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درد که به ســراغ آدمي مي آيــد، او را به 
دنبال طبيب و درمان مي کشــاند. او به هر جا 
که مي تواند سر مي زند تا مرهم و دوايي براي 
دردش بيابد. به دنبال نســخه اي شفابخش 
مي گردد تا حالش را بهبود بخشــد و درد را از 
خانه جسم و روحش بيرون کند؛ آن وقت است 
که نام آن ها به ميان مي آيد، کساني که حکايت 
پيشه شان نقل امروز و ديروز نيست، به روزهاي 
دور برمي گردد، به روزگاري که طبيباني بزرگ 
چون »ابوعلي سينا« با تالش بسيار راه درمان 
انــواع دردها و رنج ها را مي يافتند و با آميختن 
انواع گياهان به هم معجوني شفابخش براي 
التيام دردها و رنج ها به دســت مي آوردند. به 
روزگاري که دانشمند بزرگ »زکرياي رازي« 
نام آن ها را براي هميشه در دفتر تاريخ به ثبت 
رساند. آن ها آن قدر دردهاي آدمي را تسکين 
بخشيده اند و مرض جان و روان را شفا داده اند 
که براي بزرگداشــت مقامشان و قدرداني از 
تالششان روزي از تقويم به نام آن ها نامگذاري 
شده است؛ روزی به نام داروساز. دکتر»زهرا 
سادات کرباسي« بانوي جوان داروسازي است 
که نه تنها با داروهاي ساخت بشر آشناست و از 
آن ها براي درمان بيماران بهره مي گيرد بلکه به 
داروخانه اي پر از نسخه هاي شفابخش دست 
يافته که در التيام بخشــي آن ها ذره اي ترديد 
وجــود ندارد. اوحافظ کل آيات قرآن اســت، 
آياتي که هر کدام به منزله دارويي شفابخش 
اســت و مي تواند تمامي امراض جسم و روح 
بشر را درمان کند... با ما همراه باشيد تا پاي 
گفت و گوی اين بانوي داروســاز حافظ قرآن 
با هفته نامه زن روز )از گروه مجالت موسســه 
کيهان( بنشينيم و روايت زندگي اش را بشنويم.
  در ابتــداي گفتگو خيلــي کوتاه »زهرا 

سادات کرباسي« را معرفي کنيد. 
بنده مرداد ماه ســال 1365 به دنيا آمدم. حافظ کل 
قرآن، قاري و تا حدود کمي هم مفسر آيات وحي هستم 
و مدرک بين المللي حفظ قرآن دارم. در رشته داروسازي 
تحصيل کردم و موفق به اخذ مدرک دکترا از اين رشته 
شــدم. دارنده مدرک کارشناســي در رشته علوم قرآن و 
حديث، در ســال 96 توانستم رتبه 12 کنکور کارشناسي 
ارشــد را به دســت آورم و در حال حاضر هم در مقطع 
کارشناسي ارشد رشــته روان شناسي باليني مشغول به 
تحصيل هستم. در زمينه نويسندگي و پژوهشگري فعاليت 
دارم. خوشنويسي، مداحي و سخنوري از ديگر کارهايي 

است که به آن مي پردازم.
  ارتباط تان با قرآن از چه زماني شروع 

شد؟
در دوران کودکي بچه منضبط و باهوشي بودم البته به 
موقع هم مثل بقيه بچه ها شيطنت و بازيگوشي داشتم. از 
همان سنين پايين به فعاليت هاي قرآني  عالقه مند بودم و 
به صورت جسته گريخته در اين زمينه ها فعاليت مي کردم 
اما تقريبا از 10 سالگي با فراگيري قرائت و مفاهيم قرآن 
کمي جدي تر وارد اين عرصه شــدم. با قرائت و مفاهيم 
مسيرم را آغاز کردم چون آن زمان هنوز خيلي حفظ قرآن 
مورد توجه نبود و در اين زمينه کار زيادي انجام نمي شد 
تا اين که در سن 15 سالگي تصميم گرفتم قرآن را حفظ 
کنم و به لطف خداوند و ائمه اطهار عليهم السالم در اين 
زمينه موفق شــدم و توانســتم در مدت 6 ماه و نيم کل 

قرآن را به همراه ترجمه و تفسير حفظ نمايم. 
  چرا تصميم گرفتيد قرآن را حفظ کنيد؟

به نظرم اگر کسي بخواهد به موضوعي خاص تسلط 
پيدا کند، بهترين راه حفظ آن اســت. اين مسئله درباره 
قرآن هم صدق مي کند. هر چه بيشــتر با معارف قرآني 
آشنا  شويم به اين نتيجه خواهيم رسيد که ما بهره کمي 
از اين اقيانوس بيکران برده ايم و نياز به تدبر بيشتري در 
آن داريم. من ترجيح دادم براي قدم برداشتن در اين مسير 
ابتدا به سراغ حفظ قرآن بروم و آيات قرآن در روح و جانم 
اثر بگذارد تا بتوانم بهتر در آن تدبر کنم. حفظ قرآن زمينه 

بسيار خوبي براي تدبر در آيات آن را فراهم مي کند. 
  با توجه به اين زمينه، چطور شــد که از 

رشته داروسازي سردرآورديد؟
من از دوره راهنمايي به اين رشته عالقه زيادي داشتم. 
زماني که موفق به حفظ قرآن شدم، احساس کردم خدا 
با آيه هاي کتابش روح من را شــفا داده اســت، بنابراين 
مصمم تر شــدم رشته اي براي تحصيل انتخاب کنم که 
در آن شفابخشــي وجود دارد تا بتوانم با استفاده از علم 
نوين و آيات قرآن بيماران را شفا دهم. در حال حاضر هم 
زماني که مي خواهم دارويي درست کنم يا هر وقت وارد 

هشتم اردیبهشــت ماه امسال بود که همزمان 
با نام گذاری 25 آوریل مصادف با پنجم اردیبهشــت 
به نام »روز جهانی دختران در فناوری اطالعات« از 
سوی اتحادیه بین المللی مخابرات، همایش »دختران 
در ICT« از سوی ســازمان فناوری اطالعات برگزار 
شد. همایشی که هدف آن »حمایت از توانمندسازی 
دختران با استفاده از ظرفیت های ICT« اعالم شده 
بود. بر اساس گزارش همایش، این مراسم در راستای 
سیاست های سازمان ملل بود که تمامی  کشورهای 
عضو این ســازمان باید تالش کننــد تا به اهداف و 
شــاخص های توســعه پایدار با همکاری و تعامل با 
یکدیگر در سه ســطح ملی، منطقه ای و بین المللی 
دست یابند و ســازمان ملل برای رسیدن به اهداف 
توســعه پایدار، ۱۷هــدف کالن را تعیین و تصویب 
کرده که تمامی  آژانس های تخصصی بین المللی مثل 
یونسکو موظف و متعهدند که راهبردهای میان مدت و 

بلندمدت خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
از نکات مهم این همایش انطباق شکل و محتوای 

داروخانه مي شوم همان ابتداي کار آيه 82 سوره اسراء را 
ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو  مي خوانم که خداوند مي فرمايد:»َونَُنزِّ
ِشَفاٌء َو َرْحَمه لِلُْمْؤِمنِيَن...« )و ما آنچه مايه شفا و رحمت 
است براي مؤمنان از قرآن نازل مي کنيم( و واقعا عقيده 
دارم قرآن يک موجود شفابخش است. يک موجود ملکوتي 
و زنده اســت که از عالم غيب بر بشر نازل شده تا باعث 

شفاي روحي و جسمي او شود.
هم چنين بعد از حفظ قرآن به اين نتيجه رسيدم که 
حافظ قرآن هميشــه مشاوري همراه خودش دارد. علت 
اصلي اين که در حال حاضر مشــغول تحصيل در رشته 
روان شناسي هســتم، همين مسئله بود چرا که احساس 
کردم قرآن به عنوان يک مشاور است و من مي توانم از 
آموزه هاي آن براي مشاوره دادن به بيمارانم استفاده کنم. 
  کمي از رشته داروسازي برايمان بگوييد. 
به نظر من رشته داروسازي کامل ترين رشته پزشکي 
اســت. يعني شما درباره تمام آناتومي بدن، بيماري هايي 
که ممکن است براي اعضاي مختلف بدن به وجود بيايد، 
داروهاي مختلفي که مي توان براي بيماري هاي گوناگون 
تجويز کرد و همچنين اطالعات کامل در مورد اين دارو 
مطالبي به دســت مي آوريــد  و کال در تمام زمينه هاي 
پزشکي  اطالعات زيادي را دريافت مي کنيد اما متأسفانه 
در ايران به اين رشته آن طور که بايد بها داده نمي شود. آن 
جايگاهي که در شأن يک داروساز و در کشورهاي ديگر 
به او مي دهند، اينجا وجود ندارد. اين رشته با وجود اين که 
بسيار شيرين است، رشته سنگيني محسوب مي شود. هم 
شامل دروس حفظي است و هم دروس تحليلي. شما به 
عنوان يک داروساز بايد بتوانيد خيلي خوب تحليل کنيد که 
مثال علت فالن مشکل شخص چيست تا بتوان بهترين 

دارو را تجويز کند. 
چند وقتي است اين مسئله در جامعه پزشکي مطرح 
شــده که داروپزشک جايگزين داروساز شود که به نظرم 
کار بسيار قشنگي است اما اين مسئله نيازمند اين است 
که داروخانه هاي کشور تحت کنترل بيشتر و دقيق تري 
قرار گيرند تا افرادي که به صورت تجربي کار در داروخانه 
را ياد گرفته اند با شخص داروساز اشتباه گرفته نشوند. اين 
کار نيازمند اين است که مردم با اين موضوع آشنا شوند 

عليهم السالم درمان بيماري ها شامل سه مرحله هست. 
اول خوانــدن ادعيه و اذکار و آيات قــرآن برای درمان 
بيماري هاي روحي و جسمي. دوم توسل به خداوند و ائمه 
اطهار عليهم السالم و سوم درمان با داروهاي طبي يعني 
مراجعه به پزشک و کادر پزشکي برای درمان است. اين ها 
بايد در کنار هم باشند تا درمان بيماري ها به بهترين نحو 
به انجام برسد. اما با کمال تأسف ما در خيلي از موارد دو 
مورد اول را نديده مي گيريم. بارها اتفاق افتاده که وقتي 
بيماري براي گرفتن دارو به داروخانه مراجعه مي کند، من 
در کنــار دادن داروي تجويزي به او، مي گويم فالن کار 
قرآني را هم انجام بده ولي با کمال تأسف در اکثر موارد 
برخورد خوبي مشاهده نمي کنم چون در جامعه ما جا نيفتاده 
که آن سلسه مراتبي که عرض کردم بايد رعايت شود. اگر 
اين اتفاق مي افتاد مطمئناً هم بيماري ها سريع تر بهبود پيدا 

مي کرد و هم بيماري ها خيلي کمتر مي شد. 
در حال حاضر در بســياري از کشورهاي آمريکايي 
و اروپايي از قرآن براي درمان بيماري استفاده مي کنند. 
در اين کشــورها از آموزه  هاي قرآنــي نه تنها در زمينه 
بيماری هاي روحي مثل افسردگي و فوبياهاي مختلف بلکه 
در جهت درمان بيماري هاي جسمي بهره گرفته مي شود 
حتــي آن ها از اين آموزه ها در جهت بهبود معلوليت هاي 
جســمي، درمان انواع بيماري هاي خود ايمني، کاهش 
درد زايمان و دردهاي قبل از عمل جراحي و... اســتفاده 
مي کننــد. قرآن درماني )اســتفاده از قرآن جهت درمان 
بيماري ها( در کشــورهاي غير مســلمان در حال رواج 
است. در ايران هم نمونه هاي انگشت شماري کار انجام 
شده اما به عنوان يک کشور مسلمان بسيار کم است. من 
وقتي تحقيقات کشورهاي خارجي در مورد آيات قرآني و 
استفاده از آن ها در شفابخشي بيمارانشان را مي بينم به ياد 
اين سخن حضرت علي عليه السالم در نهج البالغه مي افتم 
که فرموده اند: »اهلل اهلل ِفي الُقرآن ال َيسبُِقُکم بِالَعَمِل بِه 
َغيُرُکم/ خــدا را خدا را درباره قرآن، نيايد که ديگران در 
عمل به آن از شــما پيشى جويند« که متأسفانه مشاهده 

مي کنيم چنين اتفاقي رخ داده است. 
  مطمئناً همه آيات قرآن دلچسب وشيرين 
هســت اما آيا آيه اي هست که بيشتر از بقيه 
مورد توجه شــما قرار گرفته و در ذهن شما 

حک شده باشد؟ 
در جاي جاي زندگي آيات مختلفي به ذهنم مي آيد 
امــا آيه 62 ســوره يونس خيلي آرامــم مي کند. در اين 
آيــه خدا مي فرمايد: »أاََل إِنَّ أَْولَِيــاَء اهللِ اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم 
َواَل ُهْم َيْحَزنُوَن« )آگاه باشــيد دوســتان خدا نه ترسي 
بر آن ها هســت و نه اندوهگين مى  شوند.( يعني آنان از 
حوادث آينده نمي ترســند و به انواع فوبياهايي)ترس ها( 
که در جامعه امروزي زياد شده و در مباحث روانشناسي و 
پزشکي به آن اشاره مي شود، دچار نمي شوند. در قسمت 
دوم مي فرمايــد »و ال هم يحزنون« يعني آن ها گرفتار 
افســردگي هاي مختلف هم نمي شوند. البته منظور اين 
نيست که اولياي خدا مشکلي ندارند بلکه آن قدر ارتباط شان 
با خالقشان زياد است که اگر مشکلي هم برايشان پيش 
آيــد با توکل و راهکارهايي که خداوند به آن ها نشــان 
داده ســريع آن مشکل را حل مي کنند. اين آيه خيلي به 
من آرامش مي دهد چــرا که آن را به اين حديث پيامبر 
اکرم صلي اهلل عليه و آله و سلم ربط مي دهم که فرموده اند: 
»حافظان قرآن، دوستان خداوند هستند.« پس حافظان 
قرآن هم نه ترسي بر آن هاست و نه اندوهگين مي شوند. 
آيه ديگر آيه 17 سوره انعام »َوإِْن َيْمَسْسَک اهلل بُِضرٍّ 
َفاَل َکاِشــَف لَُه إاِلَّ ُهَو َوإِْن َيْمَسْسَک بَِخْيٍر َفُهَو َعلَى ُکلِّ 
َشــْيٍء َقِديٌر« )و اگر خدا به تو زيانى برساند کسى جز او 
برطرف کننده آن نيســت و اگر خيری به تو برساند پس 
او بر هر چيزی تواناســت( يعني اگر خدا بخواهد اتفاقي 
مي افتد و اگر نخواهد همه آدم هاي روي زمين هم جمع 
شوند نمي توانند کاري کنند. پس از سختي هاي روزگار و 
اتفاقاتي که مي افتد نبايد اندوهگين شد چرا که اگر توکل 
انســان به خداوند باشد و دستورات او را اجرا کند، خدا او 

را از فرش به عرش مي رساند. 
  در حال حاضر مشغول چه فعاليت هايي 
هستيد و چطور بين آن ها توازني برقرار مي کنيد 
تا در کنار هم بتوانيد آن ها را به انجام برسانيد؟ 
در حال حاضر هم در داروخانه مشغول فعاليت هستم 
و هــم در مرکز آموزش قــرآن حرم حضرت عبدالعظيم 
عليه السالم  و سه مرکز قرآني ديگر براي سنين و اقشار 
مختلف جامعه قرآن تدريس مي کنم. يکي، دو روز هم در 
سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت براي قشر پزشک 
جامعه آموزش قرآن دارم. در کنار اين ها تحصيل در رشته 

روان شناسي را هم دنبال مي کنم. 
بارها پيش آمده که شاگردانم هم از من اين سؤال را 
پرسيده اند که من چطور همه اين فعاليت ها را در کنار هم 

دنبال مي کنم. به نظر من حفظ قرآن توفيقي هست که اگر 
بخواهي به آن برسي بايد کارها را دسته بندي کني. برخي 
از کارها مثل حفظ قرآن و فعاليت هاي قرآني به صورتي 
است که اگر شما يک قدم براي آن برداري و يک ساعت 
برايش وقت بگــذاري خداوند چند برابر به وقتت برکت 
مي دهد. در آيه 69 ســوره عنکبوت آمده است: »َوالَِّذيَن 
َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اهلَل لََمَع الُْمْحِسنِيَن« )و 
کسانى که در راه ما کوشيده اند به يقين راه  های خود را بر 
آنان مى  نماييم و در حقيقت  خدا با نيکوکاران است( يکي 
از راه هاي تالش در راه خدا فعاليت هاي قرآني است. اگر 
کمي در راه قرآن وقت بگذاري، وقتت ارزش پيدا مي کند 
و اين چيزي اســت که مــن در زندگي خودم ديدم. من 
عالوه بر فعاليت هايي که اشاره کردم در فضاي مجازي 
هم فعاليت قرآني دارم و کانالي به عنوان حافظان وحي 
دارم که بيشتر از ده هزار نفر عضو دارد. مطالبي که در آن 
کانال مي گذارم تمام مطالب توليدي خودم هست و وقت 
زيــادي براي تهيه آن ها صرف مي کنم اما معتقدم وقتي 
قدمي در اين زمينه برمي دارم خداوند قدم هاي زيادي را 
در زندگي برايم برمي دارد. حتي اگر يک نفر هم به واسطه 
آموزش هاي خودم متحول کنم، خيلي برايم ارزشــمند 
اســت چرا که خداوند در سوره مائده آيه 32 مي فرمايد: 
»...َوَمْن أَْحَياَها َفَکَأنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا...« هرکس يک 
نفر را زنده کند گويا کل انسان ها را زنده کرده است. امام 
صادق عليه السالم طبق اين آيه مي فرمايند: منظور از احيا 
کردن و زنده کردن يک انسان آموزش دادن به او و زنده 

کردن روحي و معنوي او نيز مي باشد.
  تا به حال در زمينه قرآن به چه عناوين 

و مدارجي دست پيدا کرده ايد؟
من مدرک بين المللي حفــظ قرآن و مدرک قرائت 
قرآن دارم و عناويني را هم در مسابقات قرآني به  دست 
آوردم. البته قبل از اشــاره به برخي از اين عناوين بايد به 
اين نکته اشــاره کنم که من زياد عالقه مند شرکت در 
مســابقات قرآني نيستم چرا که احساس مي کنم شرکت 
در اين مسابقات باعث مي شود آرامشي که قرار است قرآن 
برايم به ارمغان بياورد را از من مي گيرد. براي همين فقط 
در حد تثبيت محفوظاتم در اين مسابقات شرکت مي کنم 
که نتيجه اش کسب عناويني چون رتبه اول حفظ کل قرآن 

در مســابقات کشوري علوم پزشکي، رتبه دوم حفظ کل 
کشوري، رتبه دوم حفظ 20 جزء کشوري، رتبه دوم حفظ 
کل و 20 جزء در دوره هاي چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم 
و هفدهم مســابقات قرآن و عترت، رتبه اول مفاهيم در 

سطح کشوري و... است.
  جايگاه قــرآن را در جامعه امروزي ما 

چطور مي بينيد؟
متأسفانه جايگاه قرآن در جامعه امروز ما جايگاه خوبي 
نيست. خداوند در آيه 96 سوره اعراف مي فرمايند:»َولَْو أَنَّ 
اِء  ــمَ أَْهَل الُْقَری آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهْم بََرَکاٍت ِمَن السَّ
بُوا...« )اگر مردم شهرها ايمان مي آوردند  َواْلَْرِض َولَِکْن َکذَّ
و تقواي الهي پيشه مي کردند قطعا برکات آسمان و زمين 
را بر آن ها نازل مي کرديم ولي آيات ما را تکذيب مي کنند.(

  به نظر شــما به عنوان يک خانم حافظ 
قــرآن که از نظر علمي هم در رتبه خوبي قرار 
داريد، يک انسان موفق چه ويژگي هايي بايد 

داشته باشد؟ 
خداوند در ســوره قصص و يوســف به مشخصات 

 حضــرت موســي عليــه الســالم و حضرت يوســف 
عليه السالم  اشاره مي کند و همچنين در آيات ديگر قرآني 
از اعطاي حکمت و علم در کنار يکديگر به عنوان نعمتي 
واال ياد مي کند که آن را به پيامبران و بندگان برجســته 
خويش خواهد داد. در آيه 14 ســوره قصص آمده است: 
ُه َواْسَتَوی آتَْيَناُه ُحْکًما َوِعلًْما َوَکَذلَِک نَْجِزي  ا بَلََغ أَُشدَّ »َولَمَّ
الُْمْحِسنِيَن« )و زماني که به سن بلوغ رسيد به او حکمت 
و علم داديم و اين چنين نيکوکاران را پاداش مي دهيم.( 
به نظر من يک انســان برجســته کسي است که بتواند 
علم و تزکيه نفس را در کنار هم داشــته باشــد. يکي از 
رسالت هاي پيامبران هم همين بوده که در جاي جاي قرآن 
به آن اشاره شده و خداوند مي فرمايد: »َوُيَعلُِّمُهُم الِْکَتاَب 
يِهْم« يعني هم کتاب و حکمت را به شما  َوالِْحْکَمَه َوُيَزکِّ
آمــوزش دادم و هم تزکيه نفس را. يعني اين دو بايد در 
کنار هم باشد. در سوره آل عمران هم يکي از مشخصات 
اولوااللباب يعني صاحبان علم و دانشمندان اين است که 
ُروَن  »الَِّذيَن َيْذُکُروَن اهلَل ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِِهْم َوَيَتَفکَّ
َماَواِت َواْلَْرِض...« يعني اولوااللباب کساني  ِفي َخلِْق السَّ
هستند که خداوند را در همه حال ياد مي کنند و در عين 
حال تفکر هم دارند. يعني نه ياد کردن و ذکر به تنهايي 
کافي هســت و نه تفکر به تنهايي. خيلي از دانشمندان 
هســتند که االن به زندگي در مريخ دست پيدا کردند اما 
به توحيد نرسيدند و حتي خداوند را هم قبول ندارند و يا 
حداقل ســعي کند به گوشه اي از اين مواهب دست پيدا 
کند ولــي در کنار هم چون تزکيه نفس ندارند. خيلي از 
افراد هم هســتند که دائما تسبيح در دست دارند و ذکر 
مي گويند اما از لحاظ علمي واعتقادي آن اعتقاد واقعي را 
ندارند و ممکن است در مشکالت زندگي اين عدم اعتقاد 
واقعي کار دستشان بدهد،  به نظرم يک انسان موفق بايد 

اين دو را در کنار هم داشته باشد. 
  به عنوان سؤال آخر اگر بخواهيد يکي 
از آيات قرآني را به خوانندگان ما هديه بدهيد 

کدام آيه است؟ 
آيه 57 ســوره يونس که خداوند مي فرمايد: »َيا أَيَُّها 
ُدوِر  النَّاُس َقْد َجاَءْتُکْم َمْوِعَظه ِمْن َربُِّکْم َوِشَفاٌء لَِما ِفي الصُّ
َوُهًدی َوَرْحَمٌه لِلُْمْؤِمنِيَن« )ای مردم به يقين برای شــما 
از جانــب پروردگارتان اندرزی و درمانــى برای آنچه در 

سينه هاست و رهنمود و رحمتى برای گروندگان ]به خدا[ 
آمده اســت( قرآن يک موجود ملکوتي هست که خداوند 
از عالم غيب براي ما فرســتاده و اگر خداوند نمي خواست 
حتي يک کلمه از آن را نمي توانستيم تلفظ کنيم. همان طور 
ْرنَا الُْقْرآَن  که در آيات مکرر سوره قمر مي فرمايد: »َولََقْد َيسَّ
ِکٍر« )و قطعا قرآن را برای پندآموزی  ْکِر َفَهْل ِمــْن ُمدَّ لِلذِّ
آسان کرده ايم پس آيا پندگيرنده  ای هست( حاال که خداوند 
قرآن را براي ما آسان کرده و موعظه  و يک داروي بدون 
عارضه و شفادهنده فرستاده که هيچ طبيبي نمي توانست 
آن را تجويز کند بهتر اســت طبق آيه 50 سوره ذاريارت 
وا إِلَى اهللِ...« به سوي خدا فرار کنيم و  که مي فرمايد: »َفِفرُّ
تمام نيات و اهداف خودمان را به ســوي خدا قرار دهيم تا 
زندگيمان را رنگ خدايي بگيرد چرا که بهترين و زيباترين 
رنگ ها رنگ خدايي است. ان شاء اهلل که با دادن رنگ خدايي 
به زندگي هايمان بتوانيم قدمي مؤثر در زمينه ظهور حضرت 
مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشــريف برداريم و جزو ياران 
واقعي ايشان باشيم. همان طور که در آيه 138 سوره بقره 
ِ ِصْبَغًه...« خداوند مي فرمايد: »ِصْبَغه اهلل َو َمْن أَْحَسُن ِمَن اهللَّ

که در هر داروخانه فقط يک پزشک داروساز حضور دارد 
و ســؤاالت دارويي و پزشــکي خود را فقط بايد از اين 
شخص بپرسند نه از پرسنل ديگري که در داروخانه کار 
مي کنند. کاش داروســازان در ايران به جايگاهي مشابه 
جايگاه داروسازان ساير کشورها برسند و پزشکان نيز در 
پروسه درمان بيمار، دکتر داروساز را همراه خود کنند و از 
مشاوره هاي دارويي و اطالعات باالي او نيز بهره  ببرند. 
البته متأســفانه به طور کلي پزشــکي در ايران وضعيت 
مطلوبي ندارد از اين جهت که در برخي موارد پول حرف 
اول را مي زند و بعضي از افراد با پرداخت پول در رشته هاي 
پزشکي تحصيل مي کنند که اين مسائل واقعا به جامعه 

پزشکي ما صدمه مي زند. 

هزينه را متقبل شود اين موارد از دور خارج مي شوند. چه 
بسيار دانشجوياني هستند که خروجي پايان نامه دکتراي 
آن ها به ساخت دارو يا تشخيص يک بيماري خيلي مهم 
که درمان آن هم ذکر شــده، منتج مي شود ولي به خاطر 

عدم بودجه، در همان مرحله پايان نامه مي ماند. 
  با توجه به اين که در آيات قرآن، از قرآن 
به عنوان شفا ذکر شده، به نظر شما به عنوان 
کسي که هم در حوزه داروسازي فعاليت دارد و 
هم حافظ قرآن است، چه ارتباط و تفاوتي بين 
داروي قرآن و داروهاي ساخت بشر وجود دارد؟ 
خداوند به طور مســتقيم در سه آيه 82 سوره اسرا، 
57 ســوره يونس و 44 ســوره فصلت، قرآن را شــفا و 
دارو معرفي مي کند. منتها اين دارو تفاوت هاي اساســي 
با داروهاي ســاخت بشر دارد. اول اينکه تاريخ مصرف و 
انقضا ندارد. اگر از داروي قرآن کمتر استفاده شود باز هم 
به همان ميزان اثرگذار است، برخالف داروهاي ساخت 
بشر که اگر کمتر از مقدار توصيه شده مصرف شود، هيچ 
اثري ندارد. از داروي قرآن هر چه بيشــتر مصرف شود، 
نور علي نور و هدايت روي هدايت اســت ولي در مورد 
داروهاي ساخت بشر در صورت استفاده بيشتر، فرد دچار 
سوءمصرف مي شــود اما مهم ترين مسئله درباره داروي 
قرآن اين اســت که پزشــکي که داروي قرآن را تجويز 
کرده خداوند اســت. کسي که انسان را آفريده و از تمام 
ريزه کاري هاي وجود او چه از لحاظ جسمي و چه روحي 
آگاه است و مطمئناً چيزي تجويز نمي کند که کوچکترين 
خدشه اي به طبيعت واقعي انسان وارد کند ولي در مورد 
داروهاي ســاخت بشر اين نکته وجود دارد که چون علم 
تجربي نقص دارد، هر زمان که مي گذرد داروي بهتري 

جايگزين داروهاي قبلي مي شود. 
داروهاي ساخت بشر هر کدام عوارض جانبي خاص 
و موارد مصرف محدودي دارد اما در مورد قرآن اين طور 
نيست، نه عارضه جانبي تا به حال براي قرآن تشخيص 

داده شده و نه موارد مصرف آن محدود است. 
  آيا در مجامع علمي ما از دستورات قرآني 
در جهت درمان بيماري ها بهره گرفته مي شود؟

متأســفانه من تا بــه حال نديدم. طبــق نظر ائمه 

آن با سند 2030 است. از پوستر تبلیغی همایش بگیرید 
که از اهداف ۱۷ گانه 2030 سخن می گفت تا برگزاری 
پنل هایی با محوریت بررســی ظرفیت ICT در راستای 

عدالت جنسیتی و عدالت آموزشی.
این همایش درست چند روز بعد از حضور جنجالی 
آذری جهرمی  وزیر ارتباطات در اجالس سران جامعه 
اطالعاتی در ژنو برگزار شــد. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این اجالس می گوید: »مایلم در اینجا تنها 
بر روی اهداف ۱۶ و ۱۷ ســند توسعه پایا تمرکز کنم. 
هدف شماره ۱۶ خواستار ایجاد موسسات کارا و پاسخگو 
در تمامی  سطوح است. مفتخرم به شما اعالم کنم که 
ما پیشرفت قابل مالحظه ای در این زمینه داشته ایم. ما 
سعی کرده ایم با توسعه خدمات دولتی خود، کارایی، در 
دسترس بودن، شفافیت و پاسخگویی را در بخش دولتی 
افزایش دهیم«. سخنانی که علی رغم تالش مسئوالن 
این وزارتخانه برای بی ارتباط نشــان دادن آن با سند 
2030 اما گویای واقعیتی بزرگ است و آن برنامه ریزی 
گسترده این وزارت خانه برای پیاده سازی مدل های غربی 

در حوزه فعالیت خود.
زنانه دیدن دنیا یا بومی سازی 
دستورالعمل ساختارشکنی؟

همزمان با روز زن ســال گذشته سندی در وبگاه 
سازمان فناوری اطالعات ایران بارگذاری شد با عنوان 
»فرصتی برای بازاندیشــی و زنانــه دیدن دنیا« که در 
بخش چکیده چنین آمده است: »امسال از میالد حضرت 
زهرا)س( تا روز جهانی زن فرصت بسیار ویژه ای بود برای 
توجه و خودارزیابی در حوزه زنان. این فاصله ۱۱روزه را 
در سازمان فناوری اطالعات بیش از همیشه بر موضوع 
زنان تمرکز کردیم. فاصله ای که در آن برخی از تصمیم ها 

با جهت گیری کاهش شکاف جنسیتی گرفته شد.«
در این ســند که باید از آن با عنوان ســند توسعه 
پایــدار در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نام برد، 
افزایش عدالت جنسیتی، ایجاد نظم شبکه ای برای به 
چالش کشیدن ساختار فعلی که از آن به نظام سلسله 
مراتبی یاد شــده و گسترش جامعه مدنی به عنوان سه 
هدف اصلی این وزارت یاد شــده است. از نکات جالب 
در مقدمه این سند تأکید بر برهم زدن ساختار نهادینه 
شــده فعلی با استفاده از فناوری اطالعات است که به 
دنبال ظهور بازیگران جدید در حوزه زنان رخ خواهد داد. 
این سند چارچوب فکری خود را منطبق با »شکاف 
جنسیتی« معرفی می کند که برگرفته از »گزارش شکاف 
جنسیتی جهانی« تهیه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد 
است. مجمع جهانی اقتصادی نهادی بین المللی است 
که توســط وزارت امور خارجه آمریکا هدایت می شود. 
از جمله برنامه های ایــن مجمع اجرای طرح »مجمع 
رهبران جوان جهانی« )یا به اختصار YGL( اســت که 
با هدف »جذب جوانان شــاخص برای شــکل دهی به 
آینده جهان« شــروع به کار کرده است. بنیان گذار این 
طرح »کالوس شــواب« است در ســال 20۱۱ شبکه 
دیگری را نیز برای جوانان کلید زد. این شبکه »جامعه 
شکل دهندگان جهانی« نام  گرفته است که در تعریف 
کارکرد آن آمده است این شبکه جهانی به عنوان حلقه 
وصل اجتماعات مدنی و داخلی جوانان برای اســتفاده 
از پتانسیل افراد شاخص این گروه ها برای هم افزایی در 
جنبش های مدنی  است. دفاتر این شبکه نیز در شهرهای 
بزرگ جهان واقع شــده است و در حال حاضر بیش از 
200 حلقه این شبکه در سراسر جهان مستقر هستند؛ 

از جمله در میدان آرژانتین تهران.
از نکات قابل توجه این است که آذری جهرمی  بهمن 
۱39۶ با انتشار یک استوری در صفحه  اینستاگرام خود 
کتاب »انقالب صنعتی چهارم« نوشته »کالوس شواب« 
را معرفی کرد. این کتاب به موضوع جنبه های اجتماعی 
تکنولوژی و تمدن پرداخته است. آذری جهرمی  درباره  
این کتاب نوشــت: »این کتاب را برای مطالعه معرفی 
می کنم. با مطالعه آن درک دنیای آینده در افق فناوری 

اطالعات ساده تر خواهد شد«.
گفتنی است برنامه های بلندمدت »کالوس شواب« 
بخشی از پروژه »جوانان جهان« وزارت خارجه آمریکا 
است که در اداره دیپلماسی عمومی این وزارت طراحی 
و اجرا می شود. دســتورالعمل این برنامه عبارت است 
از ارتباط گســترده با جوانان جهــان و کمک به حل 
چالش های پیش روی این نســل با استفاده از ابزارهای 

بین المللی برای شکل دهی و ساخت آینده جهان.
سند توســعه پایدار در وزارت ارتباطات در بخش 
اقتصادی، توانمندســازی زنان روستایی برای افزایش 
مشــارکت اقتصادی را به عنوان هــدف خود برگزیده 
است. نویسندگان این سند با نگاهی جنسیت زده سعی 

می کنند با تقسیم فضای کار به دو حوزه زنانه و مردانه، 
رسالت خود را »توسعه فرهنگ کارآفرینی زنانه« اعالم 
کنند که به دنبال الگوسازی زنان کارآفرین برای زنان 
روســتایی اســت، اما از الگوهای خود هیچ سخنی به 

میان نمی آورند.

در حوزه آموزش و سالمت نیز محرومیت جنسیتی 
به عنوان پیش فرض این سند دیده می شود. تالش برای 
کاهش شکاف جنسیتی در حوزه آموزش و استفاده از 
IT برای تابوشکنی از جمله برنامه های سند توسعه پایدار 
در وزارت ارتباطات است. نویسندگان این سند جامعه 
زنان امروز را یک »جامعه سنتی« قلمداد می کنند که 
به واسطه سواد پایین آنها، تابوهایی برای خود  ترسیم 
کرده اند و این سازمان وظیفه دارد با استفاده از ظرفیت 
فناوری اطالعات این تابوها را شکســته و سالمت زنان 

را ارتقاء دهد!
 تبلیغ دوگانه کاذب مدیریت زنانه و مردانه

در این ســند سعی شــده با القای این انگاره که 
مدیریت امری فارغ از جنسیت است و مدیریت زنانه فراتر 
از مدیریت مردانه اســت، به موضوع سهم 30 درصدی 
زنان در مدیریت کشور  اشاره شود، امری که به صورت 
قطع از دســتورات ســند 2030 است. رئیس سازمان 
فناوری اطالعات ایران که به عنوان این سند معرفی شده 
است، در بخش »گزارش فعالیت های علمی« حمایت 
از مدیران زن برای ارتقا به سطوح مدیریتی را از جمله 

نکات برجسته دوره فعالیتش ذکر کرده است. 
وی علی رغــم تأکیــد بر مثبت بــودن رعایت 
انــدازه ای از »تبعیض مثبــت«، تأکید می کند که 
برای اجرایی شدن مدیریت زنانه باید ابتدا چارچوب 
فکری و چشــم انداز دختران جوان را تغییر داد. به 
همین مناســبت شاهد هســتیم که طی یک سال 
گذشــته حجم عظیمی  از برنامه های این سازمان با 
عنوان »اســتارت آپ خطرپذیر« با همکاری وزارت 
آموزش وپرورش در دبیرستان های دخترانه در حال 

اجرا است.
 وزارت ارتباطات 

یا پیاده ساز مدل های غربی؟
مخالفــت با راه اندازی شــبکه ملــی اطالعات، 
ســنگ اندازی مقابل پیام رسان های داخلی، حمایت 
بی حد و مرز از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
خارجی، ابراز مخالفت علنی با فیلترینگ هوشمند و 
مشکالت عدیده حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
باعث نشده تا وزارت ارتباطات از اجرای سند 2030 
دســت بردارد. همت این مجموعــه در حدی بوده 
که نشــریه ای تخصصی درحوزه فناوری اطالعات را 
نیز به خط کرده اند تا درباره »نابرابری جنســیتی« 

گزارش تولید کند!
حضور وزیر ارتباطات در اجالس ســران جامعه 
اطالعاتــی و برگزاری همایش »دختران در ICT« از 
نتایج سندی است که بدون سروصدا توسط سازمان 
فناوری اطالعات ایران تهیه شده و با جدیت در حال 
اجراســت. این سند همان گونه که گفته شد، نسخه 
فارســی تفکرات »کالوس شــواب« است که آذری 

جهرمی  نیز عالقه خاصی به وی دارد.
به نظــر می رســد ایــن وزارت خانــه علی رغم 
هشدارهای صریح رهبر معظم انقالب درباره ممنوعیت 
اجرای ســند 2030، طی دو سال اخیر در همکاری 
گسترده با برخی وزارت خانه ها و سازمان ها در گستره 
ملی به اجرای آن مشــغول است و وظایف تخصصی 

خود را به بوته فراموشی سپرده است.
گفتنی است، وبگاه سازمان فناوری اطالعات ایران 
در اقدامی  عجیب سند مربوط به همایش »دختران 
در ICT« که به زبان انگلیسی بوده را از بخش اسناد 

خود حذف کرده است.

مسئله ديگري که در بحث داروسازي مهم است و من 
به خاطر آن رشته داروسازي را انتخاب کردم اهميت کار 
تحقيقاتي در اين رشته است که متأسفانه به اين مورد هم 
در کشورمان کم توجه مي شود. من براي پايان نامه دکترا 8 
آنتي بيوتيک گياهي درست کرده بودم که اگر امکانات و 
بودجه بود مي توانستم آن ها را وارد مرحله ورود به بازار کنم 
منتهي چون بودجه فراهم نيست و دانشجو بايد خودش 

خداوند به طور مستقیم در 
سه آیه، قرآن را شفا و دارو 

معرفي مي کند، منتها این دارو 
تفاوت هاي اساسي با داروهاي 
ساخت بشر دارد، اول اینکه 

تاریخ مصرف و انقضا ندارد. اگر 
از داروي قرآن کمتر استفاده 
شود باز هم به همان میزان 

اثرگذار است، از داروي قرآن 
هر چه بیشتر مصرف شود، نور 
علي نور و هدایت روي هدایت 

است ولي در مورد داروهاي 
ساخت بشر در صورت استفاده 
بیشتر، فرد دچار سوءمصرف 
مي شود، اما مهم ترین مسئله 
درباره داروي قرآن این است 
که پزشکي که داروي قرآن را 

تجویز کرده خداوند است.

مخالفت با راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات، سنگ اندازی مقابل 
پیام رسان های داخلی، حمایت 

بی حد و مرز از شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان های 

خارجی، ابراز مخالفت علنی با 
فیلترینگ هوشمند و مشکالت 
عدیده حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات باعث نشده تا وزارت 
ارتباطات از اجرای سند 2030 

دست بردارد. 

من براي پایان نامه دکترا 
8آنتي بیوتیک گیاهي 
درست کرده بودم که 

اگر امکانات و بودجه بود 
مي توانستم آنها را وارد 
مرحله ورود به بازار کنم 

منتهي چون بودجه فراهم 
نیست و دانشجو باید 

خودش هزینه را متقبل 
شود این موارد از دور 

خارج مي شوند. چه بسیار 
دانشجویاني هستند که 

خروجي پایان نامه دکتراي 
آنها به ساخت دارو یا 

تشخیص یک بیماري خیلي 
مهم که درمان آن هم ذکر 
شده، منتج مي شود ولي به 
خاطر عدم بودجه، در همان 

مرحله پایان نامه مي ماند.

»زهرا سادات کرباسي«


