آبگرمکن ،یخچال ،فریزر،
اجاق گاز و اشیای بلند و
بسیار سنگینباید با بست یا
تسمههای مناسب به کف و
دیوار منزل محکم شوند.
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خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکالن به درگاهت و مقرر کن در آن از کامروایان حضرتت و مقررفرما
درآنازمقرباندرگاهتبهاحسانتاىنهایتهمتجویندگان.

ضیافت

5

پنجشنبه26اردیبهشت|1398سال هفتم | شماره1695
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

یادداشت

زیبایی توکل

يض إِلَى َّ
الل ِ َو ال َّت َو ُّك ِل َعلَ ْيه»
اب ال َّت ْف ِو ِ
در یک بخش به نام «ب َ ُ
آوردهاست.عبدالرزاقکاشانیتوکلراازشاخههایتفویض
دانسته است و به گفته حضرت امام (ره)در چهل حدیث،
تفاوت توکل و تفویض این است که در تفویض انسان خود
را بدون قدرت میبیند و تنها خــدا را دارای تأثیر در امور
میداند ،اما در توکل خدا را در کسب خیر و منفعت وکیل
خودمیکند.
توکل با فضایل اخالقی دیگری همچون رضا و تسلیم نیز
مرتبطاست.ازنظرعرفا،مقامرضاوتسلیمبرترازمقامتوکل
است .در مقام توکل ،انسان خدا را وکیل خود قرار میدهد،
اما تعلق به امور دنیوی را کنار نمیگذارد .ولی در مرتبه رضا
وتسلیمبهآنچه خداوندمقررکردهاست،رضایتمیدهد؛
هرچندموافقمیلشنباشد.
در منابع اخالقی و عرفانی مراتبی برای توکل ذکر شده
اســت .طبق این کتابها توکل به لحاظ قوت و ضعف سه
درجه دارد:
درجهنخست:درایندرجهفردبهگونهایبهخدااعتماد
داردکهبهیکوکیلاعتمادمیکند.مالمحمدمهدینراقی
اینمرتبهراضعیفتریندرجهتوکلدانستهاست.
درجه دوم :در این درجه حال متوکل نسبت به خدا مانند
حال کودک نسبت به مادرش است که جز او را نمیشناسد و
بهغیراوپناهنمیبردوجز اوبهکسیاعتمادنمیکند .تفاوت
این مرحله از توکل با مرحله اول این است که اینجا متوکل
فقط به کسی که بر او توکل کرده ،توجه میکند و حتی به
خو ِد توکل نیز توجه ندارد .علمای اخالق دستیابی به این
مرتبهازتوکلرامخصوصخواصمیدانند.
درجه سوم :به گفته علمای اخالق در این درجه ،متوکل
خود را مردهای در دستهای مردهشوی میبیند که از خود
اختیاری ندارد و تنها به اختیار او حرکت میکند .تفاوت این
مرحله با مرحله دوم توکل در این اســت که در آن مرحله
متوکل ،دعا و تضرع را ترک نمیکند ،اما در اینجا ممکن
است متوکل به ســبب اعتماد به عنایت پروردگار ،دعا و
تضرع به درگاه او را نیز ترک کند .مرحوم نراقی این درجه
از توکل را باالترین درجه آن شــمرده و دستیابی به آن را
بسیار نادر دانسته است .به باور او ،توکل حضرت ابراهیم در
ماجرای پرتاب او به سوی آتش از این نوع بوده است.

محمدحسین بخشیان
کارشناس مذهبی

روایت داوطلبانه از امدادگری در جمعیتهاللاحمر

عملیات که تمام شد
صدای موذنزاده آمد

شهروند|چنددقیقهماندهبودبهسحر؛یکخودرویپرایدداخلگودالکانالافتادهبود.خودروسهسرنشینداشت؛یکرانندهخانم،یکمردویکدختربچه.عملیاتنزدیک
اللاحمر
بهدوساعتطولکشید،وقتیعملیاتبهپایانرسید،صدایاذانموذنزادهازرادیوشنیدهشد.اینبخشیازروایتداوطلبانه«علیرضانوریصفت»امدادگرجمعیته 
ازامدادگریدرماهرمضاناست.برایامدادگرانجمعیتهاللاحمرخدمتدررمضان،شیرینترازماههایدیگراست.درسفرهامدادگرهامثلهمهسفرهها،خرما،نانوپنیرپایه
ثابتاست.آنچهدرادامهمیآید،روایتسهداوطلبهاللاحمرازروزهداری،امدادگریوداوطلبیاست.

همه دعوتیم؛ به خدمت

«علیرضا نوریصفت» دانشــجوی رشــته دامپزشکی اســت .او پایگاه
امدادونجات را خانه خود میداند و اصال برایش عجیب نیست که لحظه سحر
یاهنگامافطاردرحینیکعملیاتنجاتیااحیاییکمصدومباشد.خاطره
علیرضا از امدادگری در ماه رمضان خواندنی است « :سحر ماه مبارکرمضان
چندســال پیش یک خودروی پراید داخل گودال کانال افتاده بود .خودرو سه
سرنشین داشت یک راننده خانم ،یک مرد و یک دختربچه .عملیات نزدیک به دوساعت طول
کشید ،پس از فیکس خودرو ،افراد مصدوم از داخل خودرو بیرون آورده و به مراکزدرمانی انتقال
داده شدند .جالب اینجاست همزمان وقتی عملیات به پایان رسید ،صدای اذان موذنزاده از
رادیو شنیده شد .آن روز را بدون ســحر روزه گرفتیم ،اما جالبتر این بود که تا پایان روز اصال
خستگی و ضعف به ما دست نداد! عملیات نزدیک به دوساعت طول کشید .سفره افطاری یک
امدادگر همیشه مختصر است .اگر عملیاتی رخ دهد که با شکم پر از غذا نمیشود امدادرسانی
کرد.مثل همه سفرهها ،در سفره امدادگرها هم خرما و نان و پنیر پایه ثابت سفرههاست ،چون
پایگاه ما در یک منطقه کویری اســت ،مایعات و نوشیدنی بیشتری مصرف میکنیم .اینجا
آشرشته ،شلهزرد و شیربرنج طرفدار بیشتری دارد .در ماه رمضان از لحاظ روحی دلهرههای ما
دراینماهبیشترازروزهایدیگراست.مطمئنادراینماهانرژیوتوانجسمیافرادحادثهدیده
کمتر شده است؛ این موضوع اماباعث افزایش استرسدر میان امدادگران میشودولیدرنقطه
مقابل خدمت در این ماه برکت ،شــیرینتر از ماههای دیگر است؛ در این ماه همه دعوتیم؛ به
بخشش،بهخدمت».

حس خوب همیاری
«فاطمه نسیمی» امدادگر جمعیت هاللاحمر شهرستان یزد
امدادگر دیگری اســت که از خاطرات خود در رمضان برایمان
میگوید« :در رمضانســال  95طرح 30شب30 ،مسجد اجرا
شد .در این طرح که با مشارکت جمعیت هاللاحمر و شهرداری
برگزار میشــد ،اجرای طرح به این شــکل بود که در این 30شب ماه
رمضان هرشــب بعد از افطار به یک مسجد در محلههای مختلف یزد میرفتیم
و از مردم تســت قند و فشــار میگرفتیم .پیش میآمد که در برخی از شبها
هیچ مراجعهکنندهای نداشتیم و مردم تنها سوال میپرسیدند؛ این چادر برای
چه زده شــده و ما توضیح میدادیم ولی بعضی از شبها اینقدر شلوغ میشد
که نوار قندخون کم میآمد .یکی از شــلوغترین شبها در مسجد محل ه در یزد
بودم که استقبال مردم بسیار بود .یادم هســت آن شب مردم بسیاری مراجعه
کردند .شب دیگری هم در پارک شادی مستقر شده بودیم و از مردم تست قند
و فشار میگرفتیم که یک خانم و آقا فرزندشان را که  5یا 6ماه داشت ،سراسیمه
به ســمت ما آوردند .بالفاصله کمکهای اولیه را انجام دادیم و به نزدیکترین
مرکزدرمانی منتقل کردیم .لبخند آن کودک را در پایان ماجرا فراموش نمیکنم.
آن لحظه فراموش نمیکنم تا سحر سیمای آن کودک روبهروی صورتم بود .یک
لبخند که حس همیاری را در من تقویت کرد».

دعای روز دهم ماه مبارک رمضــان با بحث زیبای توکل
آغاز میشــود .توکل به معنــای اظهار ناتوانــی در کاری و
اعتمادکردن به دیگری اســت .به گفته مرحــوم نراقی در
جامع السعادات ،توکل در فرهنگ دینی آن است که انسان
تنهــا خداوند را تاثیرگذار در هســتی بدانــد؛ از اینرو تنها
به او اعتماد و از غیر او قطع امید میکنــد و امور خود را به او
وامیگذارد.
عالمه طباطبایی نیز توکل را آن دانسته است که در امور
تنها خداوند را موثر بدانیم .شــیخ صدوق در معانیاالخبار
حدیثی از پیامبر اسالم(ص) نقل کرده که طبق آن ،توکل
آن است که انسان بداند آفریدگان هیچ سود و زیانی برای او
ندارند و فقط به خداوند امیدوار باشد و از غیر او نترسد و تنها
برای او کار کند.
توکل از فضائل اخالقی و منازل سیر و سلوک به معنای
واگذاری امور به خدا و اعتماد به او اســت و اینکه او را تنها
موثر در وجود بداند .قرآن توکل را الزمه ایمان دانسته است.
احادیث آن را از ارکان ایمان معرفی کردهاند .برخی از علما،
یکسان بودن حال انســان قبل و بعد از بهدستآوردن مال
یا از دســتدادن آن را نشــانه وجود توکل در وجود آدمی
دانستهاند.
باالترینمرتبهتوکلایناستکهانسانهمهامورخودرابه
خدا واگذار کند و در برابر خدا ارادهای برای خود قایل نباشد و
چیزی را بپسندد که خدا برای او رقم میزند .درجه توکل هر
فردیبهدرجهایمانوتوحیدباوریاوبستگیدارد.
در لسان علمای اخالق در دین اسالم ،توکل با کار و تالش
و توحید افعالی منافاتی ندارد ،زیرا اســباب و علل ظاهری
تأثیر مســتقل ندارد و تأثیر آنها بسته به مشیت الهی و در
طول قدرت خداســت .برای توکل آثاری همچون کفایت
رزق ،آسانشــدن کارها و عزت در برابر غیر خدا بیان شده
است.
توکل با تفویض ارتباط نزدیکی دارد .مرحوم کلینی در
کتاب الکافی شریف ،احادیث مربوط به تفویض و توکل را
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روزهداریوتندرستی

آیا مبتالیان به تیرویید میتوانند روزه بگیرند؟
شــهروند| روزهداری
منجر به تشدید بیماری یا
بزرگشدن غده تیرویید
در مبتالیان به کمکاری یا
پرکاری تیرویید نمیشود
و بیماران مبتال به تیرویید
مجاز بــه روزهداریاند .به
گــزارش ســامت نیوز،
بیشترمبتالیانبهتیرویید
میتوانند روزه بگیرند اما
بیماران مبتال به پرکاری
شدیدکنترلنشدهتیرویید
و مبتالیان بــه کمکاری
شــدید تیرویید ابتدا باید بیماری خود را کنترل و ســپس اقدام به
روزهداریکنند.
مبتالیان به پرکاری تیرویید کــه تحت درمان قرار نگرفته و در
فاز پرکاری شدید تیرویید هستند و عالیمی مثل عطش شدید،
تپش قلب ،تعریق زیاد و گرسنگی شدید دارند ،تا رفع این عالیم
و کنترل بیماری طبق نظر پزشــک معالج ممکن است مجاز به
روزهداری نباشــند .اما پس از آغاز درمان ،معمــوال بعد از چند
هفته ،پرکاری تیرویید در بیشــتر بیماران کنترل میشود و پس
از کنترل کامل بیماری ،مبتالیان تحت درمــان میتوانند روزه
بگیرند .مبتالیان به پرکاری تیرویید قبل از ماه رمضان باید اقدام
به کنترل و درمان بیماری خود میکردند تا در ماه رمضان بتوانند
روزه بگیرند ولی آنهایی که به هر دلیل قبــل از ماه رمضان اقدام
به ایــن کار نکردهاند ،میتوانند پس از درمــان ،قضای روزه خود
را به جا بیاورند .در کمکاری تیرویید نیز بیشــتر بیماران مجاز به
روزهداری هستند ،مگر کمکاری شدید تیرویید داشته باشند که
با نظر پزشک ممکن است بیمار نتواند روزه بگیرد .بهطورکلی در
کمکاری تیرویید ،بیشــتر بیماران میتوانند با مصرف داروهای
خود در وعده افطار و ســحر روزه بگیرند .روزهداری سبب تشدید
بیماری یا بزرگشــدن غده تیرویید در مبتالیان به کمکاری یا
پرکاری تیرویید نمیشود.

بیماریتیرویید
چیست؟
تیروییــد یــک غــده
پروانهایشکل است که در
جلوی گردن قرار دارد .این
غده هورمون تیروکســین
( )T4و تری یدو تیرونین
( )T3را تولیــد و به داخل
خون ترشــح میکند .این
هورمونها تولید انرژی را در
بدنبرعهدهدارند.
تیرویید افراد ســالم به
میــزان کافــی هورمون
میســازد و در اعمال مهــم بدن اثر میگــذارد .ایــن هورمونها
سوختوساز بدن ازجمله آنکه چه مقدار کالری مصرف و چه مقدار
احساس گرما کنیم را تنظیم میکنند .تیرویید همچنین وزن افراد را
تنظیممیکند.
اگرفعالیتغدهتیروییدزیادشودیاتنظیمکنندههایغدهتیرویید
مانند هیپوفیز ،به این غده فشــار بیاورند و باعث تولید زیاد هورمون
شوند،پرکاریتیروییدبروزمیکند.
پرکاریتیرویید:
پرکاری تیرویید بیماریای اســت که باعث میشود مقدار زیادی
هورمون به بافتهای بدن برسد .علل متفاوتی برای پرکاری تیرویید
وجود دارد اما عالیم و نشــانههای آن مشــابه است .به علت افزایش
سوختوسازبدنبیماراناحساسگرمایبیشتریمیکنندواغلببا
وجود مصرف غذای زیاد کاهش وزن دارند.
کمکاریتیرویید:
اگرفعالیتغدهتیروییدکمشود،کمکاریتیروییدبهوجودمیآید.
کمکاری تیرویید زمانی رخ میدهد که غده تیرویید میزان هورمون
تیروییدی بهخصوص هورمون T4را کمتر از حد طبیعی تولید کند.
نتیجه این اتفاق کاهش بسیاری از فعالیتهای بدن است .هورمون
 T4عملکردهای اساسی بدن را از قبیل ضربان قلب ،هضم غذا ،رشد
جسمیوذهنی تنظیممیکند.

افقي
 -1آرايش -دســتهاي از موجودات زنــده -قبل از
آشتي
-2سزاوارتر -سرپرسترعايا-جالداستالين
-3عمدهفروش -خفگی
 – 4حالت مهرهاي در شطرنج که اگر حرکت کند
شاه کيش ميشود -شــهري در مازندران -زمین
خشکوبایر
 -5حرفخطاب-گياهيقديمينافعبرايآلزايمر-
نوعيحلوا
 -6سرسرا-تفسيرمرحومعالمهطباطبايي-اشتباه
معروف
 -7ضمير غايب -دوســتدار -بــازي محلي -تير
پيکاندار-هنوزانگليسي
 -8بهچوبکیمیگفتند-مضروزيانبخش
 -9شهر زلزله کرمان -نت مياني -شبکه و سايت-
پرندهایشبیهقناری-جديد
 -10سوراخ سوزن -مادر کورش -خميده
 -11لخت-رقصسنتىبرزیل-بهدنياآوردن
 -12پاشــنهاش ضربالمثل آسيبپذيري است-
لوس-آجرلعابدارساده
 -13نام خروشــچف ،رهبر شــوروی سابق بعد از
استالی-معلمثاني
 -14خداي خورشــيد مصريان -کيفــر اداري-
دشمني
 -15مجلس اعيان -نخســتين جراح پيوند قلب-
بخششبالعوض
عمودي
 -1واحد شــمارش مغازه -مهاجم تيم ملي ايران-
مردمقرآني
 -2از امراض جلدي -دستورات -بدون خطر
 -3ازارتفاعاتاطرافتهران-نخستينزنفضانورد
-4انسان-اخاللگر-مادهمخدرچاي
 -5کمآذري-چهارپايان-لنگهدر
 -6رود بزرگ ســویيس -تیرهای از گیاهان ساده
آبزی-شالوده-پدرآذری
 -7جفتماده-نصف-کشورفالسفه-پرحرفي
 -8وبا نشــده -برده زن -شخصیت منفی فیلمها-
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ريشه
 -9عالمت مفعول -دود حاصل از احتراق بنزین در
خودرو-مادرباران-حرفانتخاب
 -10خودداري کردن -گشوده -از بخشهاي اوستا-
مباهات
 -11از حروف مقطعه قرآني -درياچهاي در آفريقا-
ويتامينجدولي
 -12از القاب حضرت زهرا -بنگاه -کشاورز
 -13تذرو-معادلفارسیآپارتمان
 -14علم نجــوم -ســاز کريســتوفري -خراب و
دورانداختني
 -15استخوان پا -گازي غيرسمي و اشتعالناپذير-
سحربارانمغوالن
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