به نام خداوند جان و خرد

محرم ،ماه ايثار و از جان گذشتگی ،ماه حماسه و شجاعت و جوانمردی و ماه ظلم ستيزی و مبارزه با ذلت است.
محرم ماه شور و شعور و عشق و فرياد است .ای ماه خون ،دوباره آمدی و سکوت تاريخ را در هم میشکنی و
بغض ناله را از حنجرهها آزاد میسازی .بانگ کاروانت به گوش میآيد و عاشقان را دوباره به مهمانی فرا
میخوانی.
سالم بر حسين سيد و ساالر شهيدان و ياران باوفايش .آن اصحاب شهادت طلبش که مصداق واقعی آگاهی و
ايمان و شجاعت و فداکاری بودند ،چه آنهايی که در رکابش به فيض شهادت رسيدند و چه آنهايی که پيش
از عاشورا شهيد شدند .مصائب امام حسين (عليهالسالم) و اهل بيتش در اين راه آنقدر عظيم و جانسوز است که

اگر همه ايام محرم هم از آن گفته شود باز هم نمیتوان حق مطلب را به درستی ادا کرد.

حکمت  121نهج البالغه
وَ قَالَ [عليه السالم] شَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَى تَبِعَتُهُ وَ عَمَلٍ تَذْهَبُ مَئُونَتُهُ وَ
يَبْقَى أَجْرُهُ  .درود خدا بر او  ،فرمود  :چقدر فاصلة بين دو عمل دور است  :عملى که لذتش مى رود و کيفر
آن مى ماند ،و عملى که رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است!

مسابقه قرآنی:
کدام سوره را می توان سوره اخالق وآداب اجتماعی ناميد ؟سوره تغابن

سوره حجرات

سوره النور

سوره المعارج

 از سوره های قرآن کريم ونام مشهور ترين مسجد شهر مکه است ؟سوره قريش

سوره الصف

سوره الرعد

سوره الجن

ادبی
* آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد ،اميدش را از دست می دهد و نگرانی ها به او رو می آورد.
امام حسين(ع)
*هر کس بذر خوبی بکارد شادمانی درو ميکند .امام هادی (ع)
*از دنيا سه چيز طلب می شود:
عزت و بی نيازی و راحتی
اما آنکه زهد ورزد عزيز می شود و آنکه قناعت پيشه کند بی نياز می شود و آنکه دست از طلب باز کشد ،به
راحتی می رسد.

شيخ بهايی

*زندگی بازگشت انديشه ها ،گفتارها  ،و کردارهای ماست ،که دير يا زود به ما باز می گردد .اسکاول شين
*هر بدی که می توانی به دشمنت نرسان که ممکن است دوست تو گردد
و هر رازی که داری با دوستت در ميان مگذار که ممکن است دشمن تو گردد...

سعدی

*شادمان ترين مردم  ،بهترين چيزها را در زندگی ندارند ،بلکه آن ها بهترين "برداشت" را از زندگی دارند.
کاترين پاندر
چرا خداوند ما را امتحان میکند؟/مگر به سرنوشت ما علم ندارد؟

آيا فلسفه و حکمت آزمون و امتحان هميشه آن است که بخواهيم نتيجه آن را مالحظه کنيم؟ آيا نمیتوان
اهداف بلندتر وباالتری برای برگزاری يک آزمون وامتحان
تصور کرد؟

خداوند علم مطلق دارد و برای آنکه از سرنوشت امتحان آگاه شود الزم نيست امتحانی برگزار کند تا به نتيجه
آن آزمون و امتحان اطالع پيدا کند ،اما آيا میتوان گفت حال که نتيجه آزمايش از اول معلوم است چرا بايد
آزمايش و امتحان کرد و چرا دنيا را سرای آزمون خواندهاند؟
گاهی پيدا شدن صحنه آزمايش و امتحان و سربلند بيرون آمدن و موفقيت امتحان دهندگان ،به خودی خود
امری مطلوب و زيبا است .اگر خداوند ،قادر مطلق ،عالم مطلق و فضل او بی نهايت است ،بايد زيباترين و
کاملترين جهان را خلق کند  .زيباترين وجود و کاملترين جهان ،دنيايی است که موجودی با اختيار خود در
عرصه های سخت امتحان در حالی که عشق به خدای ناديده می ورزد (برخالف مالئکه که شرايط ديگر دارند)
صحنه های زيبايی از عشق به معشوق را خلق کند.
اين نکته همان است که فالسفه از آن به نظام احسن تعبير میکنند .همچنين نکته مهمتر در پاسخ به سؤال آن
است که گاهی امتحان و آزمون نه برای پی بردن به نتيجه آزمايش بلکه برای به کمال رسيدن امتحان دهنده
انجام میپذيرد.
اصالً فلسفه و حکمت امتحان آن است که شخص در ضمن آزمون ،کاملتر شود (نظير آزمونهايی که برخی
مؤسسات قبل از برگزاری کنکور دارند) .اگر دقت کنيد اين نکته با نکته قبلی کامالً قابل جمع است.
کمال و ماهيت انسان به گونهای است که در سايه آزمونهای جهان هستی و سختیها ،مشکالت و حوادثی که
برای او اتفاق میافتد و چگونگی برخوردش با اين حوادث و آزمونها ،استعدادهای بالقوهاش به صورت بالفعل
درآمده ،راه سعادت و شقاوت خود را تعيين مینمايد .در اصل صحنه زندگی چيزی جزو آزمون و آزمايش
نيست.
حضرت علی(ع) میفرمايد« :اگر چه خداوند به روحيات بندگانش از خودشان آگاهتر است ،ولی آنها را امتحان
میکند تا کارهای خوب و بد (که معيار پاداش و کيفر است) از آنها ظاهر گردد» .به اين معنا که صفات درونی
انسان به تنهايی نمیتواند معياری برای ثواب و عذاب گردد ،مگر آن زمانی که بروز وظهور خارجی يافته ،در

ميان اعمال انسان خودنمايی کند .خداوند بندگان را میآزمايد تا آن چه در درون دارند ،در عمل آشکار کنند؛
استعدادها را از قوه به فعل برسانند و مستحق پاداش و کيفر گردند.
قرآن کريم میفرمايد« :آيا مردم گمان کردند به صرف اين که بگويند :ايمان آورديم ،رها میشوند و آزمايش
نمیشوند؟ به يقين کسانی را که بيش از اينان بودند آزموديم تا خداوند آنان را که راست گفتهاند معلوم کند و
دروغگويان را نيز معلوم دارد».
در واقع آزمون الهی  ،چيزی جز سنتها و قوانين حاکم بر زندگی انسانها نيست که نام آن آزمون گذاشته شده
است.
حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان

پزشکی -سالمتی
چگونه میتوان سيستم ايمنی بدن را تقويت کرد؟
بدن انسان دارای سيستم ايمنی قوی است که به آن ايمنی سلولی میگويند .اين سيستم ما را در
برابر عوامل بيماریزا از قبيل ميکروب ،ويروس ،انگل ،قارچ و آاليندههای محيطی حفاظت
میکند .سيستم ايمنی ارگانهای مختلف بدن را حمايت میکند و بدينترتيب ،سيستمهای
تنفس ،گردش خون ،کليهها و پوست هر يک به طريقی (عرق ،ادرار ،مدفوع ،خلط و صفرا)
مواد مضر را از بدن انسان خارج میکنند.
پزشکان آکادمی علم تغذيه توصيه میکنند افراد برای تقويت سيستم ايمنی بدن خود مواد
مغذی و خوراکیهايی همچون تخممرغ ،سويا ،خشکبار ،غذاهای دريايی و گوشت که حاوی
پروتئين هستند مصرف کنند تا خود را در برابر بيماریها محافظت کنند .به اعتقاد آنها

خوراکیهای حاوی ويتامين  Aنيز وضعيت سالمت پوست و بافتهای آن را بهبود میبخشند
که میتوان با مصرف مواد خوراکی همچون اسفناج ،فلفل قرمز ،هويج ،تخممرغ و کلمپيچ از
آنها بهره برد.

مصرف مواد خوراکی حاوی ويتامين  Cنيز با توليد آنتیبادی سيستم ايمنی بدن را تقويت
میکند .ازجمله مواد خوراکی حاوی اين ويتامين میتوان به پرتقال ،نارنگی و گريپفروت
اشاره کرد .روی نيز که در مواد خوراکی همچون شير ،خشکبار ،غذاهای دريايی و
گوشتمرغ وجود دارد عملکرد سيستم ايمنی بدن را ارتقا میدهد.
دکترمنصور رضايی ،متخصص تغذيه و عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی به همشهری
میگويد :نوشيدن مايعات يکی از راههای تقويت سيستم ايمنی بدن است .نوشيدن آب و
مايعات به ميزان کافی میتواند سيستم دفاعی بدن را تقويت کند چرا که آب و مايعات

میتواند مواد سمی را از بدن دفع و خارج کند ،به تقويت عملکرد سلولها کمک کرده و
دستگاه تنفس را نيز را مرطوب نگه دارد .از سوی ديگر ،مصرف انواع ويتامينها هم به تقويت
سيستم ايمنی بدن ياری میرساند .ويتامين  ،A ،AD ،D ،E ،Cاز اين جمله هستند .محققان

میگويند:ويتامين  Cميزان توليد گلبولهای سفيد خون و پادتن را افزايش میدهد ،بهويژه

اينترفرون را که پادتنی است که روی سلولها را میپوشاند و از ورود ويروس به داخل آنها

جلوگيری میکند .ويتامين  Cاحتمال ابتال به بيماریهای قلبی-عروقی را کاهش میدهد و

همچنين با مداخله در عملياتی که از طريق آن چربی در شريانها به پالک تبديل میشود ،از

باال رفتن فشارخون جلوگيری میکند .افرادی که ويتامين  Cرا جز يکی از اصلیترين مواد در
برنامه غذايی خود قرار میدهند ،به ميزان کمتری به بيماریهای روده ،پروستات و سرطان سينه

مبتال میشوند .ويتامين  Cدر انواع ميوهها و سبزیها وجود دارد.بهگفته دکتر رضايی ،مصرف
ويتامين  A ،D ،Eنيز به تقويت سيستم ايمنی بدن کمک میکند .ويتامين Eدر انواع دانهها و

جوانههای گندم وجود دارد .گردو ،بادام و پسته از منابع غنی ويتامين Eاست58 .درصد ويتامين

 Dهم از طريق نورآفتاب و مابقی از طريق لبنيات پرچرب و غذاهای دريايی تأمين میشود.

ويتامين  Aهم در منابع حيوانی و در غذاهايی همچون تخممرغ ،جگر و لبنيات وجود دارد و
هم در غذاهای گياهی و انواع ميوهها و سبزیهای رنگی .مصرف زينک و روی نيز که منابع

آن پروتئينهای حيوانی و گياهی ،غالت و حبوبات است ،سبب تقويت سيستم ايمنی
میشوند.اما دکتر مهدی فهيمی ،کارشناس طب سنتی در گفتوگو با همشهری از خواب
راحت بهعنوان عامل ارتقای سيستم ايمنی بدن ياد میکند و معتقد است که برای تقويت سيستم
ايمنی بدن افراد بايد قبل از ساعت 11شب بخوابند و قبل از طلوع آفتاب نيز از خواب بيدار
شوند چرا که در اين حالت سلولهای ايمنی به عالیترين درجه آماده باش میرسند و میتوانند
هم مانع از بروز عفونتها در بدن و هم مانع از شروع فعاليتهای سلولهای سرطانی شوند.

