد تص ــی اف برخ
ــد در طــول شــبانه روز مــدام  امــا ایــن اتفــاق ممکــن نیســت. هیچ کــس نمی توان
ــود  ــه خ ــح مورد عالق ــه تفری ــی ب ــان کوتاه ــدت زم ــر م ــس اگ ــد؛ پ درس بخوان
ــر  ــه خــود را تغیی ــکان مطالع ــر م ــد. اگ ــد، احســاس عذاب وجــدان نکنی پرداختی
دهیــد احســاس تجدیــد قــوا و شــادابی زیــادی می کنیــد؛ بازدهــی خــود را بــرای 

ــد. ــش می دهی ــود را کاه ــترس خ ــد و اس ــتر می کنی ــری بیش یادگی
11- مکان مطالعه خود را تغییر دهید.

اگــر همیشــه در کتابخانــه و در مــکان ثابتــی بنشــینید یــا زمیــن اتــاق شــما پــر 
ــراغ  ــه س ــدن ب ــل ش ــتگی و کس ــد، خس ــی باش ــای امتحان ــا و جزوه ه از کاغذه
شــما می آینــد. اگــر مــکان مطالعــه خــود را تغییــر دهیــد احســاس تجدیــد قــوا 
و شــادابی زیــادی می کنیــد؛ بازدهــی خــود را بــرای یادگیــری بیشــتر می کنیــد 

ــد. ــود را کاهــش می دهی و اســترس خ
12- به کارهایی که شما را آرام می کنند بپردازید

ــش  ــما آرام ــه ش ــه ب ــی ک ــام کارهای ــرای انج ــی را ب ــان کوتاه ــد زم ــعی کنی س
ــوش  ــد گ ــه مانن ــورد  عالق ــای م ــام دادن کاره ــد. انج ــاص دهی ــد اختص می دهن
دادن بــه موســیقی، پخــت شــیرینی مورد عالقــه و… کــه باعــث آرام شــدن شــما 
ــه  ــد. ب ــا کن ــان ره ــترس امتح ــما را از اس ــی ش ــرای مدت ــد ب ــود می توان می ش
همیــن علــت وقتــی دوبــاره شــروع بــه درس خوانــدن می کنیــد انــرژی و نشــاط 

بیشــتری خواهیــد داشــت.
13- آرامش و خونسردی خود را در روز امتحان حفظ کنید

روز امتحــان قبــل از اینکــه از رخــت  خــواب خــارج شــوید، نفــس عمیــق بکشــید و 
بــدن خــود را ریلکــس کنیــد. بــرای ایــن کار می توانیــد موســیقی آرامش بخــش 
گــوش کنیــد یــا مدیتیشــن کنیــد. ســعی کنیــد قبــل از امتحــان بــا هیچ کــدام 
ــا آن هــا فقــط  ــرا صحبــت کــردن ب از همکالســی های خــود صحبــت نکنیــد؛ زی
اســترس شــما را زیــاد می کنــد. بهتــر اســت قبــل از امتحــان در ســکوت باشــید 
ــد.  ــان از اســترس خــود بکاهی ــه خودت ــا خوش بینــی و اعتمادبه نفــس دادن ب و ب

اگــر فرصــت داشــتید قبــل از امتحــان افــکار مثبــت و تشــویق کننده خــود ماننــد 
»تــو می توانــی« را روی کاغــذ بنویســید؛ ایــن کار ســاده، تاثیــر مثبتــی بــر ذهــن 
شــما خواهــد داشــت. مدیتیشــن ســریع می توانــد آرامــش را بــه شــما بازگردانــد.

14- مدیتیشن کنید
ــن اســت احســاس  ــد ممک ــوی شــما می گذارن ــه امتحــان را جل ــه برگ ــی ک زمان
ــر  ــه خاط ــد ب ــه خوانده ای ــی را ک ــد مطالب ــر کنی ــید و فک ــته باش ــترس داش اس
نمی آوریــد. بهتــر اســت یــک دقیقــه مدیتیشــن کنیــد، چشــمان خــود را ببندیــد 
ــن  ــک مدیتیش ــه ی ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج ــز کنی ــازدم تمرک و روی دم و ب

ــد. ــما بازگردان ــه ش ــش را ب ــد آرام ــریع می توان س
1۵- بعد از امتحان ناراحت نباشید

گاهــی اوقــات پــس از امتحــان، زمانــی کــه هم کالســی هایتان دربــاره امتحــان و 
پاســخ ســواالت آن صحبــت می کننــد، استرســی ماننــد قبــل از امتحــان ایجــاد 
می شــود؛ امــا توجــه داشــته باشــید کــه فکــر کــردن بــه آن هــا ذره ای بــرای شــما 
فایــده ای نــدارد. بــاور داشــته باشــید کــه شــما تمــام تــالش خــود را کرده ایــد و 
ــق  ــک نفــس عمی ــد از امتحــان ی ــد. بع ــر دهی ــزی را تغیی ــد چی دیگــر نمی توانی
بکشــید و بــه خاطــر امتحــان ســختی کــه داده ایــد،  بــا خریــدن جایــزه یــا دعــوت 

بــه یــک شــام خوشــمزه خــود را تشــویق کنیــد.
نتیجه گیری

در ایــن مقالــه  بــه بررســی راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا اســترس قبــل از امتحــان 
پرداختیــم. همــه افــراد قبــل از امتحــان دچــار اســترس می شــوند. مقــدار کمــی 
ــم،؛  ــز کنی ــیم و تمرک ــاده باش ــان آم ــرای امتح ــا ب ــد ت ــک می کن ــترس کم اس

امــا اســترس بیــش از حــد می توانــد عواقــب بــدی بــرای 
ــیاری از  ــری بس ــث درگی ــترس باع ــد. اس ــته باش ــراد داش اف
دانش آمــوزان و دانشــجویان می شــود؛ امــا متاســفانه موضوعــی 
اســت کــه زیــاد بــه آن توجــه نمی شــود. بــرای درمــان ایــن نــوع 
ــی باعــث شــکل گیری  ــد بفهمیــد چــه دالیل اســترس ابتــدا بای

شــده اند. آن 
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خایل خب
سالم و درود

احوالــی مبــارک؟ خوبیــن؟ خوشــین؟ میزونیــن؟ شــنگول و قبــراق هســتین یــا 
بزنــم بــه تختــه رنــگ و روتــون وا ُشــدس، رگبــاری تعریــف کــن ببینــم چــه 
خبــرای؟ مــن تعریــف کنــم؟ دس رو دلــم نــذار دایــی کــه خونـِـس، نســلی ماوم 
شــده نســلی عجایــب، هــر چــی پیــش میریــم میفمیــم کــه خیــر، هنــوز جــا 
داِرد، جــا داِرد، اگــه فــک میکونــی ایــن عجیب تریــن چیزیــه کــه داری میبینــی 
ــد.  ــر می ِش ــازم عجیب ت ــر دادا ب ــه خی ــه ن ــم ک ــرض بوکون ــت ع ــد خدمت بای
گلــی ســر ســبدی داســتانا هــم ُشــدس کرونــا، تمــوم کــه نیمیِشــد بــد مصــب 
هیچــی، جــخ )تــازه( هــر روز آپدیــت جدیــد هــم میــِدد. نمایندگیــش هــم داِرد 
تــو همــه کشــورها پخــش میکونـِـد. خودمــون کــم در بــه دری داشــتیم ایــن 
کرونــا هــم شــد قــوزی بــاال قــوز، البتــه بمانــد کــه بــر اســاس قولــی مســیولین 
مــا تــا حــاال بایــد هممــون واکســن زده باشــیم، کاری بــه ایــن داســتان نداریــم، 
ــن  ــی ای ــگاه. از عجایب ــی درس و دانش ــون یعن ــه خودم ــر قص ــم س ــا میای م
دوران میتونــم بــه دوســتانی اشــاره بوکونــم کــه هنــوز ســر کالس نشینســتن 
)ننشســتن( ولــی دارن فارق التحصیــل میشــن. امــا خداییــش دلمــون قــد یــه 
َعــِدس شــده بــرا دانشــگاه، بــرا ســلفش، چونــه زدن ســری غــذا، بــرا بیــرون 

ــی بعــدی ناهــار  ــا، خــواب ســر کالس وای اوف، خواب زدن وســطی کالس، تری
تــو نماز خونــه آ از همــه مهمتــر حــال و هــوا خوابــگاه و بچــاوا امــا مــن یکــی 
بــه شــخصه اصــال و ابــدا دلــم بــرا کالســی ســاعت هشــت صبــح آ بقیــه ســاعتا 
روز تنــگ نشــدس، حــاال ســاعت هشــت مخصوصــاً، شــوماوم اگــه کــه دلــدون 
ــری  ــه دکت ــه ی ــه ســری حتمــاً ب ــح تنــگ شــدس ی ــرا کالســی هشــت صب ب
ــه  ــم ک ــون ه ــن، مشــکلدون )مشــکل تان( حــاِدس. امتحانام روان شــناس بزنی
ــن آ  ــا میزن ــه زمان ــر و ت ــر روز دارن از س ــتادا ه ــس، اس ــه رنج نام ــودش ی خ
ماشــاال بــه اینترنــت، اصــن چــرا میگــی اینترنــت، بوگــو هلــو، یعنــی  مــن کــه 
 4G ــت از ــو وســطی امتحــان اینترن ــم و کالن شــهره یه ــری ســرم اصفهان خی
میشــه +H، حــاال بیــا آ ُدُرِســش بوکــون، مــن وســطی امتحــان بایـِـد بــرم یَخــه 
ــا صبــح  ِــِرد ســوالی بعــد، ِمگــه میــره، ت ــی ب )یقــه( کیــا بیگیــرم؟ حــاال میِزن
میخــواد ایــن کتــاب کوچوله عــه هســت تــو نویــد، تــا صبــح میخــواد هــی واز 
)بــاز( بِِشــد بســته بِِشــد، خالصــه کــه فیلمــی داریــم مــا. امــا خیلــی دوســت 
ــا  ــده و بچه ه ــاز ش ــا دانشــگاه ب ــد از مدت ه ــه بع ــم ک ــه ای رو ببین دارم صحن
ــازه ای نیســت کــه  ــن قصــه ت ــه ای بعــد از مدت هــا همدیگــه رو میبینــن. البت
هــر دفعــه یکــی میــاد میگــه دانشــگاها ایــن تــرم حضوریــه بعــد دو روز بعــد 
ــس کــه هــی گفتــن  ــه، واال خســته شــدیم از ب ــه مجازی ــاد میگــه ن یکــی می
ــو داره  ــد خودش ــازی فوای ــدن مج ــه درس خون ــته ک ــاال درس ــردا. ح ــروز ف ام

مجازی جات )طنز(

ــر  ــوری و س ــش حض ــب ته ــی خ ول
کالس خیلــی فــرق داره، بالخــره آدم 
بهتــره کــه ســر کالس درســو نفهمــه 
تــا کالس آنالیــن. در هــر صــورت هــر 
ــه  ــه ی ــم ک ــتید آرزو میکن ــا هس ج
ــه دور  ــن ک ــه دل بخندی ــوری از ت ط
ــه  ــن، از هم ــون بش ــون نگرانت و بریات
مهمتــر هــم از خــدا ســالمتی میخوام 

براتــون، یــا علــی مــدد، خداحافــظ.

محمود قربانی
دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
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با ارزش ترین پول های جهان

واحــد پــول هــر کشــور بخــش بســیار مهمــی از اقتصــاد آن را شــامل مــی شــود؛ از 
طرفــی ارزش پــول بــه کاهــش یــا افزایــش نــرخ ارز وابســته مــی باشــد. در واقــع 
نــرخ ارز میــزان پولــی را مــی گوینــد کــه بایــد بــه ازای خریــد یــک واحــد پــول 
مرجــع )ماننــد یــورو، دالر، پونــد( پرداخــت شــود و ایــن نکتــه ارزش پــول یــک 
کشــور را مشــخص مــی کنــد.  شــاید شــناخت مــا از واحدهــای پولــی قدرتمنــد 
در جهــان امــروز بــه دالر و یــورو محــدود باشــد.  در شــرایط عــادی و بــا بررســی 
ــراد تصــور کننــد گــران  ــرخ ارزهــای مختلــف، ممکــن اســت عمــوم اف ــازار و ن ب
ــورو  ــد از ی ــه پون ــه ک ــتند. البت ــد هس ــورو و پون ــان دالر، ی ــای جه ــن ارزه تری
ــد در  ــد بدانی ــه بای ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــر اســت، ام ــران ت ــورو از دالر گ و ی
میــان بــا ارزش تریــن پــول هــای جهــان 2021 مــا حداقــل چندیــن مــورد پــول 

ارزشــمندتر و البتــه گــران تــر از ایــن ســه داریــم. 
دینــار کویت )با ارزش تریــن پول جهــان در ســال 2021(..........................

ارزش به پولی ملی: 840,000 ریال
KWD :کد واحد پولی

نرخ برابری با دالر آمریکا:  3,30 

ــن ................................................................................................ دینار بحری
ارزش به پولی ملی: 666,000 ریال

BHD :کد واحد پولی
نرخ برابری با دالر آمریکا: 2,66 

ــان.................................................................................................... ریال عم
ارزش به پولی ملی: 658,000 ریال

OMR :کد واحد پولی
نرخ برابری با دالر آمریکا: 2,60 

بایــد بدانیــد کــه ریــال تنهــا مختــص بــه ایــران نیســت و همچنیــن هــر ریالــی هــم 
بــه بــی ارزشــی ریــال کشــور مــا نیســت. یکــی از ارزشــمندترین پــول هــای دنیــا 
ریــال عمــان اســت، کشــور دیگــری کــه در همســایگی ایــران و در ســواحل جنوبــی 

خلیــج فــارس قــرار دارد.  

..................................................................................................... اردن  دینار 
ارزش به پولی ملی: 355,000 ریال

JOD :کد واحد پولی
نرخ برابری با دالر آمریکا: 1,41 

ــه  ــورهای خاورمیان ــی کش ــد پول ــن واح ــن چهارمی ــید ای ــرده باش ــت ک ــر دق اگ
ــول هــای جهــان  ــوان یکــی از ارزشــمندترین پ ــه عن ــه آن ب ــی اســت کــه ب عرب

ــم.   اشــاره مــی کنی

پونــد انگلســتان ................................................................................................................
ارزش به پولی ملی: 350,000 ریال

GBP :کد واحد پولی
نرخ برابری با دالر آمریکا: 1,37  

دالر جزایر کیمــن ..........................................................................................
ارزش به پولی ملی: 304,000 ریال

KYD :کد واحد پولی
نرخ برابری با دالر آمریکا: 1,22 

احتمــاال کمتــر نــام آنــرا شــنیده ایــد، جزایــر کیمــن ســه جزیــره از جملــه آخرین 
مســتعمرات بریتانیــا در سراســر جهــان بــود کــه بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی 
جایــی در جنــوب کوبــای امــروزی اســت. ایــن کشــور بــا جمعیتــی کمــی بیــش 

از هفتــاد هــزار نفــر یکــی از بــا ارزش تریــن پــول هــای جهــان 2021 را دارد. 

نرگس رضائیان 
دانشجوی کارشناسی پرستاری
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یورو اتحادیــه اروپــا ..................................................................................
ارزش به پولی ملی: 290,000 ریال

EUR :کد واحد پولی
نرخ برابری با دالر آمریکا: 1,21 

واحــد پولــی مشــترک کشــورهای حــوزه اقتصــادی اتحادیــه اروپــا، دیگــر نــام 
ــن  ــه ای ــت و البت ــان 2021 اس ــای جه ــول ه ــن پ ــا ارزش تری ــت ب در فهرس
ــن  ــان چندی ــترک می ــی مش ــد پول ــک واح ــده ی ــا ای ــت. ام ــب آور نیس تعج
کشــور از کجــا آمــده و چگونــه اینقــدر خــوب جــواب داده اســت؟  ایــده رواج 
ــور  ــار توســط  ژاک دل ــن ب ــا اولی ــه اروپ ــی یکســان در اتحادی ــک واحــد پول ی
ــان  ــه در آن زم ــا 1995( ک ــال 1985 ت ــه از س ــابق فرانس ــاد س ــر اقتص )وزی
ــا هــدف وصــل  ــه شــد. ب ــر عهــده داشــت، ارائ ــا را ب ریاســت کمیســیون اروپ
ــی  ــرای مقاصــد تجــاری و سیاســیف واحــد پول ــی ب ــردن کشــورهای اروپای ک
ــا را شــکل داد در بحبوحــه آشــوب  ــدرت تجــاری دنی ــن ق ــورو کــه بزرگتری ی

ــد   ــد آم ــای سیاســی و اقتصــادی پدی ه

ــوئیس ............................................................................................ فرانک س
ارزش به پولی ملی: 286,000 ریال

CHF :کد واحد پولی
نرخ برابری با دالر آمریکا: 1,12  

دالر آمریــکا ...................................................................................................
ارزش به پولی ملی: 240,000 ریال

USD :کد واحد پولی
نرخ برابری با دالر آمریکا: 1  

ــادا .................................................................................................... دالر کان
ارزش به پولی ملی: 198,000 ریال

CAD :کد واحد پولی
نرخ برابری با دالر آمریکا: 0,79 
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طراح باشی
)مهارت تایپوگرافی(

ــی مــی باشــد کــه بســیاری از طراحــان  ــی یکــی از مهــارت های تایپوگراف
ــتن  ــا داش ــردی ب ــرا  ف ــد. زی ــرا بگیرن ــی ف ــه خوب ــد آن را ب ــل دارن تمای
ــز شــدن طراحــی  ــث متمای ــی، باع ــی در خصــوص طراحــی تایپوگراف کاف
وی نســبت بــه ســایر گرافیســت هــا مــی گــردد کــه در نهایــت، منجــر بــه 
افزایــش میــزان درآمــد وی از نــرم افــزار فتوشــاپ خواهــد شــد. هــدف از 
یادگیــری ایــن اســت کــه چگونــه بتوانیــم یــک متــن را بــه شــکل زیبایــی 
ــن  ــم. از ای ــادی را جــذب نمایی ــان زی ــم مخاطب ــا بتوانی ــم، ت طراحــی کنی
ــه  ــروف و ب ــایه زدن ح ــت س ــاپ روش درس ــی در فتوش رو در تایپوگراف
ــه افــراد  ــر روی عکــس ب ــر )Texture( مختلــف ب ــردن بافــت تصاوی کار ب

آمــوزش داده مــی شــود.
مراحل انجام تایپوگرافی در فتوشاپ

ــا اســتفاده از  در ایــن قســمت مــی خواهیــم مراحــل انجــام تایپوگرافــی ب
یــک مثــال ســاده بــرای شــما عزیــزان توضیــح دهیــم:

در مرحلــه اول تایپوگرافــی ابتــدا یــک ســند جدید بــه انــدازه 300*300 
پیکســل در نــرم افــزار فتوشــاپ ایجــاد کرد. 

در مرحلــه دوم بایــد شــکل یــا متــن مــورد نظــر خــود را رســم یــا تایــپ 
ــه  ــم دان ــاپ قصد داری ــمت تایپوگرافی در فتوش ــن قس ــه در ای ــم ک کنی
هــای بــرف را ایجــاد کنیــم. بایــد بدانیــد کــه شــکل دانــه بــرف در لیســت 
ــا  ــد ب ــی توانی ــت را م ــن لیس ــود دارد. ای ــزار Custom Shape وج اب
ــد.  ــزار Rectangle بیاری ــاوس روی اب ــپ م ــمت چ ــد س ــتفاده از کلی اس
ــان درگ  ــد در زم ــه درگ کنی ــرده و روی صفح ــاب ک ــپس آن را انتخ س
کــردن الزم اســت کلیــد Shift را پاییــن نگــه داریــم تــا یــک شــکل منظــم 
رســم گــردد. حــال ایــن شــکل را بــه عنــوان یــک بــراش 
De�  معرفــی مــی کنیــم کــه بــرای ایــن کار بایــد گزینــه

fine brush preset را از منــوی Edit انتخــاب کنیــم. 
در پنجــره بــاز شــده یــک نــام بــرای بــراش خــود انتخــاب 
مــی کنیــم. در حــال حاضــر ایــن بــراش بــه لیســت بــراش 

هــا اضافــه شــده اســت.

ــتی  ــاپ بایس ــی در فتوش ــام تایپوگراف ــل انج ــوم از مراح ــه س در مرحل
متــن خــود را در یــک ســند جدیــد بــا ابعــاد دلخــواه تایــپ کنیــم. بهتــر 
اســت بــا اســتفاده از ابــزار paint bucket و رنــگ foreground، رنــگ 
ــزار  ــرای تایــپ متــن خــود مــی توانیــد از اب ــی کنیــم. ب ســند خــود را آب
Type اســتفاده کنیــد کــه روی صفحــه کلیــک مــی کنیــد و متــن خــود 
وارد مــی نماییــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا اســتفاده از نــوار تنظیمــات 
ــد  ــی توانی ــود م ــی ش ــال م ــه فع ــاالی صفح ــه در ب ــزار ک ــه اب ــوط ب مرب
تنظیمــات مــورد نظــر خــود را روی متــن اعمــال کنیــد. بــرای راحتــی کار 
ــا 50 درصــد  بهتــر اســت پــس از تایــپ متــن، opacity الیــه متــن را ت

ــن را  ــراش روی مت ــا ب ــه قصــد داشــته باشــیم ب ــی ک ــا زمان ــم ت ــم کنی ک
ــم  ــراش ه ــگ ب ــرا رن ــل مشــاهده باشــد زی ــراش قاب ــرات ب ــانیم و اث بپوش

رنــگ متــن ســفید مــی باشــد.
ــم.  ــد ایجــاد کنی ــه جدی ــک الی ــد ی ــی بای ــارم تایپوگراف ــه چه در مرحل
بــرای ایجــاد یــک الیــه جدیــد کافــی اســت از قســمت پاییــن پنــل الیــه 
هــا گزینــه Create a new layer را انتخــاب کنیــم. ســپس ابــزار بــراش 
ــزار از  ــرم اف ــاالی ن ــات ب ــوار خصوصی ــم و از روی ن ــی کنی ــاب م را انتخ
لیســت بــراش هــا، بــراش مــورد نظــر خــود را انتخــاب مــی کنیــم. ســپس 
کلیــد F5 را از صفحــه کلیــد را فشــار مــی دهیــم تــا پنجــره مربــوط بــه 
تنظیمــات بــراش بــاز شــود بعــد گزینــه Brush Tip Shape را انتخــاب 
مــی نماییــم و انــدازه بــراش را روی 60 تنظیــم مــی کنیــم. ســپس گزینــه 
 Angle Jitter و Size Jitter را انتخــاب کــرده کــه Shape Dynamic
ــن  ــه ای ــم. البت ــی کنی ــم م ــد تنظی ــب روی 50 و 100 درص ــه ترتی را ب
ــال از  ــد. ح ــی باش ــر م ــتگی دارد و متغی ــن بس ــایر مت ــه س ــات ب تنظیم
نصــف متــن شــروع بــه کلیــک کــردن بــا ابــزار بــراش کــرده تــا اثــر بــراش 

روی متــن ظاهــر شــود.
ــه  ــاپ، opacity الی ــی در فتوش ــل تایپوگراف ــر از مراح ــه آخ در مرحل
متــن را بــه  100 درصــد بــر مــی گردانیــم ســپس بــاالی الیــه متــن یــک 
ــن کار بایســتی از قســمت  ــرای ای ــه ب ــم ک ــی کنی ــاد م ــه mask ایج الی
پاییــن پنــل الیــه هــا گزینــه Add layer mask را انتخــاب مــی کنیــم. 
حــال بــا ابــزار Brush شــروع بــه پــاک کــردن بخشــی از متــن کــه زیــر 
اثــرات بــراش دانــه هــای بــرف قــرار دارنــد، مــی پردازیــم. الزم بــه ذکــر 
ــیاه  ــد س ــگ foreground بای ــا رن ــردن حتم ــاک ک ــرای پ ــه ب ــت ک اس

باشــد زیــرا از آنجــا از الیــه ماســک اســتفاده کــرده ایــم 
و در الیــه ماســک رنــگ ســیاه بــه معنــی دیــده نشــدن 
مــی باشــد و مــا هــم قصــد داریــم بخشــی از متــن کــه 

زیــر دانــه هــای بــرف قــرار دارنــد دیــده نشــوند.

ریحانه چاچی
دانشجوی کارشناسی پرستاری
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ــبت  ــه مناس ــیج ب ــو بس ــه رادی ــماره از مجموع ــتین ش نخس
ــه کار  ــاز ب ــران آغ ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــات ریاس انتخاب
کــرد. در ایــن شــماره از رادیــو بــه بررســی ســوابق نامزدهــای 
انتخابــات، طنــز انتخابــات و مطالبــی در خصــوص اهمیــت آن و 

ــد.  ــه ش ــردم پرداخت ــری م ــور حداکث حض

بسیج در مسیر نوآوری و تحول

فائزه عزیزآبادی
دانشجوی کارشناسی پرستاری

شــیرین بابائــی مســئول کارگروه رســانه بســیج در ایــن خصوص 
ــا توجــه بــه اینکــه داشــتن یــک رســانه  خاطــر نشــان کــرد: ب
ــودن  ــود و دارا ب ــروه ب ــن کارگ ــداف ای ــیج از اه ــال در بس فع
ــیج  ــو بس ــدازی رادی ــم  راه ان ــا تصمی ــر و توان ــای متفک نیروه
ــا هماهنگــی هــای  ــاق فکــر ایــن تشــکل اتخــاذ شــد و ب در ات
ــت فرهنگــی  ــای حســینی معاون ــاب آق ــا جن ــه ب صــورت گرفت

دانشــگاه  نخســتین شــماره از ایــن رادیــو در خــرداد مــاه ضبــط 
ــد.  و منتشــر گردی

ــادی و  ــا عزیزآب ــم ه ــات خان ــه از زحم ــی در ادام ــیرین بابائ ش
خســروی و آقایــان بازیــان، ایــزدی و عباســیان تشــکر و قدردانی 

کــرد. 
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ــاُم َعلَیْــَک یَابْــَن  ــاُم َعلَیْــَک یــا اَباَعبِْداللــِه، اَلسَّ »اَلسَّ

ــَک یَابْــَن اَمیــِر الُْمْؤِمنیــَن، َوابْــَن  ــاُم َعلَیْ رَُســوِل اللــِه، اَلسَّ

ــاُم َعلَیْــَک یَابـْـَن فاِطَمــَة َســیَِّدِة نِســآِء  َســیِِّد الَْوِصیّیــَن، اَلسَّ

ــاُم َعلَیْــَک یــا ثــاَر اللــِه َوابـْـَن ثــارِِه، َوالِْوتـْـَر  الْعالَمیــَن، اَلسَّ

ـْت  َحلَـّ الَّتــى  االَْْرواِح  َوَعــَى  َعلَیْــَک  ــاُم  اَلسَّ الَْمْوتُــوَر، 

ِبِفنآئـِـَک، َعلَیُْکــْم ِمّنــى َجمیعــاً َســاُم اللــِه اَبـَـداً مــا بَقیــُت 

ِزیَّــُة،  َوبَِقــَى اللَّیْــُل َوالنَّهــاُر، یــا اَباَعبِْداللــِه لََقــْد َعظَُمــِت الرَّ

َوَجلَّــْت َوَعظَُمــِت الُْمصیبَــُة ِبــَک َعلَیْنــا َوَعــى َجمیــعِ اَْهــِل 

ــمواِت، َعــى  ــَک ِف السَّ ــْت ُمصیبَتُ ــْت َوَعظَُم ــاِم، َوَجلَّ االِْْس

َســْت اَســاَس  ــًة اَسَّ ــمواِت، فَلََعــَن اللــُه اُمَّ َجمیــعِ اَْهــِل السَّ

ــًة  ــُه اُمَّ ــَن الل ــِت، َولََع ــَل الْبَیْ ــْم اَْه ــْوِر َعلَیُْک ــِم َوالَْج الظُّلْ

ــى  ــُم الَّت ــْن َمراتِِبُک ــْم َع ــْم، َواَزالَتُْک ــْن َمقاِمُک ــْم َع َدفََعتُْک

ــًة قَتَلَتُْکــْم، َولََعــَن اللــُه  َّبَُکــُم اللــُه فیهــا، َولََعــَن اللــُه اُمَّ رَت

ــِه  ــُت اَِل الل ــْم، بَرِئْ ــْن ِقتالُِک ــِن ِم ــْم ِبالتَّْمکی ــَن لَُه الُْمَمهِّدی

ــا  ــم، ی ــْم َواَْولِیآئِِه ــیاِعِهْم َواَتْباِعِه ــْن اَْش ــْم، َوِم ــْم ِمْنُه َواِلَیُْک

اَباَعبِْداللــِه اِّن ِســلٌْم لَِمــْن ســالََمُکْم، َوَحــرٌْب لَِمــْن حاَربَُکْم 

اِل یـَـْوِم الِْقیاَمــِة، َولََعــَن اللــُه آَل ِزیــاد َوآَل َمــْرواَن، َولََعــَن 

اللــُه بَنــى اَُمیَّــَة قاِطبَــًة، َولََعــَن اللــُه ابْــَن َمْرجانَــَة، َولََعــَن 

ــُه  ــَن الل ــْمراً، َولََع ــُه ِش ــَن الل ــْعد، َولََع ــَن َس ــَر بْ ــُه ُعَم الل

ــَت  ــاىَب اَنْ ــَک، ِب ــْت لِِقتالِ بَ ــْت َوتََنقَّ ــْت َواَلَْجَم ــًة اَْسََج اُمَّ

َواُّمــى، لََقــْد َعظُــَم ُمصــاىب ِبــَک، فَاَْســئَُل اللــَه الَّــذى اَکْــرََم 

َمقاَمــَک َواَکْرََمنــى ِبــَک، اَْن یَْرزُقَنــى طَلـَـَب ثــارَِک َمــَع اِمام 

ــِه،  ــِه َوآلِ ــُه َعلَیْ ــد َصــىَّ الل ــِت ُمَحمَّ ــِل بَیْ ــْن اَْه َمْنُصــور ِم

ــاُم  ــِه السَّ ــیِْن َعلَیْ ــاً ِبالُْحَس ــَدَک َوجیه ــى ِعْن ــُهمَّ اْجَعلْن اَللّـ

ــِه  ــرَُّب اِل الل ــِه، اِّن اَتََق ــا َعبِْدالل ــا اَب ــرَِة، ی ــا َواالِْخ نْی ِف الدُّ

َواِل رَُســولِِه، َواِل اَمیرِالُْمْؤِمنیــَن َواِل فاِطَمــَة، َواَِل الَْحَســِن 

ــَک،  ــاَس ذلِ ــسَّ اَس ــْن اََس ــِة ِممَّ ــَک، َوِبالَْبآئَ ــَک ِبُواالتِ َواِلَیْ

ــْم،  ــْورِِه َعلَیُْک ــِه َوَج ــرى ف ظُلِْم ــُه، َوَج ــِه بُْنیانَ ــى َعلَیْ َوبَن

َوعــى اَْشــیاِعُکْم، بَرِئْــُت اَِل اللــِه َواِلَیُْکــْم ِمْنُهــْم، َواَتََقــرَُّب 

اَِل اللــِه، ثـُـمَّ اِلَیُْکــْم ِبُواالتُِکــْم َوُمــواالِة َولِیُِّکــْم، َوِبالَْبآئـَـِة 

ــْن  ــِة ِم ــرَْب، َوِبالَْبآئَ ــُم الَْح ــَن لَُک ــْم َوالّناِصبی ــْن اَْعدآئُِک ِم

اَْشــیاِعِهْم َواَتْباِعِهــْم، اِّن ِســلٌْم لَِمــْن ســالََمُکْم، َوَحــرٌْب 

لَِمــْن حاَربَُکــْم، َوَوِلٌّ لَِمــْن واالکُــْم، َوَعــُدوٌّ لَِمــْن عاداکُــْم، 

فَاَْســئَُل اللــَه الَّــذى اَکْرََمنــى ِبَْعرِفَِتُکــْم َوَمْعرِفـَـِة اَْولِیآئُِکــْم، 

ــْم ِف  ــى َمَعُک ــْم، اَْن یَْجَعلَن ــْن اَْعدآئُِک ــَة ِم ــى الَْبآئَ َوَرزَقَِن

ــْدق ِف  ــَدَم ِص ــْم قَ ــَت ل ِعْنَدکُ ــرَِة، َواَْن یُثَبِّ ــا َواالِْخ نْی الدُّ

ــوَد  ــاَم الَْمْحُم ــى الَْمق ــئَلُُه اَْن یُبَلَِّغِن ــرَِة، َواَْس ــا َواالِْخ نْی الدُّ

لَُکــْم ِعْنَداللــِه، َو اَْن یَْرزُقَنــى طَلَــَب ثــارى َمــَع اِمــام 

ُکــْم  ُهــدًى ظاِهــر ناِطــق ِبالَْحــقِّ ِمْنُکــْم، َواَْســئَُل اللــَه ِبَحقِّ

ــْم  ــى ِبُصــاىب ِبُک ــَدُه، اَْن یُْعِطیَن ــْم ِعْن ــذى لَُک ــاِْن الَّ َوِبالشَّ

ــا  ــًة مــا اَْعظََمه ــِه، ُمصیبَ ــاً ِبُصیبَِت ــَل مــا یُْعطــى ُمصاب اَفَْض

ــمواِت َواالَْرِْض،  َواَْعظـَـَم َرِزیَّتَهــا ِف االِْْســاِم، َوف َجمیــعِ السَّ

ــْن تَنالُُه ِمْنــَک َصلَواٌت  اَللّـــُهمَّ اْجَعلْنــى ف َمقامــى هــذا ِممَّ

د َوآِل  َوَرْحَمــٌة َوَمْغِفــرٌَة، اَللّـــُهمَّ اْجَعــْل َمْحیــاَى َمْحیــا ُمَحمَّ

ــد، اَللُّهــمَّ اِنَّ  ــد َوآِل ُمَحمَّ ــد، َوَمــاىت َمــاَت ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ــاِد،  ــِة االَْکب ــُن آکِلَ ــَة، َوابْ ــو اَُمیَّ ــِه بَُن ــْت ِب ــْوٌم تََبَّکَ ــذا یَ ه

ــَک َصــىَّ  ــُن اللَّعیــِن، َعــى لِســانَِک َولِســاِن نَِبیِّ اَللَّعیــُن ابْ

اللــُه َعلَیْــِه َوآلِــِه، ف کُلِّ َمْوِطــن َوَمْوِقــف َوقَــَف فیــِه 

ــْفیاَن  ــا ُس ــْن اَب ــُهمَّ الَْع ــِه، اَللّـ ــِه َوآلِ ــُه َعلَیْ ــَک َصــىَّ الل نَِبیُّ

َوُمعِویَــَة َو یَزیــَد بْــَن ُمعاِویَــَة، َعلَیِْهــْم ِمْنــَک اللَّْعَنــُة اَبَــَد 

ــْرواَن  ــاد َوآُل َم ــِه آُل ِزی ــْت ِب ــْوٌم فَِرَح ــذا یَ ــَن، َوه االِْبدی

ــْف  ــُهمَّ فَضاِع ــِه، اَللّـ ــِه َعلَیْ ــواُت الل ــیَْن َصلَ ــُم الُْحَس ِبَقتْلِِه

ــَک  َعلَیِْهــُم اللَّْعــَن ِمْنــَک َوالَْعــذاَب، اَللّـــُهمَّ اِّن اَتََقــرَُّب اِلَیْ

ــِة  ــاىت، ِبالَْبآئَ ــاِم َحی ــْوِم، َوف َمْوِقفــى هــذا َواَیّ ف هــَذا الْیَ

ــَک  ــَک َو آِل نَِبیِّ ــواالِت لَِنِبیِّ ــْم، َوِبالُْم ــِة َعلَیِْه ــْم َواللَّْعَن ِمْنُه

ــاُم * ســپس صــد مرتبــه مــى گویــى:  ــُم اَلسَّ ــِه َوَعلَیِْه َعلَیْ

ــد،  ــد َوآِل ُمَحمَّ ــقَّ ُمَحمَّ ــَم َح ــم ظَلَ َل ظالِ ــْن اَوَّ ــمَّ الَْع اَللُّه

َوآِخــَر تاِبــع لَــُه َعــى ذلِــَک، اَللّـــُهمَّ الَْعــِن الِْعصابَــَة الَّتــى 

ــى  ــْت َع ــْت َوتابََع ــایََعْت َوبایََع ــیَْن، َوش ــَدِت الُْحَس جاَه

ــى  ــه م ــد مرتب ــگاه ص ــاً * آن ــْم َجمیع ــمَّ الَْعْنُه ــِه، اَللُّه قَتْلِ

ــاُم َعلَیْــَک یــا اَباَعبِْداللــِه، َوَعــَى االَْْرواِح الَّتــى  گویــى: اَلسَّ

ــَک ِمّنــى َســاُم اللــِه اَبَــداً مــا بَقیــُت  ــَک، َعلَیْ ــْت ِبِفنآئِ َحلَّ

ــى  ــِد ِمّن ــُه آِخــَر الَْعْه ــُه الل ــُل َوالنَّهــاُر، َوال َجَعلَ ــَى اللَّیْ َوبَِق

ــاُم َعــَى الُْحَســیِْن، َوَعــى َعِىِّ بِْن الُْحَســیِْن،  لِِزیارَتُِکــْم، اَلسَّ

ــیِْن * ســپس  ــى اَْصحــاِب الُْحَس ــیِْن، َوَع ــى اَْوالِد الُْحَس َوَع

َل ظالِــم ِباللَّْعــِن ِمّنــى،  مــى گویــى: اَللّـــُهمَّ ُخــصَّ اَنْــَت اَوَّ

ــْن  ــمَّ الَْع ــَع، اَللُّه ــَث َوالرّاِب ــاِنَ َوالثّالِ ــِه اَوَّالً ثُــمَّ الثّ ــَدأْ ِب َوابْ

یَزیــَد خاِمســاً، َوالَْعــْن ُعبَیْــَد اللــِه بـْـَن ِزیــاد َوابـْـَن َمْرجانـَـَة 

ــاد َو  ــْفیاَن َو آَل ِزی ــْمراً، َوآَل اىَب ُس ــْعد َوِش ــَن َس ــَر بْ َوُعَم

آَل َمــْرواَن اِل یـَـْوِم الِْقیَمــِة * آنــگاه بــه ســجده مــى روى 

ــَک  ــاکِریَن لَ ــُد َحْمَدالّش ــَک الَْحْم ــمَّ لَ ــى: اَللُّه ــى گوی و م

ــمَّ  ــِم َرِزیَّتى،اَللُّه ــى َعظی ــِهِ َع ــُد لل ــْم، اَلَْحْم ــى ُمصاِبِه َع

ــَدَم  ــْت ل قَ ــُوُروِد، َوثَبِّ ــْوَم الْ ــیِْن یَ ــفاَعَة الُْحَس ــى َش اْرزُقْن

الُْحَســیِْن،  اَْصحــاِب  َو  الُْحَســیِْن  َمــَع  ِعْنــَدَک  ِصــْدق 

ــاُم« السَّ َعلَیْــِه  الُْحَســیِْن  ُدوَن  ُمَهَجُهــْم  بََذلُــوا  اَلَّذیــَن 




