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ضرب المثل های جهان
بدون تندرستی هیچ کس ثروتمند نیست.

کرواتی

انـدیشـه

فشارخون

با مقادیر فراوان اکسیژن و مواد غذایی از طریق  انتقال خون شریانی  قلب یک پمپ عضالنی است که در قفسه سینه قرار دارد و کار آن 
به  بزرگ  سراسر بدن است. گردش خون در عروق بدن به فشار مناسب نیاز دارد. با هر ضربان قلب خونی که پمپ می شود شریان های 

به دیواره عروق فشاری را وارد می کند. هنگامی که قلب و عروق سالم باشند عروق قابلیت انقباض و انبساط 
کافی دارند و این انقباض و انبساط ایجاد فشارخون می کند. اما هنگامی که عروق دچار انسداد باشند و یا 
انعطاف پذیری آن ها کم باشد پمپ خون توسط قلب دشوارتر بوده و فشار در عروق افزایش می یابد که 

به آن فشارخون باال گفته می شود.
تشخیص فشارخون: معمواًل فشارخون باال هیچ گونه عالمتی ندارد. به همین دلیل 
آن را قاتل خاموش می نامند؛ زیرا افرادی که فشارخون دارند در معرض خطر 
بیشتر برای حمله قلبی یا سکته مغزی قرار دارند. تشخیص فشارخون باال اولین 
بیمار و معاینات  با بررسی سوابق  اساسی ترین قدم در کنترل آن است که  و 
پزشکی شامل اندازه گیری فشارخون با دستگاه فشارسنج می توان این بیماری را 
تشخیص داد. فشارخون سستول 140 میلی متر جیوه یا بیشتر و یا فشارخون دیاستول 

90 میلی متر جیوه یا بیشتر را فشارخون باال می نامند.                                    6/2059

کمک به بهبود تنفس در حمله آسم
تنفس    مشکل  فرزندتان  درصورتی که 
مراجعه  اورژانس  به  فوراً  دارد.  شدید 

کنید. تا رسیدن به اورژانس باید:
* به فرزند خود کمک کنید تا صاف بشیند. اندکی به جلو خم شوید و ساعدش را روی میز با پشت 

صندلی قرار دهد.
* از مصرف طبق برنامه همه داروهای تجویز شده اطمینان حاصل کنید.

* سعی کنید آرام و خونسرد باشید و فرزند خود را نیز آرام و خونسرد نگه  دارید. او 
را تنها نگذارید. برای پیشگیری از مضطرب شدن او، نگذارید دیگران در اطرافش 

تجمع کنند.
کمک به بهبود تنفس

صاف  قرارگرفته،  چیزی  روی  بر  دست هایش  درحالی که  را  خود  فرزند 
بنشانید. وی را تنها نگذارید.

از افشانه )اسپری( دارو طبق برنامه ای که قباًل پزشک مشخص کرده 
استفاده کنید.                                                   6/2099

در دهه 1۳40 هجری شمسی که در حوزه علمیه مقدسه قم مشغول تحصیل بودم و در مدرسه 
فضال  همراه  به  که  فارسی  استان  غیر  شخصیت های  ازجمله  داشتم  سکنی  قم  رضویه  علمیه 
احیانًا  گاه  گه  و  داشت  خوبی  ارتباط  و  داشت  نشست وبرخاست  فارس  استان  روحانیون  و 
 در جلسات آیات، فضال و روحانیون و طالب استان شرکت می نمود، حضرت آیت اهلل  حاج 

سید کرامت اهلل ملک حسینی )اعلی اهلل مقامه الّشریف( بود.
آیت اهلل العظمی  شناخته شده  شاگردان  از  ملک حسینی  اهلل  سید کرامت  آیت اهلل  حاج  حضرت 
بروجردی )اعلی اهلل مقامه الّشریف( می بود؛ و از شاگردان بافضل امام خمینی )رضوان اهلل تعالی 
)اعلی اهلل مقامه  خمینی  روح اهلل  حاج آقا  آیت اهلل العظمی  حضرت  به  روزگار  آن  در  که  علیه( 

الّشریف( مشهور بود، نیز به حساب می آمد.
آیت اهلل حاج سید کرامت اهلل ملک حسینی )رضوان اهلل تعالی علیه( با فضال و بزرگواران استان 
فارس ازجمله استاد عالی قدرم حضرت آیت اهلل مرحوم حاج شیخ حسین شب زنده دار جهرمی و 
آیت اهلل مرحوم حاج شیخ مجدالدین محالتی شیرازی )رضوان اهلل تعالی علیهما( هم درس و هم 
بحث و هم مراوده بوده اند که هر سه این بزرگواران از همان ایام از مفاخر حوزه علمیه محسوب 
می شدند؛ و حتی بااینکه حضرت آیت اهلل حاج سید کرامت اهلل ملک حسینی )رحمت اهلل علیه( از 
فضالی استان فارس نبود ولی مراوده ها و دوستی ها این قدر بود که تفاوتی نداشت و یا حداقل 
اگر اسم ورسمی از یاسوج و اطراف آن می آمد مطرح ترین فرد، نام حضرت آیت اهلل  حاج سید 

کرامت اهلل ملک حسینی )رحمت اهلل علیه( بیان می شد.
ابوالشهید  قم  رضویه  علمیه  مدرسه  سال های  آن  طالب  ازجمله  است  شایان ذکر  البته 
حجت االسالم والمسلمین سید محمدباقر آل طه، اهل آنجا بودند و به نظرم یک نسبت خویشاوندی 
هم با صدیق مکرم حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر سید ابو فاضل رضوی اردکانی داشتند.
یک جریان و خاطره که همیشه همراه بانام حضرت آیت اهلل حاج سید کرامت اهلل ملک حسینی 
فیضیه  مدرسه  بوده، جریان  این سطور عجین و همراه  نویسنده  برای  علیه(  تعالی  )رضوان اهلل 
قم است و بالعکس هر زمان که جریان مدرسه فیضیة قم در سال 1۳42 هجری شمسی مطرح 
می شود، برای من این جریان یادآور نام حضرت آیت اهلل حاج سید کرامت اهلل ملک حسینی 
)رضوان اهلل تعالی علیه( و استاد عالی قدرم حضرت آیت اهلل حاج شیخ ابوالقاسم محجوب جهرمی 

)دامت برکاته( بوده است.
جریان مدرسه فیضیه قم در روز شهادت رئیس مذهب امام جعفر صادق )علیه الّسالم(

مرجع عظیم الشأن جهان تشّیع حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی )اعلی اهلل مقامه الّشریف( هرسال 
عصر روز بیست و پنجم ماه شوال در مدرسه علمیه فیضیة قم مجلس عزای امام جعفر صادق 
)علیه السالم( را بر پا می کردند، در روز دوم فروردین سال 1۳42 هجری شمسی مصادف با 
25 شوال 1۳۸2 هجری قمری نیز که مصادف با سالروز شهادت امام جعفر صادق )علیه السالم( 
بود مجلس سوگواری در مدرسه فیضیة قم از طرف آن مرجع عظیم الشأن تشکیل شد و حقیر 
نیز در آن روز )روز دوم فروردین ماه 1۳42( به همراه صدیق مکرم حجت االسالم والمسلمین 

محمد  میرزاعلی  مرحوم  هم حجره ای ام  مالقات  و  بازدید  از  پس  دان  حق  محمدابراهیم  شهید 
نمازی که توسط ساواک دستگیر و زندانی بود به سوی مدرسه فیضیه قم آمدیم و چون محوطه 
مدرسه فیضیه و حتی راه ورودی مدرسه فیضیه مملو از جمعیت بود به ناچار از طرف مدرسه 
پیدا کردیم در آن جلسه  ایستادن  برای  به زحمت جایی  فیضیة شدیم و  دارالشفا وارد مدرسه 
قم  معرف  منبری  فیضیه  به  ما  ورود  به وقت  شد  برگزار  عالی قدر  مرجع  آن  حضور  با  که 
بهترین  و  مهم ترین  از  که  قمی  انصاری  مرتضی  شیخ  حاج  مرحوم  حجت االسالم والمسلمین 
منبری های زمان خود در قم به حساب می آمد به عنوان آخرین سخنران مجلس بود آن مجلس 
فرا  بیانات آن سخنران گوش  به  ایستاده  از طالب  بسیاری  ما و  بود و حتی  بیش ازحد شلوغ 
می دادیم. در آن سخنرانی چندین بار مبادرت به فرستادن صلوات بی جا شد هرچند استقبالی نشد 
اما یک بی نظمی و درگیری همراه با تشنج مجلس را فراگرفت و سخنران نیز پس از چندین 
بار تذکر به ناچار، صالح را در آن دید بافتانت خود سریع منبر را جمع نماید و سریع و کمی 
باعجله منبر را پایان داد. هنوز منبر تمام شده و نشده بود که یکی از ساواکی ها روی پله اول 
منبر ایستاد و برای رضاشاه طلب صلوات کرد؛ و برای ولی عهد درخواست صلوات کرد؛ و در 
این حال و احوال کماندوها که از تهران آمده بودند با همکاری مأموران شاه که در سرتاسر 
مجلس حضور داشتند با صلوات های بی مورد و جاوید شاه گفتن مجلس را بر هم زدند و حتی 
شروع به خرابکاری و آتش زدن و جدا کردن پرچم های سیاه نمودند و بعد نیز کتک کاری به 
راه انداختند و وحشیانه به جان حاضرین افتادند، طالب و روحانیون و عالمان و مردم عزادار را 
کتک زدند، دست وپاها را شکستند و هم چنین درب و پنجره های اتاق ها و حجره ها را شکستند، 
کتاب ها و قرآن ها را پاره پاره نمودند. بی ادبی ها و ناسزاها از خود نشان دادند و حتی به سمت 
مرجع عالی قدر نیز یورش بردند و متأسفانه تعدادی از طالب را شدیداً مجروح نمودند. ازجمله 
کسانی که در آن مجلس حضور داشتند: رئیس وقت مدرسه رضویه قم روحانی بزرگوار و 
مسن حضرت آیت اهلل مرحوم حاج شیخ غالمحسین شرعی دارابی )پدرخانم آیت اهلل مرحوم حاج 
شیخ حسین شب زنده دار جهرمی بود( که با غسل شهادت آمده بودند و چون اوضاع متشنج شد 
با استاد عالی قدرم حضرت آیت اهلل کریمی جهرمی )دامت برکاته( ایشان را از طریق راه رو 
مدرسه دارالشفاء به سالمت از صحنه بیرون بردیم که حقیر به ایشان عرض کردم اجازه بدهید 
و حاضرم تا شمارا کول کنم تا راحت تر و سریع تر ازاینجا بیرون بروید که اجازه نفرمودند و 
سپس آیت اهلل شرعی و آیت اهلل کریمی جهرمی از طریق بازار به طرف مدرسه رضویه رفتند. 
گفتنی است که حضرت آیت اهلل حاج سید کرامت اهلل ملک حسینی با مجتهد گران قدر مرحوم 
آیت اهلل حاج شیخ غالمحسین شرعی دارابی ارتباط بسیار نزدیک و خوبی داشتند؛ و باید اضافه 
محجوب  ابوالقاسم  داشتند:  حضور  جلسه  آن  در  که  جهرمی  اسالم  حجت  و  آیات  که  نمود 
جهرمی، علی کریمی جهرمی، سید احمد حق شناس جهرمی، سید مهدی آیت اللهی )دادور(، 

محمدابراهیم حقدان، سید عبدالرسول شریعتمداری و حقیر بودند.
قابل ذکر است صدیق مکرم حضرت حجت االسالم والمسلمین سید مهدی )دادور( آیت اللهی امام 

جماعت راتب مسجد مصلی جهرم ازجمله جهرمی هایی بودند که در آن جلسه حضور داشت، 
بعداً نقل کردند در آن جلسه با چشمان خود دیدم که تعداد زیادی از افراد که در جلسه حضور 

داشتند ُکلت به همراه داشتند.
اعمال َددمنشانه آنان که تا پاسی از شب ادامه داشت، آن چنان رعب آور و ترس زا بود که مردم 

قم از ترس به منزل های خود رفتند و کمتر از منزل خارج شدند.
روز سوم فرودین نیز ستمگران کارهای غیرانسانی خود را ادامه دادند و وحشتی افزون تر از 
شب قبل بر مردم تحمیل کردند و اعمال وحشیانه آن ها قریب ده روزبه نحوی ادامه داشت 
که موجب اضطراب و دلهره و وحشت شدید شد و چون کابوسی بر قم سایه افکنده بود که 
ناگاه اعالمیه های برخی از مراجع و علمای شهرستان ها به خصوص تلگراف حضرت امام خمینی 
)رضوان اهلل تعالی علیه( به علمای تهران به تاریخ 1۳/1/1۳42 جان تازه ای در کالبد مردم وارد 
به طوری که ترس ها فروریخت، اضطراب ها برطرف شد و پردلی و جرئت در دل ها  ساخت، 

جا گرفت.
در تلگرام امام خمینی، پس از ذکر گوشه هایی از جنایات شرم آور مأموران ستم شاهی، آمده 
بود که: اینان با شعار شاه دوستی به مقدسات مذهبی اهانت می کنند، شاه دوستی یعنی غارتگری، 
شاه دوستی یعنی ضربه زدن به پیکر قرآن و اسالم، شاه دوستی یعنی کوبیدن روحانیت و آثار 
رسالت و آنگاه حضرت امام خمینی اضافه نمودند که: »من اکنون قلب خود را برای سرنیزه های 
قبول زورگویی ها و خضوع در مقابل جباری های شما  برای  مأمورین شما حاضر کردم ولی 

حاضر نخواهم کرد.«
تشّیع  جهان  عالی قدر  مرجع  به  مستقیم  حمله  روز،  آن  در  مأموران  نابخشودنی  جرم  ازجمله 
حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی )اعلی اهلل مقامه الّشریف( و حمله چندین باره به سمت حجره ای 
که معظم له را در آن قراردادند، بود و ننگ و عار به آن بی دینان که به مقام واال و شریف 

مرجعیت توهین و جسارت نابخشودنی کردند.
متأسفانه در آن جریان به ازجمله کسانی که جسارت و توهین شد، به حضرت آیت اهلل حاج 
سید کرامت اهلل ملک حسینی )رضوان اهلل تعالی علیه( بود. حضرت آیت اهلل حاج سید کرامت اهلل 
ملک حسینی )رضوان اهلل تعالی علیه( از شاگردان زبده امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( بود 

که در جریان فیضیه سروصورتش مجروح و خون آلود شد.
و وقتی که شنیدیم برای حضرت آیت اهلل حاج سید کرامت اهلل ملک حسینی )رضوان اهلل تعالی 
علیه( حادثه پیش آمده به سرعت به خدمت ایشان رفتیم اما مطلب مهم و قابل ذکر این که آن 
روحانی انقالبی و شاگرد زبده امام راحل، جلوی آن کماندوها و ساواکی ها کم نیاورده بود و 
خم به آبرو نیاورده بود و آن طور که از روحیه و جوانمردی و جثه ایشان سراغ داشتیم ضمن 
دفاع از خود، احیانًا توگوشی، سیلی، مشت و. زده بودم هم نثار آن دشمنان دین و مکتب کرده 

بود و حتی شاید از افتخارات او می بود.
ادامه دارد...

 »لبریخته های چکاوک«
نویسنده:محمدرضاعسکری

روستای  مردم  افسانه های  و  باورها  بارانا،  نامه های  کوتاه،  چک های  و  چکامه  شامل  کتاب  این 
عنوان  با  کتاب  آخر  فصل  است.  خاتم  شهرستان  و  هرابرجان  دهستان  شاعران  اشعار  هرابرجان، 

»سرزمین شعر من« به اشعار سپید صفورا کاظمی تعلق دارد.
این کتاب روز دهم بهمن ماه در همایش شعر فجر که در سالن آمفی تئاتر دبیرستان نمازی شهر شیراز 

برگزار شد با حضور حسن دهقان رئیس انجمن اهل قلم فارس رونمایی شد.
تلفن فروش کتاب:    ۰۹۳۰۵۸۵۷۸۵۹

یادی از حضرت آیت اهلل  مرحوم حاج سیدکرامت اهلل ملک حسینی )اعلی اهلل مقامه الّشریف(
نویسنده:دکترشکراهللجهانمهین،عضوهیئتعلمیومدیرگروهمعارفاسالمیدانشگاهآزاداسالمیواحدجهرمورئیسبنیادآیتاهللحقشناس)ره(جهرم
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