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» خدا به آدم ها به صورت محدود قدرت، امکانات و آزادی می دهد تا خودداری، ایثار و بلند 

همتی شان را بیازماید. اگر شکست بخورند باز در فرصتی دیگر آنها را امتحان می کند تا پایان 
عمر. اما اگر شکست نخورند به صورت نامحدود به آنها قدرت، امکانات و آزادی می دهد، و 

آنها سوء استفاده هم نخواهند کرد «
حجت السالم و المسلمین استاد علیرضا پناهیان

 شیوه ی 
امتحان گرفتن 

خدا

 به تاریخ 59/10/19 شمسي ساعت 10:10 شب چند سطري وصیت نامه مي نویسم : هر شب ستاره اي را به زمین مي کشند 
و باز این آسمان غم زده غرق ستاره است ، مادر جان مي داني تو را بسیاردوست دارم و مي داني که فرزندت چقدر عاشق 

شهادت و عشق به شهیدان داشت.مادر، جهل حاکم بر یک جامعه انسانها را به تباهي مي کشد و حکومت هاي طاغوت مکمل 
هاي این جهل اند و شاید قرنها طول بکشد که انساني از سالله پاکان زائیده شود و بتواند رهبري یک جامعه سر در گم و سر 
در الک خود فرو برده را در دست گیرد و امام تبلور ادامه دهندگان راه امامت و شهامت و شهادت است. مادرجان، به خاطر 

داري که من براي یک اطالعیه امام حاضر بودم بمیرم ؟ کالم او الهام بخش روح پرفتوح اسالم در سینه و وجود گندیده من 
بوده و هست. اگر من افتخار شهادت داشتم از امام بخواهید برایم دعا کنند تا شاید خدا من روسیاه را در درگاه با عظمتش به 

عنوان یک شهید بپذیرد ؛ مادر جان من متنفر بودم و هستم از انسانهاي سازش کار و بي تفاوت و متاسفانه جواناني که شناخت 
کافي از اسالم ندارند و نمي دانند براي چه زندگي مي کنند و چه هدفي دارند و اصال چه مي گویند بسیارند. اي کاش به خود 

مي آمدند. از طرف من به جوانان بگوئید چشم شهیدان و تبلور خونشان به شما دوخته است بپاخیزید و اسالم را و خود را 
دریابید نظیر انقالب اسالمي ما در هیچ کجا پیدا نمي شود

 مهم نیست نقش ما در این مجموعه ثروتمند است یا تنگدست؛
سالم است یا بیمار؛

مهم این است که محبوب ترین کارگردان عالم نقشی به ما داده که باید به بهترین شکل آن را 
ایفا نماییم؛

نباید از سخت بودن نقش گله مند بود؛
چرا که سخت بودن نقش نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر است ...

کارگردان این 
دنیا خداست

ــه  ــزی ک ــما دانشــجوی عزی ــه ش ــرض ادب ب ســالم و ع
ــد. ــار داری ــریه رو در اختی ــماره از نش ــن ش اولی

ــم  ــم می توان ــاور کن ــه ب ــت ک ــن اس ــح ای ــه صحی اندیش
ــود  ــه مقص ــق ب ــی طری ــا ط ــم و ب ــت را بیاب ــیر درس مس
برســم. بایــد ایــن نیــاز را بــه خــدای ســبحان اعــالم کنــم 
و رســیدن بــه مطلــوب را طلــب نمایــم، و خداونــد همیــن 
درخواســت را مقدمــه وصــول قــرار خواهــد داد حــال ایــن 
مســاله و نــگاه اســالم نســبت بــه مقولــه هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی اعــم از جایــگاه زن، موســیقی، طــب اســالمی، 
نــوع پوشــش و...  از آن دغدغــه هــای بــود که موجب شــد 
بنــده و دوســتان بــا تــوکل بــر خــدا دســت بــر قلــم بریــم.
پیــدا کــردن آگاهــی صحیــح نســبت بــه اینگونــه مســائل 
ــر سرشــت خداجــوی  ــی ب ــه مبنت موجــب انتخــاب عاقالن
انســان در جهــت رشــد و تعالــی وی اســت.با اینکــه ســال 
هــا از اســالمی شــدن  جامعــه مــا میگــذرد امــا هنــوز هــم 
نبــود اینگونــه آگاهــی هــا در اثــر تهاجــم فرهنگــی دشــمن 
ــاه  ــی کوت ــم ول ــی نمیکن ــود.عرضم رو طوالن ــس میش ح
ــی  ــه فرهنگ ــه در زمین ــا چ ــی م ــم مشــکل اصل ــد بگ بای
و چــه در زمینــه اجتماعــی صرفــا مســائل مــادی اعــم از 
ــگاه  ــدام در جای ــر ک ــوراک و پوشــش نیســت.هرچند ه خ
خــود دارای اهمیــت فــوق العــاده ای اســت و مــا هــم بــه 

آنهــا در ایــن شــماره پرداختــه ایــم ولیکــن...
چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید...

ــود سخن سردبیر ــدر نب ــم ؟ ... پ ــت : وکیل ــاره گف ــد دوب عاق
گفتنــد: رفتــه گل... نــه گلی گــم ... دلش گرفت 
 هجــده بهــار منتظــرش بــود و برنگشــت 
ــه ای  ای کاش نامــه ای ، خبــری ، عطــر چفی
شــمعدان   ، آیینــه  مقابــل   ، پــدر  عکــس 
 عاقــد دوبــاره گفــت: وکیلم ؟ ... دلش شکســت  
بلــه  بلــه   ، بابــا  اجــازه  بــا  گفــت:  او 

تقدیم به 
فرزندان شهدای
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ــود ــفر نب ــان ره و رســم س  ای کاش در جه
نبــود خبــر  بابــا  اجــازه  از  کــه  یعنــی 
آن فصــل هــای ســرد کــه بــی دردســر نبــود
نبــود بیشــتر  او  دخترانــه  رویــای 
ــود ــر نب ــه جــز چشــم ت آن روز دور ســفره ب
یعنــی بــه قــاب عکــس امیــدی دگــر نبــود
مــردی کــه غیــر خاطــره ای مختصــر نبــود
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مهدیه محرمی پور- مهندسی صنایع- 93شیعه باید مثل مادرش باشد

تصّور کن... تصّور کن خدای ناکرده پدر نداشتی... لحظه ای به این صحنه بیندیش: دستانت در سرمای زمستان از نداشتن 
دستکش یخ می زند و اشک سردت روی گونه خشک می شود، در حالی که جلوی چشمت، هم کالسی هایت دست در دست 
پدرشان به سمت در مدرسه می آیند و تو... تو پدر نداری... می گویند یتیمی... یعنی کسی که اکثر مردم فقط از نامت بهره 

می برند برای اثبات دین داریشان و به رعایت حقوقت دعوت می کنند! ولی افسوس... افسوس که حرف هایشان فرسخ ها تا عمل 
فاصله دارد...

امروز اّما در تشّکل های دانشجویی چندین دانشگاه کشور پویشی به نام »اشتراک مثبت« شکل گرفته که اّولین طرح کشوری 
آن، طرح اکرام ایتام است. پویش به سرعت در حال همه گیرشدن در اقصی نقاط کشور است و به زودی به دانشگاه ما هم 

خواهد رسید. طرحی که در آن فقط با حّداقل 30 هزار تومان در ماه، می توانیم بخش زیادی از ایتام شهر و استان خود را تحت 
حمایت قرار دهیم. 30 هزار تومان در ماه، یعنی فقط یک صرفه جویی کوچک در خرج و برج های اضافه مان!)پیتزا و تفریح بیش 

از حد و...( این صرفه جویی اندک کجا و آن تأثیر عجیب اجتماعی و اجر اخروی بی نظیر کجا؟!

ــر  ــت پیامب ــار خدم ــی از انص ــم گروه ــت داری روای
ــد: » ای  ــیدند و گفتن ــه( رس ــه و آل ــوات ا... علی )صل
رســول خــدا، مــا همســایه ای داریــم کــه شــکم درد 
ــم؟  ــش کنی ــا مداوای ــد ت ــی دهی ــازه م ــا اج دارد. آی
فرمودنــد: بــه چــه چیــزی او را درمــان مــی کنیــد؟ 
ــن بیمــاری  ــی یهــودی هســت کــه ای ــد: طبیب گفتن
را درمــان مــی کنــد. پیامبــر )صلــوات ا... علیــه و آلــه( فرمودنــد: 
بــا چــه درمــان مــی کنــد؟ گفتنــد: بــا پــاره کــردن 
ــر  ــرون مــی آورد. پیامب ــزی از شــکم بی شــکم و چی
)صلــوات ا... علیــه و آلــه( کراهــت داشــتند از ایــن کار. دو مرتبــه 

ــان  ــم درم ــی خواهی ــه م ــد ک ــد و اصــرار کردن آمدن
ــد: هــر کاری مــی  ــر فرمودن ــار ســوم پیامب ــم. ب کنی
خواهیــد بکنیــد. یهــودی آمــد و شــکم را پــاره کــرد 
و مــوادی را خــارج کــرد و ســپس شــکم را شســت 
ــه  ــرد و خــوب شــد. ب ــان ک و دوخــت. ســپس درم
ــد:  ــد. پیامبــر )صلــوات ا... علیــه و آلــه( فرمودن پیامبــر خبــر دادن
خداونــدی کــه بیمــاری هــا را خلــق کــرده، دارو و 

درمانــی بــرای آن هــا قــرار داده اســت. 
ولــی بهتریــن درمــان، حجامــت و 

ــه اســت.«  فصــد و ســیاه دان
ــا پزشــکی اســالمی  طــب اســالمی ی
ــناخته ترین  ــهورترین و ش ــی از مش یک

ــان  ــالمی در جه ــدن اس ــای تم جنبه ه
ــم اســت  ــاخه های عل ــی از ش اســت و یک

ــیاری  ــرفت های بس ــلمانان در آن پیش ــه مس ک
داشــته اند. ایــن مکتــب پزشــکی، کــه در آغــاز 

تاریــخ اســالم پدیــد آمــد، نــه تنهــا بــه خــودی خــود 
ارزشــمند اســت، بلکــه پیوســتگی نزدیکــی بــا دیگــر 
ــات  ــفه )طبیعی ــژه دانــش فلس ــا و بــه وی دانش ه
ــه از  ــن دلیل اســت ک ــه همی فلســفه( داشته اســت. ب
گذشــته، در جهــان اســالم، مــرد حکیــم پزشــک نیــز 
بــوده اســت و فیلســوف و پزشــک هــر دو را بــا نــام 

می خوانده انــد. حکیــم 
پزشــکی اســالمی، همچــون ترکیبــی از ســنت های 
پزشــکی یونــان باســتان بــه ویــژه ســنت های بقــراط 
و جنبه هــای عملــی  نظریه هــا  بــا  و جالینــوس 
ــه  ــتان در زمین ــد باس ــتان و هن ــران باس ــکی ای پزش

کلــی اســالم بــه وجــود آمــد. بنابرایــن این 
ــب جنبه  ط

ترکیبــی دارد، و از پیوســتگی برداشــت ها و معاینــات 
مکتــب بقراطــی با روش فلســفی و نظــری جالینوس، 
و افــزودن دانســته های پیشــین پزشــکان ایران زمیــن 
و هندوســتان ، و نیــز احادیــث مربــوط بــه پزشــکی 
ــاره  ــالم، درب ــت. اس ــد آمده اس ــالم پدی ــم اس در عال
اصــول کلــی پزشــکی و بهداشــت دســتورهای 
ــوان از  ــه می ت ــت ک ــش داده اس ــه پیروان ــی ب فراوان
ــم  ــوان یکــی از پایه هــای عل ــه عن ــن دســتورها ب ای
پزشــکی اســالمی یــاد کــرد. احادیثــی از اهــل بیــت 
دربــاره ســالمت، بیمــاری، بهداشــت و مســایل دیگــر 
مربــوط بــه پزشــکی نقــل شده اســت کــه از مبانــی 
ــری طــب اســالمی اســت. طــب  ــی شــکل گی اصل
اســالمی بــه دلیــل نفــوذ غــرب و یهــود از دیربــاز 
تــا کنــون و دشــمنی بــا اســالم و مســلمانان 

بــه شــدت مهجــور مانــده.
 چنــد نفــر از شــما تاحــاال بــه فکــر درمــان بــا 
ــد؟ طبــی کــه  طــب اســالمی کــرده ای
ــات و  ــرآن و روای ــات ق ــاس آی ــر اس ب
ــکل  ــان ش ــدن انس ــرد ب ــاس کارک اس

ــه اســت.   گرفت
ــای  ــر دارو ه ــرات مض ــا از اث آی
شــیمیایی در زندگــی بشــر بــا 

خبرید؟  
ــب  ــه ط ــع ب ــتر راج ــدی بیش ــای بع ــماره ه در ش

ــت. ــم گف ــالمی خواهی اس
ان شاء ا...

اشتراکی مثبت در راه است
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» محســن کــه مــی خواســت بــه چهــره آرایــش کــرده و بــد حجــاب پرســتار نــگاه نکنــد، رویــش را 
کــرد آن طــرف و قیچــی را پــرت کــرد طــرف پرســتار ... دســتم را کــه پانســان کــرد، بــا قیافــه ای 
ــم دم بخــش پرســتاری کــه رویــش را کــرد آن  ــرک کــرد و رفــت. رفت ــاق را ت ــت، ات رسخ از عصبانی

طــرف. هــر جــوری بــود، از او عذرخواهــی کــردم.
بــا ناراحتــی و بغــض گفــت: بخــش هــای دیگــه التــاس مــی کننــد کــه بــرم اونجــا، ولــی مــن گفتــم 
کــه فقــط و فقــط  مــی خــوام در اینجــا خدمــت کنــم. مــن افتخــار مــی کنــم کــه جانبــاز رو متیــز 
کنــم. بــرای مــن ایــن هــا پــاک تریــن آدم هــای روی زمیــن هســن اون وقــت رفیــق شــا بــا مــن 

اون جــوری برخــورد مــی کنــه «

***برگرفته از کتاب مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیه السالم

معرفی کتاب : نامزد خوشگل من

کتــاب »نامــزد خوشــگل مــن«، مجموعــه خاطراتــی متفــاوت از دفــاع مقــدس و همچنیــن اتفاقــات، خاطــرات و حــوادث بعــد از جنــگ نویســنده، مــی باشــد. کتــاب 

حــارض، دربردارنــده خاطراتــی اســت کــه مؤلــف آنهــا را در ذهنــش مــرور کــرده و هــر کــدام در قالــب داســتانی مجــزا بیــان شــده اســت. ایــن کتــاب، مجموعــه 

خاطراتــی خــاص از جنــگ تحمیلــی اســت کــه بیشــر آنهــا بــه صــورت طنزگونــه روایــت شــده اســت. کتــاب حــارض دارای 28 داســتان برگرفتــه از خاطــرات و مــرور 

وقایــع اتفــاق افتــاده بــرای نویســنده بــوده کــه بــه شــکل هرنمندانــه ای بــه قلــم تحریــر درآمــده اســت.
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ــک  ــل لولی ــم عج ــه » الله ــا جمل ــه باره روزان
الفــرج « را تکــرار میکنیــم ، بــدون آنکــه تغییــری 
در نــوع زندگــی خــود دهیــم و خودمــان را بــرای 

ــم. ــاده کنی ــام زمانمــان آم ظهــور ام
آمــاده کــردن یعنــی اینکــه درک درســتی از امامت 
و وظایــف خودمــان در برابــر امــام زمانمــان داشــته 

. شیم با
آیــا امــام زمانمــان کســانی کــه از والیتــش دفــاع 
ــرا )ســالم ا...  ــه حضــرت زه ــه ک ــد ، آنگون ــد دارن کنن

علیهــا(  از امــام زمانــش دفــاع کــرد؟

آیــا کســی هســت کــه بــرای امــام زمانمــان بیــن 
در و دیــوار آتــش بگیــرد؟

ــان  ــام زمانم ــرای ام ــه ب ــت ک ــی هس ــا کس آی
شــجاعانه خطبــه بخوانــد؟

ــوی  ــا پهل ــام زمانمــان را ب ــا کســی هســت  ام آی
ــد؟ ــاری کن ــا لحظــه آخــر ی شکســته ، ت

ــر  ــت پذی ــا(  والی ــالم ا... علیه ــرا )س ــرت زه ــا حض حقیقت

ــتند. ــت هس ــهید والی ــان ش ــوده اســت . ایش ب
ــه  ــا( وظیف ــالم ا... علیه ــل حضرت)س ــی مث ــتن الگوی داش
ــو  ــک بان ــت. ی ــرده اس ــر ک ــنگین ت ــیعه را س ش
ــه  ــده نقش ــیم کنن ــارزه و ترس ــراح مب ــه ط اینگون
ــتمدارانی  ــون سیاس ــد و چ ــت بودن ــاع از والی دف
قهرمــان ظاهــر شــدند. مــردم و انصــار امــام 
ــارزات  ــی مب ــور عین ــان بط ــالم( در آن زم ــه الس علی)علی
ــق  ــاق ح ــرای احق ــا( را ب ــالم ا... علیه ــرا )س ــرت زه حض
والیــت امامــش مــی دیدنــد ولــی بــاز هــم 

ــد. ــکوت کردن س
ــه رخ داد چــون مــردم »امامــت«  ــب فاطمی مصائ

ــد. را نفهمیدن
یــازده امــام شــهید شــدند چــون مــردم »امامــت« 

را نفهمیدنــد.
ــان  ــون همچن ــت چ ــه اس ــورت نگرفت ــور ص ظه

ــد. ــده ان ــت« را نفمی ــردم »امام م
ــت  ــردن نیس ــا ک ــه دع ــط ب ــدن فق ــر مان منتظ

بایــد انســان هایــی شــبیه بــه شــخصیت حضــرت 
ــام  ــع ام ــه مداف ــوند ک ــاخته ش ــا( س ــالم ا... علیه زهرا)س

ــد. ــا نمانن ــان تنه ــا ایش ــند ت ــان باش زمانم
        

       روشنا

شخصی به نام عبدالرحمن مقیم اصفهان شیعه 
بود. از او پرسیدند: چرا به امامت حضرت علی 
نقی)علیه السالم( معتقد شدی؟ گفت:چیزی دیدم که 

موجب شد من این چنین معتقد شوم، من مردی 
فقیر ولی زباندار و پرجرات بودم، در یکی از سال 
ها اهل اصفهان مرا با جمعی دیگر برای شکایت 

به دربار متوکل بردند، در حالی که در آن دربار 
بودیم دستوری از سوی او بیرون آمد که علی 
بن محمد بن الرضا)علیه السالم( احضار شود. به یکی 

از حاضران گفتم: این مرد کیست که دستور 
احضارش داده شده؟ گفت: او مردی علوی است 

که رافضیان معتقد به امامتش هستند. سپس 
گفت: چنین می دانم که متوکل او را برای 

کشتن احضار می کند. گفتم:از اینجا نمی روم 
تا این مرد را ببینم چگونه شخصی است؟ گوید: 

آن گاه او سوار بر اسب آمد و مردم از سمت 
راست و چپ راه، در دو صف ایستاده به او نگاه 
می کردند. هنگامی که او را دیدم، محبتش در 

دلم افتاد، بنا کردم در دل برای او دعا کردن که 
خداوند شر متوکل را از او دفع نماید، او در بین 
مردم پیش می آمد و به کاکل اسبش نگاه می 
کرد، و به چپ و راست نظر نمی افکند. من در 
دل پیوسته برایش دعا می کردم. هنگامی که 

کنارم رسید صورتش را به سویم گردانید، آن گاه 
فرمود:»خداوند دعایت را مستجاب کند، عمرت 

را طوالنی و مال و فرزندت را زیاد سازد«. از 
هیبت او به خود لرزیدم و در میان رفقایم افتادم، 

پرسیدند: چه شد؟ گفتم: خیر است و به هیچ 
مخلوقی نگفتم. پس از این ماجرا به اصفهان 

بازگشتیم، خداوند به برکت دعای او راه هایی از 

مال بر من گشود، به طوری که امروز من تنها 
هزار هزار درهم ثروت در خانه دارم غیر از مالی 
که خارج از خانه ملک من است، و ده فرزند دارا 

شدم، و هفتاد و چند سال از عمرم می گذرد، من 
به امامت این شخص قائلم که آنچه در دلم بود 
دانست و خداوند دعایش را درباره ام مستجاب 

کرد.
ای خردمند! نگاه کن چگونه امام هادی)علیه السالم( 

دعای این مرد را پاداش داد به اینکه در حق او 
دعا کرد به آنچه دانستی. با اینکه در آن هنگام 

او از اهل ایمان نبود، حال چگونه درباره حضرت 
صاحب الزمان)علیه السالم( فکر می کنی؟!***

چه انتظار عجیبی !!!

           تو بین منتظران هم ...

                     عزیز من چه غریبی!!!

                               فقط نشستیم و گفتیم:
 

                                      خدا کند که بیایی ...
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روزانه در دانشگاهمون با چه چیزهایی مواجه هستیم ؟
زوج میبینیم سبد سبد

ــیده  ــم رس ــه ه ــی ب ــل رمانتیک ــی مراح ــه ط ــتند ک ــقی هس ــران عاش کبوت
ــد و بــی خیــال محیــط آموزشــی دانشــگاه و بقیــه دانشــجویان و اســاتید  ان
ــر  ــت ه ــاال تح ــد . ح ــر میکنن ــودن فک ــم ب ــه باه ــط ب ــت و... فق و حراس

ــده! ــه ش ــرایطی ک ش
ایــن بنــده خداهــا محیــط دانشــگاه را بــا پــارک ، صندلــی هــای کالس را بــا 
نیمکــت پــارک ، صحــن دانشــگاه را بــا ســالن تئاتــر شــهر و میــدان معــروف 

دانشــگاه را بــا کافــی شــاپ اشــتباه گرفتــه انــد.
جــاده ی بیــن دانشــگاه و خوابــگاه دختــران هــم دیدنیســت! اســم ایــن جــاده 

بایــد بــه »جــاده مرغــان عشــق« تغییــر کنــد.
البتــه چــون دانشــگاه مــا گــرگ خیــز و شــغال خیــز اســت ، قصــد پســران 

فقــط و فقــط محافظــت هســتش!
به به عجب تیپی! عجب آرایشی! عجب مویی!

مــدل مانتوهــای دیــده شــده در دانشــگاه :مانتــوی تنــگ ، مانتــوی گشــاد بــا 
ظرفیــت بیــش از دو نفــر! ، مانتــوی بــاالی زانــو، پاییــن زانــو ، تــا مــچ پــا !

مانتو آستین سه ربع ، آستین کوتاه ، بی آستین !
مانوی چین چینی ، گل گلی ، آلیسا آلیسا ، پفی ، چاک دار

مانتوی کال جلو باز !
شــلوارهای دیــده شــده در دانشــگاه : شــلوار لولــه تفنگــی ، شــلوار کوتــاه بــا 
چکمــه بــی چکمــه ، شــلوار پاچــه گشــاد ، شــلوار پاچــه زیــپ دار ، شــلوار 
ســه خــط ورزشــی ، شــلوار توخونــه ای ، شــلوار یخــی و ســفید و در برخــی 

نقــاط هــم ســاپورت !
من آن نیستم که رستم بود پهلوان

ــه نوعــی در لبــاس صرفــه جویــی میکننــد و   بعضــی از پســران دانشــگاه ب
لبــاس هــای کوتــاه کــه یقــه قایقــی دارنــد مــی پوشــند ، البتــه یقــه هاشــون 

از قایــق گذشــته و بــه کشــتی رســیده ! 
و طــرح ایــن لبــاس هــا کال معلــوم نیســت چــی هســت. بیشــتر شــبیه بــه 

جنــگل و بــاغ وحــِش !
ــه طــرز وحشــتناکی  ــزرگ ب و روی بعضــی لبــاس هــا جمــالت انگلیســی ب

نوشــته شــده ، کــه خــود طــرف هــم معنیشــو نمیدونــه !
بعضــی هــا هــم صرفــا جهــت هــم دردی بــا کســانی کــه تــوان مالــی ندارنــد 

و شلوارشــون پــاره شــده ، شــلوارهای پــاره مــی پوشــند.
ــا ایــن حجــم  تــو ایــن ســرما جیگــر آدم کبــاب میشــه بــرای ایــن افــراد ب

ــی! از دل رحم
ــش و  ــی ری ــد. یعن ــری میزنن ــپ هن ــه تیری بعضــی از پســرا هــم هســتن ک
سبیلشــان را عجیــب اصــالح میکننــد و اگــر جــا داشــته باشــه اصــال اصــالح 
ــاق  ــا س ــدازن ت ــردن مین ــال گ ــد ، ش ــی میزنن ــک کائوچوی ــد ، عین نمیکنن
پاشــون ! بعضــی اوقــات هــم روســری مینــدازن گردنشــون . اصطالحــا بــه 

ایــن افــراد »اســتاد« گفتــه میشــود.

حراست چی میگه ؟!
در مجمــوع چیــزی نمیگــه و کاری پیــش نمیبــرد و دچــار ســردرگمی خاصــی 

! ست ا
در مــورد پوشــش دختــران یــا عمــل  نمیکنــه یــا ســلیقه ای عمــل میکنــه و 

معیــار خاصــی بــرای اینــکار نــداره.
ــده  ــف نش ــران تعری ــش پس ــه پوش ــیدگی ب ــفانه رس ــا متاس ــگاه م در دانش

ــت!! اس
ــا  ــق ب ــجو مطاب ــه دانش ــت ک ــه رفتاریس ــجویی« مجموع ــگ دانش »فرهن

ــد. ــام میده ــی آن انج ــط علم ــا محی ــب ب ــگاه و متناس ــن دانش قوانی
در دانشــگاه مــا »فرهنــگ دانشــجویی« رو بــه فراموشــی اســت و جایگزیــن 
آن فرهنــگ هــای غلطــی شــده اســت. بطوریکــه دانشــجو نمیتوانــد درســت 
را از غلــط تشــخیص دهــد و تحــت تاثیــر جــو غالــب دانشــگاه عمــل مــی 

کنــد.
محیــط دانشــگاه بایــد بــه دور از زرق و بــرق و نمایــش مــد و ظاهر نامناســب 

. شد با
اگــر نگاهــی بــه قوانیــن پوشــش در دانشــگاه هــای اروپــای و آمریــکا داشــته 
باشــیم ،متوجــه میشــیم کــه ایــن دانشــگاه هــا هــم قوانیــن خاصــی بــرای 
ــه  ــرای دانشــجویان دختــر و پســر ب پوشــش دانشــجویان اجــرا میکننــد و ب
صــورت یکســان اســت و تمــام دانشــجویان ملــزم بــه رعایــت آن هســتند.

ــاس و  ــت لب ــگ و باف ــه و رن ــوع پارچ ــرای ن ــی ب ــا حت ــن دانشــگاه ه در ای
میــزان گشــادی آن ، نــوع کفــش هــا ، آرایــش موهــا و میــزان بلنــدی آن ، 
آرایــش و بلنــدی ناخــن هــا وحتــی اســتعمال عطــر قوانیــن خاصــی تدویــن 

شــده اســت.
ولــی دانشــگاه هــای مــا کــه اســم اســالم را هــم یــدک میکشــند ، مقیــد بــه 
فرهنــگ دانشــگاه نیســتند. از دانشــجو گرفتــه تــا بــه مســئولینی کــه هیــچ 

حرکتــی در ایــن جهــت نمــی کننــد.

برخی از قوانین در دانشگاه های جهان:
دانشگاه بریستول انگلیس 

پوشــیدن شــلوار لــی و شــلوارک مجــاز نیســت ، زیــور آالت بایــد در کمتریــن 
ــاس  ــوع اســت ، لب ــزان ممن ــواره آوی ــود و گوش ــتفاده ش ــن اس ــزان ممک می
هــا نبایــد جلــوی حــرکات آزادانــه فــرد را بگیرنــد ، لبــاس هــا نبایــد حــاوی 
ــوده و در  عالئــم و نشــانها و تصاویــر برجســته باشــند ، موهــا بایــد تمیــز ب

صــورت بلنــد بــودن بایــد آنهــا را در پشــت ســر ببندنــد  و ...
دانشگاه تگزاس آمریکا 

ــگ  ــه رن ــد ب ــا بای ــت ، موه ــوع اس ــارف ممن ــظ و غیرمتع ــا غلی ــش ه آرای
طبیعــی خــود باشــند ،  ریــش بایــد کوتــاه و مرتــب باشــد ، رعایــت حریــم 
خصوصــی افــراد و حفــظ وقــار ، ناخــن هــا بایــد متعــارف و مناســب باشــند) 
از نــوک انگشــت بیــش از نیــم اینــچ نباشــد ( و اســتفاده از زیــور آالت ناخــن 
ــد  ــبان باش ــگ و چس ــد تن ــلوار نبای ــت ، ش ــوع اس ــی ممن ــن مصنوع و ناخ

عنایتــی کــه اســالم بــه بانــوان دارد بیشــتر از عنایتــی 
حــق  ملتهــا  بــر  مــردان  دارد.  مــردان  بــر  کــه  اســت 
ــجاع  ــردان ش ــا م ــد. زنه ــتر دارن ــق بیش ــا ح ــد و زنه دارن
را در دامــن خــود بــزرگ می  کننــد. قــرآن کریــم انســان 
ســاز اســت، و زنهــا نیــز انســان ســاز. وظیفــه زنهــا 

ــا  ــاز از ملته ــای انسان س ــر زنه ــت. اگ ــازی اس انسان  س
گرفتــه بشــود، ملتهــا شکســت خواهنــد خــورد، منحــط 

ــت  ــا را تقوی ــه ملته ــتند ک ــا هس ــد. زنه ــد ش خواهن
ــام  ــام زن مق ــد ... مق ــجاع می  کنن ــد، ش می  کنن

در  بانــوان  هســتند.  عالیرتبــه  واالســت؛ 
اســالم بلندپایــه هســتند .*

ــان  ــه زن ــت ک ــن نیس ــب ای ــا مطل تنه
ــد  ــورند؛ نبای ــت کش ــی از جمعی نیم

ــه چشــم کّمیــت  ــه ب ــه ایــن قضی ب
ــی از  ــان نیم ــه، زن ــرد. بل ــگاه ک ن
جمعیــت کشــورند؛ امــا تأثیــر زن 

ــت ـ در  ــم جمعی ــن نی ــر ای ـ تأثی
ــی  ــن کشــور، آن وقت سرنوشــت ای
کــه بخواهنــد در سرنوشــت دخالــت 
ــی از کل  ــر نیم ــش از تأثی ــد، بی کنن

ــت. ــت اس ــت در سرنوش جمعی
مــا  کــه  اســت  وقــت  یــک   .
ــر  ــان ها را در نظ ــه ای از انس مجموع
می گیریــم، نیمــی از آن هــا نقشــی بــه 
قــدر پنجــاه درصــد دارنــد، مســألة زن 
در جامعــه این گونــه نیســت؛ باالتــر از 
این هاســت.اگر زنــان در یــک جامعــه، 

ــی  ــوند و در راه ــن بش ــری مؤم ــه فک ب
قــدم بگذارنــد و علی رغــم موانــع آن راه 

ــد، ــه بدهن را ادام
ــران،  ــدان، همس ــر روی فرزن ــا ب ــر آن ه تأثی

حتّــی بــرادران و پدرانشــان، یــک تأثیــر تعییــن 
ــت  ــان را تربی ــه جوان ــت. آن ک ــازنده اس ــده و س کنن

ــد ـ در درجــة اول  ــرار می ده ــون ق ــای گوناگ ــد و در راه ه می کن
ـ مــادر اســت. 

زن تنهــا خــود بــه راهــی نمــی رود، مردهــا را در آن راه می بــرد. 

اهمیــت تفکــر زنــان در یــک جامعــه، در ایــن اســت!**
ــان  ــان انس ــن انس ــن زن،ای ــم ای ــه ببین ــت ک ــم درد اس برای
ــت  ــی اس ــگ غن ــه دارای فرهن ــه ای ک ــه در جامع ــاز اینگون س
ــتخوش  ــور دس ــد، چط ــگاه میکن ــه زن ن ــا ب ــن زیب ــه اینچنی ک
انســان هــای کــور دل و هــوس رانــی شــده کــه نشــات گرفتــه 
ــر  ــت تفک ــمن اهمی ــی دش ــت. وقت ــط اس ــای غل ــه ه از اندیش
ــا از  ــر جامعــه فهمیــد او را ســرگرم کارهــای کــرد ت ــان را ب زن
اندیشــه اســالمی بــاز بمانــد و نــه خــود او عــروج کنــد و نســلی 
کــه بدســتش قــرار اســت پــرورش یابــد. بــزرگ مــا وقتــی 
اینگونــه توصیــف میکنــد کــه از دامــن زن مــرد بــه معــراج 
ــه  ــانی ب ــر انس ــروج ه ــرای ع ــت ب ــس پیداس ــي رود پ م
عــرش الهــی همیشــه پــای یــک زن درمیــان اســت حتــی 
ــم بشــریت هــم الگــو یــک زن اســت  ــرای منجــی عال ب

آنهــم چــه زنــی...!
ــه( لِــي أســَوٌه  ــه و آل ــوِل ا...ِ )صــل ا... علی ــِة رُس ــي إبنَ ف

ــنٌَه َحَس
دختــرم ارزش خــود را بشــناس و خــود را در راهــی قــرار 
ــو،  ــر ارزش ت ــن پ ــی دام ــو صفت ــور دل زال ــا هــر ک ــده ت ن
ــه  ــه خــود و ن ــا ن ــوده ســازد ت کــه محــل معــراج اســت، آل
نســل پــس از تــو بــه ســعادت ابــدی و رضــوان حــق برســند.

ــا شــناخت خــود و ایــن جهــان هســتی دســت  باشــد کــه ب
از دلبــری و گدایــی از نامحرمــان حریمــت بــرداری و خــود را 
بــرای هــر بــی محرمــی نآرایــی وجلــوه گــری نکنــی.و بــدان 
و مــن أصلــح أمــر دینــه أصلــح ا... أمــر دنیــاه و مــن أصلــح مــا 
بینــه و بیــن ا... أصلــح ا... مــا بینــه و بیــن النــاس)و هــر کــس 
امــر دینــش را اصــالح نمایــد خداونــد امــر دنیایــش را اصــالح 
کنــد و هــر کــس آنچــه را میــان او و خداســت اصــالح نمایــد، 
خداونــد آنچــه را بیــن او و مــردم اســت اصــالح کنــد( و خداونــد 
ــو  ــدن را در ت ــع ش ــوقه واق ــوب و معش ــاز محب ــن نی ــود ای خ
نهــاده و خــود مســئول ارضــای ایــن نیــاز توســت. کافــی اســت 

بــه آنچــه گفتــه شــده عمــل کنــی.
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