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مقدمه ای با عنوان

کرونا

کرونا؛ واقعیتی تلخ و ملموس البته اگر عده ای بگذارند!

ویــروس کوویــد  ،۱۹یــا بــه زبــان خودمــان
کرونــا ،چنــد وقتــی اســت کــه تمام جهــان را
مشــغول خــود کــرده اســت .هرجــا برگــه ای
از اخبــار روز جهــان بــه دســت تــان برســد،
حتمــا نــام کرونــا را درآن پیــدا مــی کنیــد
کــه بــه شــرح میــزان تلفــات ،تاثیــر آن بــر
روی اقتصــاد ،فرهنــگ ،جامعــه و مســائل
دیگــر پرداختــه و از مشــکالت بهداشــتی
پیــش روی کشــور هــا صحبــت مــی کنــد.
مشــکالتی مثــل کمبــود تجهیــزات ،پرســتار،
دارو و امثالهــم کــه چالــش مبــارزه بــا ایــن
بیمــاری را ســخت تــر کــرده اســت.
امــا آیــا ســختی مبــارزه بــا کرونــا فقــط در
همیــن حــوزه اســت؟!
در پاســخی کوتــاه بایــد بگوییــم خیــر! خیــال
مــان راحــت نباشــد.
امــا اگــر توضیــح بیشــتر بخواهیــد ،بایــد
گفــت کــه مبــارزه بــا هــر بیمــاری کــه در
ســطح یــک منطقــه ،شــهر ،کشــور و یــا
حتــی جهــان بــروز پیــدا مــی کنــد بــه
عوامــل مختلفــی وابســته اســت.
کســی منکــر تاثیــر تجهیــزات پزشــکی،
نیــروی پرســتار و پزشــک کافــی نیســت ،امــا
روی دوم ایــن مبــارزه بــه دو دلیــل عمــده
دیگــر هــم بســتگی دارد؛ اول ،مدیریــت
مناســب و دوم ،همــکاری مــردم.
از مدیریــت مناســب و وقایــع اتفاقیــه آن

صحبــت نمــی کنیــم امــا بــا دلیــل دوم کار
داریــم!
متاســفانه امــروز در کشــور خودمــان شــاهد
ایــن هســتیم کــه علــی رغــم هشــدار هــا و
اطــاع رســانی هــای عمومــی در اجتمــاع،
هنــوز هــم هســتند کســانی کــه کرونــا را
ســاخته ذهــن عــده ای از سیاســتمداران ،و
یــا صاحبــان قــدرت در جهــان مــی داننــد
و آمارهــای تلفــات و افــراد درگیــر بــا ایــن
بیمــاری را نفــی ،و بــا جملــه ی «اینــا همــش
الکیــه» و یــا «کرونــا واســه اینــه کــه مــا
رو گــول بزنــن» و امثــال آن ،کل زحمــات
شــبانه روزی کادر درمــان را مثــل آب
خــوردن نادیــده مــی گیرنــد.
جالــب ایــن جاســت عــده ای هــم مشــکالت
مدیریتــی موجــود در حــوزه اقتصــاد را بهانــه
ای قــرار مــی دهنــد تــا بــه توصیــه هــای
بهداشــتی عمــل نکننــد و خــود و دیگــران
را در معــرض آلودگــی قــرار مــی دهنــد و
بــه قــول حکمــا «قیــاس مــع الفارقــی» مــی
کننــد ،در ســطح بیــن الملــل!!
امــا قیافــه ایــن دوســتان زمانــی دیدنــی
مــی شــود کــه کســی از اعضــای خانــواده
شــان کرونــا بگیــرد و یــا مشــکوک بــه آن
باشــد ،آن جاســت کــه زمیــن و زمــان بایــد
در خدمــت ایشــان باشــد تــا مبــادا آســیبی
بــه عزیزشــان برســد وخدایــی نکــرده اگــر

اهمالــی هــم اتفــاق افتــاد ،زمیــن و زمــان
مقصــر خواهنــد بــود.
ســخن اینجــا تمــام نمــی شــود و هســتند
کســانی کــه در ایــن شــرایط بیمــاری کرونــا،
فقــط منتظــر یــک روز و نصفــی تعطیلــی انــد
تــا همــراه خانــواده ســری به شــمال کشــور و
کنــار دریــا بزننــد! و انــگار نــه انــگار کــه هــم
وطنــان شــان در شــمال کشــور هــم بیمــار
مــی شــوند وبایــد زندگــی کننــد!
این شرط مسلمانی نیست!
اگــر رهبــر معظــم انقــاب در بیانــات شــان از
تمکیــن کامــل مصوبــات ســتاد ملــی مبــارزه
بــا کرونــا ســخن مــی گوینــد و در عمــل هــم
هرطــور کــه ممکــن اســت بــه آنهــا کمــک
مــی کننــد ،ایــن پیــام در ذهــن انســان ایجاد
مــی شــود کــه مــن هــم بایــد بــه عنــوان
یــک مســلمان و ایرانــی ،همینطــور باشــم
و بــار کاری پرســتاران و پزشــکان زحمــت
کــش در بیمارســتان هــا را بیشــتر نکنــم!
حتــی مــی گوییــم نبایــد بــه ایــن مقــدار هــم
بســنده کــرد و بــه عنــوان یــک دانشــجو ،باید
تــا مــی شــود در بیــن مــردم جامعــه آگاهــی
و روشــنگری پخــش کــرد تــا دیگــر شــاهد
ایــن مشــکالتی کــه گفتــه شــد نباشــیم.
شاعر می فرماید؛
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضو هارا نباشد قرار
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اظهار نظر درباره هر چیزی خوب نیست

اگر نمیدانی صحبت نکن!
یکــی از بزرگتریــن صفــات ناپســند اخالقــی،
زیــاد و بیهــوده صحبــت کــردن اســت.
کلمــات و جمالتــی کــه اســتفاده مــی کنیــم،
بســیار تاثیرگــذار هســتند و نبایــد آنهــا را
دســت کــم و یــا نادیــده گرفــت.
همــه میدانیــم کــه اســتفاده از کلمــات
مثبــت و جمــات نیکــو ،چقــدر در دیــن
اســام ســفارش شــده و بــه آن تاکیــد شــده
اســت.
امــا شــاید کمتــر شــنیده باشــید کــه ســکوت
کــردن چقــدر بــر روی نفــس انســان تاثیــر
گذاشــته و آن را جــا مــی دهــد .همانطــور
کــه عالمــه طباطبایــی رضــوان اهلل تعالــی
علیــه مــی فرمودنــد چلــه ســکوت بگیریــد
کــه مطمئــن باشــید روحانیــت روحتــان
چنــد برابــر خواهــد شــد!
امــا بــا ایــن وجــود ،بعضــی هــا بــدون توجــه
بــه ایــن ســخنان حکیمانــه ،عالقــه بســیاری
بــه صحبــت کــردن و مطــرح کــردن مباحــث
اشــتباه و شــاید هــم غلــط دارنــد.
حتمــا در مهمانــی هــا و جمــع هــای
خانوادگــی یــا دوســتانه دیــده ایــد؛ هســتند
افــرادی کــه بــرای گــرم کــردن مجلــس،
تمــام شــایعاتی کــه بــه گــوش شــان خــورده
را مطــرح مــی کننــد و ســعی مــی کننــد
دیگــران را هــم بــه نظــر دادن و صحبــت
وادار کننــد و بــه خیــال خودشــان جمــع را
گرمــای صمیمیــت ببخشــند!
در حالیکه این کار بسیار اشتباه است.
بگذاریــد اینطــور مثــال بزنیــم .یــک کارخانــه
را تصــور کنیــد کــه چندنفــری کارگــر و یــک
مســئول دارد.
فــرض کنیــد یــک روز ســرکارگر کارخانــه
بیمــار شــود و نتوانــد ســر کار بیایــد .از
طرفــی بــه یکــی از کارگــران هــم پیــام
بفرســتد و غیبــت خــود را اطــاع داده باشــد.
حــاال فــرض کنیــد کارگــری کــه پیــام بــه
او رســیده ولــی دلیــل غیبــت ســرکارگر
را نمــی دانــد ،شــروع بــه خیــال پــردازی
کنــد و از خــودش بــرای غیبــت ســرکارگر
دلیــل بتراشــد و آن دلیــل را هــم بــا یــک
نفــر دیگــر شــریک شــود .چــه اتفاقــی مــی
افتــد؟! اگــر فــرض کنیــم همیــن دو کارگــر

کــه داســتان نیامــدن ســرکارگر را شــنیده،
ولــی ندانســته و از روی خیــال خــود بــرای
نیامــدن او دلیــل ایجــاد کــرده انــد ،بخواهنــد
دالیــل اشــتباه شــان را بــه دیگــران هــم
بگوینــد ،چنــان بــازاری از شــایعات پشــت
ســر ســرکارگر ایجــاد مــی شــود کــه نــه
تنهــا ممکــن اســت آبــروی او را ببــرد ،بلکــه
حتمــا مــی توانــد روی اوضــاع کارخانــه هــم
اثــر بگــذارد و حتــی جــو را متشــنج کنــد!
حــاال همیــن کارخانــه را مثــل اجتمــاع
خودمــان در نظــر بگیریــد.
افــرادی مثــل همیــن دو نفــر کارگــر شــایعه
پراکــن را کــه مثــال زدیــم ،مــی تــوان بــه
خوبــی در جامعــه امروزمــان مشــاهده کــرد؛
اول ،انســان هایــی کــه بــا مطالعــه ی یــک
یــا دو کتــاب ،تبدیــل بــه صاحــب نظرانــی
ماهــر! و بــی بدیــل در زمینــه مطالعــه شــان
مــی شــوند و مطمئــن باشــید آرام ننشســته و
درســایر زمینــه هــا هــم دســت بــه نظــر دادن
زده و دیگــران را مســتفیض خواهنــد کــرد!
دوم ،افــرادی کــه میخواهنــد خــود را مطلــع

نشــان دهنــد و در جمــع هــای مختلــف از
بقیــه عقــب نماننــد و در لحظــه شــروع بــه
تخیــل کــردن و ســاخت دروغ مــی کننــد
کــه حتمــا از ایــن جــور آدم هاهــم زیــاد
دیــده ایــد!
ســوم ،افــرادی کــه اصــا نظــرات صحیــح
دیگــران را قبــول ندارنــد و اول و آخــر همــان
اســت کــه خودشــان گفتــه انــد و هرچــه کــه
مــی گوینــد را وحــی نــازل دانســته و اصــل
مــی پندارنــد! ایــن هــا هــم نوعــی شــایعه
پراکــن محســوب مــی شــوند کــه هیــچ وقــت
اشــتباه شــان را نمــی فهمنــد.
و انــواع دیگــری کــه جــزو همیــن دســته
ی «ندانســته ســخن پــرور» هســتند و اگــر
بخواهیــم تمــام آنهــا را بیاوریــم ،ســخن بــه
اتمــام نمــی رســد! بنابرایــن ســخن را کوتــاه
مــی کنیــم و بــه خــود تذکــر مــی دهیــم کــه
ندانســته ســخن نگوییــم و دیگــران را هــم
بــه اشــتباه نندازیــم ،کــه همیــن زبــان شــاید
مــادر بســیاری از رذائــل و بــدی هــا بــوده
باشــد.
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دانشکده علوم پزشکی خلخال

بله یا خیر!

نگاهی به نقاط مثبت و منفی دانشکده از دید دانشجویان

دانشــکده علــوم پزشــکی خلخــال ،در ســال
 ۱۳۷۲بــا عنــوان دانشــکده پرســتاری و
مامایــی خلخــال از مجموعــه دانشــکده
هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل و بــا
پذیــرش تعــداد  ۱۷نفــر دانشــجو در رشــته
کارشناســی پرســتاری فعالیــت آموزشــی
خــود را شــروع کــرده اســت.
از ســال  ۱۳۸۹در مقطــع کارشناســی
ناپیوســته مامایــی نیزدانشــجو مــی پذیــرد و
در ســال  ۱۳۹۰بــا تصویب شــورای گســترش
دانشــگاه هــا بــه دانشــکده علــوم پزشــکی
خلخــال ارتقــاء پیــدا کــرد و در رشــته هــای
مهندســی بهداشــت محیــط و کارشناســی
بهداشــت عمومــی از طریــق کنکور سراســری
دانشــجو پذیــرش مینمایــد.
در ســال هــای گذشــته ،دکتــر شــکارچی و
دکتــر باقــری ریاســت دانشــکده را بــه عهــده
داشــتند کــه بعــد از انتقــال دکتــر باقــری،
دکتــر مهرتــک بــه عنــوان رئیــس جدیــد
دانشــکده انتخــاب شــدند.
اگــر بخواهیــم از نقــاط قــوت و ضعــف
دانشــکده صحبــت کنیــم ،بایــد آن هــارا در
چنــد زمینــه تقســیم بنــدی کنیــم.
از نقــاط قــوت دانشــکده در حــوزه آمــوزش،
قــدرت بســیار بــاالی تئــوری دانشــجویان
اســت کــه بخاطــر کوچــک بــودن آن و
فرصــت بیشــتری کــه بــرای تبــادل اطالعــات
بیــن اســاتید و دانشــجویان وجــود دارد،
ایجــاد مــی شــود.
امــا در همیــن حــوزه ،متاســفانه بخــش بالین
و کارورزی بــا کمبــود نمونــه و بــه اصطــاح
کیــس مناســب رو بــه روســت کــه دانشــکده
بــا ارســال دانشــجویان بــه شهرســتان اردبیل
بــرای گذرانــدن برخــی از واحــد هــای عملی،
تــا حــدودی آن را رفــع مــی نمایــد.
همچنیــن ازمشــکالتی کــه دانشــجویان پســر
بــا آن رو بــه رو هســتند ،نبــود خوابــگاه
بــرای آنهاســت کــه هزینــه هــای بســیاری را
برایشــان در بــر داشــته اســت.
گرچــه ایــن مــورد توســط مســئولین محتــرم
دانشــکده در دســت بررســی اســت ،ولــی
نیــاز بــه بودجــه و پیگیــری مــداوم از مرکــز
دارد کــه بنابرگفتــه هــا ،احتمــال دارد تــا
چندســال آینــده رفــع شــود.

www.khalums.ir
شهرســتان خلخــال جاذبــه هــای گردشــگری
بســیاری دارد .ایــن شهرســتان اکثــرا بــه
هــوای ســرد و برفــی شــناخته مــی شــود و
بیشــتر اوقــات ســال ،زندگــی دانشــجویان بــا
بــرف و ســرما آمیختــه مــی شــود.
فعالیــت هــای فرهنگــی در دانشــکده علــوم
پزشــکی خلخــال ،از ســال هــای قبــل بــه
صــورت جــدی آغــاز شــده و بســتر مناســبی
را بــرای دانشــجو فراهــم مــی کنــد تــا از
ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و در محیــط
فرهنگــی فعالیــت کنــد.
کانــون هــای قــرآن و عتــرت و نهــج البالغــه،
یــاس نبــوی ،هنرهــای نمایشــی ،فیلــم و
عکــس ،کمیتــه هــای تحقیقــات و ورزشــی،
انجمــن هــای علمــی پرســتاری و بهداشــت
عمومــی و محیــط ،و همچنیــن تشــکل هــای
بســیج دانشــجویی بــرادران و خواهــران و
شــورای صنفــی از بســتر هــای فعالیــت
دانشــجویان در بخــش فرهنگــی مــی باشــد.
بخــش فرهنگــی هــم دارای مشــکالتی اســت
کــه همیشــه بــا مســئولین محتــرم مطــرح
شــده و در دســت بررســی مــی باشــند.
امــا در کل ،بــا وجــود کــم و کاســتی هــا و

مشــکالت ،همــه ســاله بســیاری از نفــرات
برتــر کنکــور ارشــد در رشــته های پرســتاری
و مهندســی بهداشــت محیــط و بهداشــت
عمومــی ،از دانشــکده علــوم پزشــکی خلخــال
مــی باشــد کــه همانطــور کــه عــرض شــد،
بیــان کننــده قــدرت بــاالی دانشــجویان در
بخــش آمــوزش تئــوری مــی باشــد.
دانشــجویان دانشــکده همــواره بــرای مطالبــه
رفــع مشــکالت قــدم بــه قــدم همــراه
مســئولین محتــرم دانشــکده پیــش رفتــه
انــد و هیچــگاه دســت از تــاش نکشــیده انــد.
و بــه همیــن علــت ،بســیاری از مســائل ایــن
محیــط آموزشــی ،در طــی ســال هــای اخیــر
حــل شــده و در حــال حــل شــدن هــم مــی
باشــد.
شــورای تبییــن مواضــع بســیج دانشــجویی
و شــورای صنفــی دانشــکده ،در ســال هــای
گذشــته بــه همــکاری هــم دیگــر مشــکالت را
بــه گــوش مســئولین رســانده و همــراه آنهــا
بــرای رفــع بســیاری از ســختی هــا تــاش
کــرده انــد.
مطمئنــا دانشــجوی مطالبــه گــر ،چــه در
دانشــگاه و چــه در جامعــه بــه عنــوان یــک
شــخص ،نقــش هــای بســیار زیــادی بــر
عهــده دارد و هــر جــا کــه باشــد تالشــش
حــل مشــکالت و ایجــاد آســایش و رفــاه
بــرای دیگــران اســت.
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شناخت دانشمندان بزرگ جهان

عالمه حسن زاده آملی

عالمــه حســن حســن زاده آملــی ،در ســال
 ۱۳۰۷هجــری شمســی در روســتای ایــرای
الهیجــان شــهر آمــل چشــم بــه جهــان
گشــوده اســت.
ایشــان از شــاگردان عالمــه طباطبایــی رحمه
اهلل علیــه بــوده انــد کــه از بــزرگان عرفــان،
و از فیلســوفان بــزرگ اســامی بــه حســاب
مــی آینــد کــه تحولــی بــزرگ را بعــد از
دوران مالصــدرا در ایــن دانــش رقــم زده انــد.
عالمــه حســن زاده بــه دلیــل تســلط بــه
علــوم مختلفــی کــه نــام خواهیــم بــرد ،لقــب
«عالمــه ذوالفنــون» دارنــد و از ســاده تریــن
کارهــای ایشــان ،رد نظریــه بیــگ بنــگ در
مقالــه ای  ۱۱صفحــه ای ،بــا عنــوان «رتــق
و فتــق» اســت کــه نظریــه اصیــل ســیر ادوار
خلقــت را اثبــات مــی کنــد.
کتــاب «دروس معرفــت نفــس» ایشــان،
در حــوزه انســان شناســی و روانشناســی
اســامی بــه حــدی حرفــه ای و آکادمیــک
نوشــته شــده کــه از دیــد بــزرگان اهــل فــن،
جــا دارد در دانشــگاه هــای دنیــا تدریــس
شــود! امــا ایــن مســئله خاصــی نیســت،
چــون مبانــی علمــی غــرب هــم بعــد از
دوران قــرون وســطی ،بــا مطالعــه تالیفــات
دانشــمندان مســلمان آمــاده شــده اســت،
ولــی حــاال بــه ریشــه خــود پشــت پــا زده
انــد و بــه علــوم صحیــح اســامی توجهــی
نمــی شــود.
عالمــه حســن زاده آملــی ،در  ۱۰۰حــوزه
علمــی ،دانشــی فراتــر از تخصــص دارنــد کــه
یکــی از آنهــا ریاضیــات عالــی اســت .ایشــان
در تالیفــات خــود از علــم مکانیــک اســامی،
آناتومــی ،قوانیــن فیزیــک ،و امثالهــم صحبت
مــی کننــد و آشــنایی کامــل بــه علــم رجــال،
درایــه ،علــم حدیــث ،ادبیــات فارســی و
عربــی و زبــان هــای خارجــه مثــل فرانســه
و آلمانــی ،منطــق ،کالم ،فلســفه و عرفــان،
طــب ســنتی و طــب جدیــد ،ریاضیــات و
هندســه ،زمیــن شناســی و روانشناســی
وفیزیــک دارنــد.
تعــداد تالیفــات ایشــان بیــش از  ۲۰۰اثــر
مــی باشــد کــه بــه خوبــی شــکوه علــوم
انســانی و معــارف اســامی را بــه جهانیــان
ثابــت کــرده اســت.
اگــر بخواهیــم تعــدادی از آثــار ایشــان را نــام
ببر یم :

 :۱الحجج البالغه علی تجرد النفس
الناطقه
 :۲دروس اتحاد عاقل به معقول
 :۳شرح زیج بهادری
 :۴رساله ای کوتاه با عنوان رتق و فتق
 :۵الهی نامه {ادبی}
 :۶دروس علم هیئت و دیگر رشته های
ریاضی
 :۷هزار و یک کلمه هفت جلدی
 :۸نهج الوالیه
 :۹وجیزه ای در تشریح آناتومی
و نزدیــک بــه صــد و نــود اثــر دیگــر کــه از
ایشــان صــادر شــده اســت و حتــی دیــوان
اشــعار و ابیــات محلــی نیــز دارنــد کــه در
نــوع خــود منحصــر بــه فــرد اســت.
عالمــه طباطبایــی رحمــه اهلل کــه اســتاد
ایشــان بــوده انــد ،دربــاره شــان فرمــوده انــد:
«آقــای حســن زاده را کســی نشــناخت جــز
امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف
و خــاک پــای حســن زاده توتیــای چشــم
طباطبایــی!»
عالمــه طباطبایــی ،عالمــه حســن زاده،
عالمــه طهرانــی ،عالمــه حافظیــان ،عالمــه
امینــی ،و دیگــران کــه بــرای طوالنــی نشــدن
مقالــه مــان نــام شــریف شــان را نمــی آوریم،
تنهــا بخــش کوچکــی از ســتاره های آســمان
علمــی اســام و مذهــب تشــیع مــی باشــند،
مذهبــی کــه رئیــس آن امیرالمومنیــن علــی
بــن ابیطالــب صلــوات اهلل علیــه مــی باشــد
کــه حضــرت محمــد مصطفــی رســول خــدا
صلــوات اهلل علیــه و آلــه در رابطــه بــا ایشــان
فرمــود:
«انــا مدینــه العلــم و علــی بابهــا فمــن اراد
الحکمــه فلیاتهــا مــن بابهــا»
«مــن شــهر علمــم و علــی دروازه آن اســت و
هرکــس بخواهــد بــه حکمــت وارد شــود ،از
درب آن عبــور مــی کنــد!»
کــه قطعــا چنیــن افــرادی خــاک پــای
امیرالمومنیــن علیــه الســام هــم نمــی
شــوند.
بــرای ایــن کــه مشــخص شــود منبــع علــم
دانشــمندی مثــل عالمــه حســن زاده آملــی
از کجاســت ،بــه بیــان خودشــان در رابطــه
بــا رویــای صادقــه و دیــدار بــا امــام رضــا
صلــوات اهلل علیــه رجــوع کنیــد کــه شــاید
بســیاری از ســواالت را پاســخ دهنــده باشــد.

استاد عالمه طباطبایی رحمه
اهلل و شاگرد عالمه حسن زاده
آملی حفظه اهلل

