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سرمقاله
و درر  )غرر  الَْعْقل«  كَّمیِة  َعلی  ُل  تَدُّ الِفْعل  »ِكیّفَیُة  السالم:  علیه  قال علی 
ص537( امام علی علیه السالم فرمودند: چگونگی رفتار بر میزان عقالنیت 
سایر  از  را  آدمی  که  نیکویی  امتیاز  هر  که  دانیم  می  دارد. همه  داللت 
موجودات متمایز می کند، ریشه در عقالنیت دارد. حال اگر مجموعه ای از 
امتیازات در موجودی جمع بود، به این معنا نیست که همه ی امتیازات و 
محّسنات به طور یک جا در آن پدیده وجود دارد. به عبارت دیگر، برای بشر 

صاحب تعقل، جامعیت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
علت برگزیدن نام جامع برای این نشریه این نبوده است که ادعا کنیم این 
مجموعه بالفعل از مزیت بی بدیل جامعیت برخوردار است، بلکه دست 
اندکاران این نشریه با انتخاب این نام، سعی دارند خود را به ایده ی جامعیت 
نزدیک کنند. به سخن دیگر، هدف هیئت تحریریه این است که با تالش 
مجدانه ایده ی جامعیت را از قوه به فعل درآورند و مجله ای در خور شأن 

مسجد جامع با ویژگی های جامعیت تولید کنند. 
امید است بتوانیم با تالش هرچه بیشتر به ایده ی جامعیت دست پیدا کنیم 
و آن را در تمامی شئون زندگی به کار بریم.  تا دستیابی به این هدف، نگاه 
کریمانه ی شما خوانندگان گرامی را طلب می کنیم و از قصورهای احتمالی 

این شماره و شماره های پیشین عذر می خواهیم.

والسالم علیکم و رحمة هللا
مدیر مسئول فصلنامه
محمد پیکری

فصلنامه داخلی جامع 
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شبه جزیره عربستان که مرکز جهل و تاریکی بود، نه مدرسه ای وجود 
داشت و نه کتابخانه ای، مردم آنجا در حال انزوا و اعتزال می زیستند، 
البته تعدادی بازرگان داشتند که با طی مسافت های بسیار زیاد، در 
چند ماه، خود را به کشورهای دیگر می رساندند، و آن قدر استعداد 
هم نداشتند که از کشورهای دیگر علم و معرفتی، کسب کنند. افراد 
معینی سواد مختصری داشتند که بسیار ناچیز بود و سطح فرهنگ 
و تمدنشان بسیار نازل و افکارشان آلوده به خرافات و اوهام و عادات 
آنها پست و منحط  آنها وحشیانه و اخالق  آنها و رسم های متداول 
بود. قبایل گوناگون عرب همیشه با خنجرهای کشیده در برابر یکدیگر 
صف آرایی می کردند. یک حادثه بسیار کوچک کافی بود تا جنگی 
و  قمار  و  فحشا  در  ها طول کشد.غرق  که سال  آید  وجود  به  بزرگ 
تهمت و غارت و قتل و سرقت یکدیگر بودند و حتی زنانشان برهنه دور 
کعبه طواف می کردند. داشتن دختر را ننگ خانواده می دانستند و 
آنها را زنده در گور دفن می کردند. در چنان عصر و زمانی و در چنان 

کشور دورافتاده ای، از مادری به نام آمنه، کودکی متولد شد.
آدم،  ُخلق  تو،  پسر  به  ما  رسید:  مادر  آن  گوش  به  آسمانی  ندایی   
معرفت شعیب، شجاعت نوح، خصلت ابراهیم، زبان اسماعیل، رضای 
اسحاق، فصاحت صالح، حکمت نوح، مژدگانی یعقوب، تحمل موسی، 
طاعت یونس، صبر ایوب، جهاد یوشع، صدای داوود، حّب دانیال، وقار 
آن جد  عبدالمطلب  کردیم.  عطا  عیسی  زهد  یحیی،  الیاس، عظمت 

بزرگوار، نام او را "محّمد" نامید.
دوران  همان  در  بود.  نادر  بسیار  حجاز  سرزمین  تمام  در  نام  این   
کودکی از پدر و مادر یتیم می شود و پس از چند سال پدر بزرگش، 
نیز رحلت می کند. در دوران کودکی به همراهی سایر کودکان هم 
سن و سالش، به شغل چوپانی مشغول میگردد. و در حالی که هیچ 
نبود، رشد می کند. کاماًل درس  تربیتی در دسترسش  و  تعلیم  نوع 
نخوانده و بیسواد می ماند و از آن جا که محیط زندگی او آن چنان 
مردان  با  مصاحبت  از  که  ندارد  هم  را  آن  شد،امکان  ذکر  که  است 

تحصیل کرده بهره مند شود.
دارای  متولد شده،  میان چنان مردم سنگدلی  این مردی که در  اما 
قلبی است لبریز از محبت و مهر و رأفت و عطوفت. او کسی است که 
به یتیمان و بیوه زنان و مظلومان کمک می کند، او نسبت به همه 
به  تنها،  نه  و  کند  می  ظلم  رفع  کرده،  نوازی  مهمان  مکه  مسافران 
هیچ کس صدمه نمی زند، بلکه رنج دیگران را نیز به جان می خرد. 
او بر خالف عادت بقیه ی افراد آن سرزمین، کمر همت بسته است تا 
مهربانی کند و آنچنان عاشق صلح و صفا و صمیمیت است که وقتی 
می بیند دیگران اسلحه به دست مشغول غارت همدیگر هستند، او 
برای ایجاد صلح و آرامش، بر همه پیشی می گیرد، و در میان ملت 
بت پرست به قدری روشن فکر و روشن دل و روشن بین است که در 
زمین و آسمان هیچ چیز را شایسته ی پرستش نمی داند جز خدای 
انواع عبادت و  از  و  آورد  برای هیچ مخلوقی سر فرود نمی  او  یگانه. 

پرستش مخلوقات و اشیاء بی جان جز خدا کراهت و نفرت دارد.
خالصه کالم آن که:

شخصیت درخشنده و مقتدرانه ی این مرد در چنان محیط دور افتاده 
و تاریک، مانند خورشیدی بی مثال ومشعلی فروزان در شب ظلمانی، 
یا به منزله ی برلیانی است درخشان در میان توده ای از سنگ و ریگ.
را جشن      او هستیم والدتش  امت  ما که  االول،  ربیع  روز هفدهم  در 

می گیریم و به پیامبرو پیشوای خود افتخار می کنیم .

والّسالم علیکم و رحمه اهلل وبرکاته

بیانات امام محترم مسجد،
حضرت آیت الله هاشمی تبریزی ادام الله ظله الشریف
به مناسبت والدت رسول الله صل الله علیه وآله وسلم : 

صبح 17 ربیع االول در سال 52 قبل از هجرت)570 میالدی(، سواری 
فارس  آتشکده  که  داد  خبر  سراسیمه  و  شد  انوشیروان  قصر  وارد 
"آذرُگشَنسب" پس از هزار سال شعله  وری خاموش شد.هم زمان سه 
کنگره از ایوان مدائن فرو ریخت و دریاچه ی ساوه خشک شد. این 
سال، همان عام الفیل است.همان سالی است که ابرهه، سردار حبشی 
برای ویران کردن خانه ی خدا؛ "کعبه"، به حجاز، لشگر کشیده بود. 
پیامبر اکرم)ص(؛ جناب عبدالمطلب، در آن  همان ماجرایی که جد 
درخشید؛ هنگامیکه مقابل ابرهه ایستاد و گفت:"اَنَا َربُّ االِِبِل َو لِلَبیِت 
َربٌّ َسَیمَنَعُه")من مالک شتران خودهستم واین خانه هم مالکی داردکه 

آنراحفظ خواهدکرد.(
اگر کسی با دقت، به تاریخ 1400 سال قبل بنگرد؛ مالحظه خواهد 
جزیره  شبه  در  خصوص  به  بسیاری،  جهات  از  روزگار  آن  که  کرد 
انسان  و معرفت  دانش  است!  بوده  متفاوت  فعلی  با جهان  عربستان، 
بود.  اوهام  در  غرق  ها  واندیشه  کوتاه  بسیار  فکرها  افق  و  کم  بسیار 
خرافات و افکار وحشیانه، تاریکی و جهل، سراسر مردمان را فرا گرفته 
و هیچ وسیله ی ارتباط جمعی و انتقال فکر بین آنها وجود نداشت، 
از  حاکی  که  ای  نوشته  دست  های  کتابچه  و  ها  رساله  معدود  مگر 
نسل  به  نسلی  از  که  بود  ای  ساده  بسیار  و  مختصر  بسیار  معلومات 
دیگر منتقل می شد. تحصیل دانش و سواد، امری تشریفاتی محسوب     
بود.  ناچیز  بسیار  معارف،  و  معلومات  از  مردمان،  سرمایه  و  شد  می 
خالصه کالم اینکه حتی معلومات یک دانشمند در آن زمان از جهات 
مختلف، کمتر از یک انسان بسیار معمولی در این روزگار بود. تهذیب 
ب ترین افراد آن روزگار، از مردمان عادی فعلی، به مراتب  و تربیت ُمَهذَّ
بود. یکدیگر  با  وجدال  ستیز  و  جنگ  ها،  آن  مداوم  کار  بود.  کمتر 
آنچیز هایی که امروز افسانه و خرافات شناخته می شود، آن روزگار 
به غلط به عنوان حقیقت پنداشته می شد و آنچه که امروز زشت و 
امتیازات، محسوب می شد. در  انگاریم آن روزها جزو  وحشیانه می 

طلوع خورشید بی مثال 

معرفی مسجد جامع 

1- مـكان صنـدوق قـرض الحسـنه زمانـی كـه مسـجد جـای بسـیار 
كوچكی داشـت در فضـای كوچكی در زیرزمینی به مسـاحت تقریبی 
12 متـر فعالیـت مـی نمـود. كه با مشـكالت عدیـده ای مواجـه بود.

 آیـت اهلل هاشـمی از همـان ابتـدای بنـای سـاختمان جدیدمسـجد ، 
عنایـت ویـژه ای بـه مکان مسـجد از جهت کیفیت و وسـعت صندوق 
قرض الحسـنه داشـتند که بـا فضل الهی مکان بسـیار خوبی سـاخته 

 . شد 

دسـتور بـه   1374 سـال  در  حـدودا  الحسـنه  قـرض   2-صنـدوق 
آیـت ا..سـید فتاح هاشـمی وبه مبلـغ 2،000،000 ریال دركنارسـوله 
ای بنـام مسـجد بنـا شـده بـود فعالیـت خـودرا آغازنمـوده و از ابتداء 
نظـارت  بـا 7 عضـو  وبعدهـا  ای شـامل 5 عضـو  امرهیئـت مدیـره 
مسـتمربه امورصنـدوق هیئـت مدیـره مسـولیت تدویـن آئیـن نامـه 
وتصویـب آن وبررسـی مـدارك متقاضیـان وام وتائیـد یـا درخواسـت 

رفـع نواقـص مـدارك رادارند. 

3- درسـه سـال بدوشـروع فعالیـت بـه صـورت نیمـه وقـت و بـا یك 
كارمنـدو بعدازظهرهـا بـا بقیـه اعضـا خیـر قـرض الحسـنه فعالیت 
مـی نمـود و از سـال 1377 به علت زیاد شـدن كارها قرض الحسـنه 
بااسـتخدام دوكارمنـد بـه صـورت تمام وقت مشـغول بـه كارگردید و 
بـه مـرور كارهـا زیـاد وزیاد ترگردیـد، و پس ازسـاخت و اتمـام محل 
قـرض الحسـنه كـه بـه نحـو بسـیار زیبـا و مطابـق اسـتا نـدارد های 
الزم سـاخته شـده و بـا گسـترش قـرض الحسـنه درحال حاضـر با 5 

كارمنـد اسـتخدامی بـه صـورت تمـام وقت مشـغول خدمات رسـانی 
بـه درخواسـت كننـدگان قرض الحسـنه می باشـند.

4- حسـابداری صنـدوق قـرض الحسـنه مكانیزه بوده و روش دسـتی 
تـوام بـا كامپیوتـر و نـرم افزارهـای الزم كامال به روز می باشـد. 

5- وامهای پرداختی صندوق از بدو تاسیس مبلغ 2،000،000 ریال 
پیدا  ارتقاع  ریال  مبلغ20،000،000  به  امروزكه  وتا  گردیده  شروع 
عنوانی  هیچ  تحت  كارمزدی  دریافت هیچگونه  بدون  و  است،  نموده 

وام پرداخت می گردد.

6- وامها به سه صورت پرداخت می شود :
الف : وامهای عادی
ب : وامهای ازدواج

د : وامهای مسدودی

7-پرداخـت وامهـا بـا دوضامـن انجام مـی گیـرد ضامـن اول كارمند 
بافیـش حقوقـی ونامـه كسـر از حقـوق از اداره مربوطـه وضامـن دوم 

پشـت چـك ضامـن اول را امضـا مـی نماید.

8 - بـازرس صنـدوق زیـر نظـر حضـرت آیـت ا..هاشـمی مرتـب از 
صنـدوق بازدیـد و مراتـب را بـه ایشـان گـزارش مـی دهنـد. 

برنامه کالسهای ویژه خواهران مسجد جامع شهرک غرب

برگزاری سفرهای زیارتی قم و جمکران
خواهــران عالقمنــدان مــی تواننــد بــا شــماره هــای 88574176 در ســاعات برگــزاری کالس )8:30 الــی 11:45( 

و یــا ســرکار خانــم فدایــی 09102105693 تمــاس حاصــل نماینــد.

مدرسکالسروز

دوشنبه

سرکار خانم میثمیکالس روخوانی و روانخوانی و تجوید
سرکار خانم همتیاحکام

سرکار خانم زمانپوراصول عقاید و نهج البالغه
سرکار خانم سراج و کیانیانآموزش بهداشت ) غربالگری، تست قند خون، فشار خون(

سه شنبه
سرکار خانم حاجی حسینیتفسیر و ترجمه جز قرآن) نسیم حیات(

سرکار خانم حاجی حسینیآموزش مفاهیم قرآن

خانم اشراقی و امامیپرسش و پاسخ مذهبی ) اساتید حوزه و دانشگاه(چهارشنبه
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مسجد و مسجدیان

در این نوشتار مختصر به خصوصیاتی از مسجد و مسجدیان و اهل مسجد اشاره میکنیم تا تذکر برای آنها که می دانند و تعلیمی باشد 
برای آنهایی که احیانًا فرازهایی از اهمیت این موضوع را نمی دانند.

قرآن کریم که دستور العمل حیات طیبه ی انسان است در آیه 18 سوره ی مبارکه توبه می فرمایید : ))إِنََّما یَْعُمُر َمَساِجَد هللّاِ 
كَاَة َولَْم یَْخَش إِالَّ هللّاَ َفَعَسی أُْولَـِئَك أَن یَكُونُواْ ِمَن الُْمْهَتِدیَن(( الََة َوآتَی الزَّ َمْن آَمَن ِبالّلِ َوالَْیْوِم اآلِخِر َوأََقاَم الصَّ

»این است و جزء این نیست که سازندگان واقعی مساجد کسانی هستند که به خداوند و روز قیامت ایمان دارند و هم 
نماز را به پا دارند و هم زکات مال خود را می پردازند و جزء برای خدا در برابر چیزی خشیت نورزند ؛پس امید است 

که آنان از هدایت شدگان باشند«

از مجموعـه معـارف دیـن مبین اسـالم چنین 
فهمیـده مـی شـود کـه برتریـن عبادتهـا نمـاز 
اسـت و در بیـن صورتهـای مختلـف نمـاز ، ایـن 
نمـاز جماعـت اسـت کـه جایـگاه ویـژه و اثـر گـذار 
برخـوردار اسـت، چنانکـه امـام هشـتم علی ابن موسـی 

الرضا علیه السالم می فرمایند:
َو  اْلِْسـاَلُم  َو  التَّْوِحیـُد  َو  اْلِْخـاَلُص  یَكُـوَن  لَِئـالَّ  الَْجَماَعـُة  ُجِعلَـِت  إِنََّمـا   ((

ـًة َعلَـی أَْهـِل  ِ إِالَّ ظَاِهـراً َمكُْشـوفاً َمْشـُهوراً ِلَنَّ ِفـی إِظَْهـارِِه ُحجَّ الِْعَبـاَدُة لِلَّ

یـاً لَِما أََقرَّ  ِ َوْحـَدُه َو لَِیكُـوَن الُْمَناِفُق َو الُْمْسـَتِخفُّ ُمَؤدِّ ـرِْق َو الَْغـرِْب لِلَّ الشَّ

ِبـِه یُظِْهـُر اْلِْسـاَلَم َو الُْمَراَقَبـَة َو لَِیكُـوَن َشـَهاَداُت النَّـاِس ِباْلِْسـاَلِم بَْعِضِهـْم 

لَِبْعـٍض َجائِـزًَة ُمْمِكَنـًة َمـَع َمـا ِفیـِه ِمـَن الُْمَسـاَعَدِة َعلَـی الِْبـرِّ َو التَّْقـَوی َو 

؛(( ِ َعزَّ َو َجلَّ الزَّْجِر َعْن كَِثیٍر ِمْن َمَعاِصی هللاَّ

»نمـاز جماعـت بـه آن جهـت مقرر شـده اسـت تـا اخـالص ،توحید، 
اسـالم و پرسـتش خدا همگی ظاهر ، آشـکار و مشـهود باشـد؛ زیرا با 
آشـکار کـردن ایـن امـور ،حجـت خـدای یگانه بـر اهل شـرق و غرب 
اعـالم مـی شـود] و کسـی نخواهد توانسـت جهـل را عامـل دوری از 
اسـالم بدانـد[. همچنیـن ]باید احکام اسـالم آشـکارا عملی شـود وبر 
انجـام آن مراقبـت کننـد[ تـا منافـق و سسـت آییـن نیز آنچـه را ]به 
زبـان[ اقـرار کـرده اسـت ،بـه جـای آورد تا اسـالم و مراقبـت از آن را 
اظهـار کنـد برای آنکـه گواهی دادن مـردم به مسـلمانی یکدیگر ، روا 
و ممکن باشـد. همچنین مسـاعدت در نیکـو کاری و تقوا و جلوگیری 
از بسـیاری از نافرمانـی هـای خداوند عزیز و جلیل ]بـا حضور در نماز 

جماعت[ محقق می شود.

از جمله بعضی از آدابی که انجام آنها نسبت به مسجد شایسته و نیکو 
است ، عبارتند از :

1- انگیزه الهی داشتن در رفتن به مسجد 
2- طهارت روح

3- پاکیزگی جسم و لباس
4- استعاذه و خواندن دعا هنگام ورود به مسجد و خروج از آن

5- خواندن نماز تحّیت و رو به قبله نشستن 
6- شتاب نکردن برای خارج شدن از مسجد.

در مقابل اموری مانند :
1- عبور کردن از داخل مسجد بدون نماز خواندن در آن

2- بلند کردن صدا
3- سخن گفتن از مسایل دنیوی 

4- معرفی کردن گم شده و پرسش از آن
5- خواندن اشعار بیهوده و بی محتوا 

6- تجارت در مسجد
7-خوابیدن در مسجد بدون ضرورت شایسته نیست . همچنین 
مسجد رفتن کسی که بوی دهانش دیگران را آزار می دهد ، 

مکروه است.

آداب  رعایت  با  باید  است  اقامه ی جماعت  را که محل  پس مسجد 
و احکامش پاس داشت و آنرا تکریم کرده و حرمتش را حفظ کرد، 
بنابراین الزم است هنگامی که مسلمان آهنگ رفتن به مسجد و قصد 
احرام حضور خانه خدا را میکند ،به اندازه توانایی اش در شناخت آداب 
حضور ،کوشا باشد ؛ زیرا هر چه معرفت بیشتر باشد , عمل با ارزشتر 

و مراعات ادب ، سبب تقرب بنده به خدا می شود.
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پـس تمـام ایـن آداب را بایـد رعایـت شـود تـا فرضیه اقامـه جماعت 
محقـق شـود چـون برگـزاری نمـاز بـه جماعـت، در اسـالم بسـیار 
سـفارش شـده و خداوند متعـال ، نتایج دنیوی و پـاداش اخروی فوق 
العـاده ای بـرای آن در نظـر گرفته اسـت ؛ رسـول خدا صـل اهلل علیه 
ِتـی كَُصُفـوِف الَْماَلئِكَِة  ـا الَْجَماَعُة َفـإِنَّ ُصُفوَف أُمَّ و آلـه مـی فرماید : ))أَمَّ
ِ َعزَّ  َو الرَّكَْعـَة ِفـی الَْجَماَعـِة أَْربٌَع َو ِعْشـُروَن َركَْعـًة كُلُّ َركَْعٍة أََحـبُّ إِلَی هللاَّ

َو َجـلَّ ِمـْن ِعَبـاَدِة أَْربَِعیَن َسـَنًة((

» همانـا صـف هـای نمـاز جماعـت امـت مـن همچـون صـف هـای 
فرشـتگان آسـمان اسـت و گـزاردن یـک رکعـت بـا جماعـت معادل 
بیسـت و چهـار رکعـت اسـت کـه هـر رکعـت آن در نظـر خداونـد 

محبوبتـر از عبـادت چهـل سـال اسـت.«
 حضـرت علـی علیـه السـالم در بیـان یکـی از موعظـه هـای لقمـان 
(( » نمـاز را بـه  مـی فرمایـد: ))َو َصـلِّ فـی َجَماَعـٍة َو لَـو َعلـی َرأس َزجٍّ
جماعـت بخـوان اگـر چـه بـر نـوک پیـکان ]در سـخترین شـرایط[ 

» باشد.
بررسـی دسـتور هـای اسـالم نشـان مـی دهد ، نمـاز جماعتـی کامل 
اسـت کـه در مسـجد بـر گـزار شـود و مهم تـر آنکـه امامـان معصوم 
علیـه السـالم خوانـدن نمـاز جماعت خـارج از مسـجد را بـدون علت 
منـع کـرده انـد . امـام صـادق علیـه السـالم دربـاره اهمیـت نمـاز 
جماعـت در مسـجد فرموده اسـت : ))َمن َصلّـی فی بَیِتـِه َجَماَعـة رغبًة 
َعـِن الَمسـجِد َفـال َصـالَة لَـُه َو ال لَِمـن َصلّـی َمَعـُه إاّل ِمـن ِعلّـٍة تَمَنـُع َمـَن 

الَمسـِجِد (( »هـر کـس از سـر بـی میلـی به مسـجد ، در خانـه اش نماز 

جماعـت بخوانـد، بـرای او نمازی نخواهـد بود ؛ حتی برای کسـانی که با 
او نمـاز خوانـده اند؛ مگـر اینکه علتی مانع از حضور در مسـجد باشـد.«

بنابرایـن ، اصـل ، حضـور در مسـجد اسـت و نمـاز خوانـدن حتـی به 
جماعـت ، در غیـر مسـجد و بـدون عذر ، همچـون نخواندن شـمرده 

می شـود.
 افـزون بـر سـفارش معصومـان علیـه السـالم بـر اقامـه جماعـت در 
مسـجد ، خوانـدن نمازهای واجب برای کسـانی که توفیـق حضور در 

جماعـت را نداشـته انـد ، نیـز مـورد تأکید قـرار گرفته اسـت.
 علمـاء نیـز تصریـح کـرده انـد که حاضر نشـدن بـه جماعـت از روی 
بـی اعتنایـی جایـز نیسـت و سـزاوار نیسـت کـه انسـان بـدون عذر ، 

نمـاز جماعـت را تـرک کند.
 مرحـوم فیـض کاشـانی می فرماید :» تـرک نماز جماعـت در روایات 

پر شـماری، به شـدت نهی شـده است.«

حجت االسالم هادی امحدی طلبه پایه 9

قسمت اول
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 عبد صالح علیه السالم

حضرت موسی بن جعفر سالم اهللَّ علیه روز هفتم ماه صفر سال یك 
صد و بیست و هشت در ابواء كه  نام  منزلی  بین  مكه  و مدینه  است  
متولد شد، و در بیست  و پنجم  ماه  رجب  سال یك صد و هشتاد و سه 
در زندان سندی بن شاهك در شهر بغداد دیده از جهان بست حضرت 
موسی بن جعفر علیه الّسالم در هنگام وفات پنجاه و پنج سال از عمر 
شریفش گذشته شده بود، و مادرش ام ولد بود و او را حمیدة المصفاة 
به  اهل حدیث  بین  در  كه  الحسن  ابو  آن جناب  كنیه  گفتند،  می 
ابو علی هم  ابراهیم و  ابو  الحسن اول معروف است، و هم چنین  ابو 

میگفتند، و به عبد صالح و كاظم نیز معروف بودند.
مدت امامت آن حضرت سی و پنج سال بطول انجامید، در سن بیست 
سالگی منصب امامت به طور رسمی به ایشان رسید، زمان او مصادف 
بود با ابو جعفر منصور و مهدی و هادی و هارون الرشید، و در زمان 
هارون هنگامی كه پانزده سال از خالفت وی گذشته بود با زهر كین 
واقع در  در زندان سندی مسموم و شهید گردید و در مقابر قریش 

بغداد دفن گردید.

معجزات و كرامات موسی بن جعفر علیهما السّالم
ابو بصیر گوید: به حضرت ابو الحسن موسی عرض كردم: جانم فدایت 
گردد به چه چیز می شود امام را شناخت؟ فرمود: به چند چیز میتوان 
امام را شناخت اول اینكه باید پدرش او را معرفی كند، تا مردم بدانند 
وی از طرف خدا حجت است دوم اینكه از هر چه بپرسند پاسخ دهد، 
سوم اینكه از امور آینده اطالع دهد، چهارم اینكه با مردم به هر زبانی 

سخن گوید.
پس از این فرمود: ای ابو محمد من اكنون قبل از اینكه از جای خود 
حركت كنی، عالمتی را به شما نشان خواهم داد، مدتی نگذشت كه 
به  زبان عربی  با  و  اهل خراسان خدمت آن جناب رسید  از  نفر  یك 
گفتگو پرداخت، لیكن حضرت موسی بن جعفر با زبان فارسی جواب 
او را داد، مرد خراسانی عرض كرد: به خداوند سوگند من از این جهت 
با شما فارسی سخن نگفتم كه خیال می كردم شما فارسی نمی دانید.
! اگر من قادر نباشم جواب تو را بدهم پس  حضرت فرمود: سبحان اهللَّ
هیچ  امام  محمد  ابو  ای  فرمودند:  سپس  دارم،  شما  بر  فضیلتی  چه 
كالمی بر وی مخفی نخواهد بود و با همه مردم سخن میگوید، و گفتار 

پرندگان را می داند، و با هر ذی روحی می تواند تكلم كند.
 اسحاق بن عمار گوید: در خدمت حضرت موسی بن جعفر علیهما 
الّسالم بودم كه مردی بر وی وارد شد، حضرت فرمود: ای مرد تو تا 
یك ماه خواهی مرد، راوی گوید من با خود گفتم: گویا وی از مرگ 
این  این هنگام حضرت فرمود ای اسحاق چرا  شیعه اطالع دارد، در 
موضوع را انكار می كنی، رشید هجری كه یكی از مستضعفین بود علم 

منایا را می دانست، امام كه از وی به این علم اولی است.
پس از این فرمود: ای ابو اسحاق تو تا دو سال دیگر خواهی مرد، و 
فقر  به  و  رفت  خواهند  بین  از  تو  اموال  و  فرزندان  و  خویشاوندان 
شدیدی مبتال می گردند، و این قضایا پس از آن انجام گرفت، و مطلب 

همان طور كه موسی بن جعفر فرموده بود واقع شد.
ابو خالد زبالی گوید: موسی بن جعفر علیهما الّسالم بر ما وارد شد در 
هنگامی كه مهدی عباسی او را با خود می برد، پس از اینكه مراجعت 
كرد او را تودیع كردم و گریستم فرمود: چرا گریه می كنید؟ عرض 
كردم: قربانت گردم این مردم شما را می بردند و نمی دانم عاقبت امر 
نخواهد  زیانی  من  بر  مرتبه  این  در  فرمود:  خواهد شد، حضرت  چه 

رسید و من در فالن روز نزد شما خواهم بود و در انتظار من باشید.
راوی گوید: من در روز مقرر بیرون شدم و سر راه انتظار او را می كشیدم 

از  وی  است  ممكن  كه  ترسیدم  من  و  شد،  زرد  آفتاب  كه  آنگاه  تا 
تصمیم خود منصرف شده باشد، لذا برخاستم و مراجعت كردم، در این 
هنگام مشاهده كردم سیاهی از دور پیدا شد، و منادی از پشتم فریاد 

زد.
من برگشتم مشاهده كردم حضرت موسی بن جعفر است كه بر استری 
سوار شده، فرمودند: ای ابو خالد صبر كن، عرض كردم: آری ای فرزند 
رسول خدا ستایش می كنم خداوندی را كه تو را از گزند آنان نگهداری 
كرد، فرمود: ای ابو خالد من بهمین زودی بار دیگر در دست این ها 

گرفتار خواهم شد كه از وی خالصی ندارم.
در میان مردم مشهور است كه موسی بن جعفر علیهما الّسالم در میان 
فرزندان حضرت صادق علیه الّسالم از همه شریفتر و بزرگوارتر است، 
مقام او در دین و مذهب از همگان رفیع تر و بلندتر است، و از همه آنان 
فصیح تر و داناتر و فهمیده تر می باشد، آن جناب از عباد و زهاد زمان 

خویش به شمار میرفت و از همگان اعبد )عابدترین( بودند.
روایت شده كه حضرت موسی بن جعفر نوافل شب را به نماز صبح 
می پیوست، و پس از آن به تعقیب مشغول می شد تا آنگاه كه آفتاب 
طلوع می كرد، و بعد بسجده می رفت تا آنگاه كه آفتاب بزوال می رسید 
نُْب ِمْن َعْبِدَك َفلَْیْحُسِن الَْعْفُو َو  و در سجده خود می فرمود: » َقُبَح الذَّ
التَّجاُوُز ِمْن ِعْنِدَك« و یكی از دعاهای معروف آن جناب این است كه 

می فرمود: » اللَُّهمَّ إِنِّی أَْسأَلَُک الرَّاَحَة ِعْنَد الَْمْوِت َو الَْعْفَو ِعْنَد الِْحَساِب«.
تا آنگاه كه  حضرت موسی بن جعفر از خوف خداوند گریه می كرد 
همواره  مدینه  فقراء  از  و  شد،  می  تر  اشكش  از  شریفش  محاسن 
آنها  و  غذا می برد،  و  نان  آنان  برای  و در شب ها  دلجوئی می كرد 

نمی دانستند كه این غذاها از كجا می رسد.
جعفر  بن   موسی   حضرت   خدمت   کند :  می  نقل  عیسی   بن   حماد 
خدا  از  شوم   فدایت   آقا  كردم :  عرض  بصره ،  در  رسیدم   الّسالم   علیه  
بخواه  به من  منزلی  و همسری  و فرزند و خدمت كار عنایت  كند و هر 
سال  موفق  به زیارت  خانه  خدا شوم  امام  علیه  الّسالم  دست  خود را بلند 

د « د وآِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ نموده  گفت :» اللَـّ
خدایا حماد بن عیسی را منزل و همسر و فرزند و خادمی با پنجاه سال 
حج خانه خود روزی فرما. حماد گفت: همین كه قید كرد پنجاه سال 

فهمیدم بیش از پنجاه سال حج نخواهم گزارد.
حماد گفت: هم اكنون چهل و هشت حج بجای آورده ام، این خانه من 
است كه بدعای آن آقا نصیبم شده و زنم پشت پرده صدایم را می شنود و 

این فرزند و این كنیز من است تمام آنچه دعا كرد نصیبم شد.
بعد از آن دو سال دیگر به حج رفت تا پنجاه سال تمام شد. بعد در 
سال پنجاه و یك كه عازم مكه بود و همسفر با ابو العباس نوفلی شد 
وقتی به محل احرام رسید رفت غسل كند برای احرام بستن سیلی در 
دره جاری شد او را برد و غرق شده از دنیا رفت قبل از اینكه حج پنجاه 
و یكم را انجام دهد و در سّیاله كه اولین منزل از مدینه به مكه است 

دفن شد.
از مکارم حضرت موسی بن جعفر عبد صالح  ای  این کرامات گوشه 

خداوند است .

مؤلف: حجت االسالم روح اهلل علیرضا لو
                 استاد حوزه علمیه االمام علی ابن ابیطالب علیه السالم

گرد آورنده : حجت االسالم و املسلمین مهدی کرمی

حضرت عبدالعظیم حسنی

 ، عبداهلل  فرزند  ابوالقاسم  كنیه  و  سیدالكریم  به  معروف  عبدالعظیم 
فرزند علی بن حسن ، فرزند حسن بن زید، فرزند زید بن حسن )علیه 
ریشه  كه   ، است  السالم(  )علیه  ابیطالب  بن  علی  فرزند  السالم( 
پنج  با  و  السالم(  )علیه  امام حسن  به  واسطه  چهار  با  او،  خانوادگی 

واسطه به علی )علیه السالم( میرسد. 

تاریخ والدت و وفات
محقق بزرگ مرحوم عالمه شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره تاریخ والدت 
الخصائص  نقل کتاب  »بنابر  نویسند:  عبدالعظیم حسنی می  حضرت 
پنجشنبه  روز  در  السالم  علیه  العظیم  عبد  العظیمّیه والدت حضرت 
چهارم ربیع الثانی سال 173 ق در مدینه واقع شده است«، و در 15 
شوال 252 هجری ، در ))شهر ری (( وفات یافت بنابراین ، حضرت 

عبدالعظیم )علیه السالم ( 79 سال عمر كرده است .

منزلت حضرت عبدالعظیم علیه السالم
شیخ صدوق در کتاب »کمال الدین« می نویسد: »وقتی که حضرت 
را  خود  عقاید  و  مشرف شد  )ع(  هادی  امام  )ع( خدمت  عبدالعظیم 

اظهار نمود، امام فرمود: تو از دوستان حقیقی ما هستی.« 
ابا حماد  و نیز مؤلف کتاب »جنةالنعیم« می گوید: »شخصی به نام 
رازی - از شیعیان و موالیان شهر ری - با وجود مشکالت آن زمان به 
و  رسید  )ع(  النقی  علی  زمانش حضرت  امام  و خدمت  رفت  سامراء 

مسائلی را پرسید. امام، ضمن پاسخ به مسائل او، فرمود:
آمد، جواب  پیش  برایت  دینی  امور  از  مشکلی  هرگاه  ابا حماد!  »ای 

مشکل خود را از عبدالعظیم حسنی بخواه و سالم مرا به او برسان.«

آثار علمی حضرت عبدالعظیم علیه السالم
حضرت عبدالعظیم علیه السالم عالوه بر نقل احادیث از ائمه معاصر 
خویش کتاب هایی نیز تالیف نموده است که این دو اثر از آن جمله 

است:
اثر مشتمل بر چند  این   : السالم  امیرالمومنین علیه  1- خطبه های 

خطبه موالی متقیان امیرالمومنان علی علیه السالم است.
و  اعمال مستحب  و  وظایف  درباره  اثر  این  در  لیله:  و  یوم  کتاب   -2
اخالقی افراد در هر شبانه روز مطالبی عرضه شده است. با کمال تاسف 
اصل این اثر همانند بسیاری از آثار ارزشمند اسالمی در طول تاریخ از 

بین رفته است. 

فضیلت و فلسفه زیارت عبدالعظیم حسنی )علیه السالم (
در مورد فضیلت زیارت عبدالعظیم حسنی )علیه السالم ( دو حدیث 

وارد شده :
- 1

السالم ( است ،  امام دهم حضرت هادی )علیه  از  این حدیث ظاهرا 
آنحضرت فرموده است : هر كس قبر عبدالعظیم حسنی )علیه السالم 

( را زیارت كند، بهشت بر او واجب می گردد.

2 – ابن قولویه در کامل الّزیارات )باب 107 صفحه 324( از علّی ابن 
حسین ابن موسی بن بابویه و او از محّمد ابن یحیی اشعری عطار قمی 
روایت کرده یکی از اهالی ری گفت بر حضرت ابوالحسن العسکری امام 
هادی علیه الّسالم وارد شدم آن جناب از من پرسید کجا بودی؟ عرض 
کردم به زیارت سّید الشهدا علیه الّسالم رفته بودم آن حضرت فرمود 
بدان و آگاه باش اگر قبر عبدالعظیم حسنی علیه الّسالم را که در نزد 
شماست زیارت کرده بودی مثل آنست که حضرت حسین ابن علی را 

در کربال زیارت کرده باشی .
حال برای فهم این وجه شباهت بین این دو بزرگوار می بایست همه 

جوانب این احادیث بررسی گردد :

الف : اعتبار سند حدیث
این حدیث از نظر سند و مدرك معتبر است ، و بسیاری از عالمان آگاه 
و حدیث شناس ، و مورخ و فقیه ، آنرا در كتابهای متین و ارزشمند 
خود آورده اند، كه از باب نمونه ، تعدادی از كتابها و نویسندگان آنرا، 

مورد توجه قرار می دهیم :
1 - محمد بن قولویه قمی ، در كتاب ))كامل الزیارات (( ص 324�

2 - شیخ صدوق ، در كتاب ))ثواب االعمال (( ص 124�
3 - حاج میرزا حسین نوری ، در كتاب ))مستدرك الوسائل (( ج 3، 

ص 614 و 669�

ب : داللت و مفهوم حدیث
از لحاظ داللت و مفهوم نیز، جهت تبیین معنی این حدیث ، مناسب 

است كه این جهات را مورد، دقت قرار دهیم :
1 - موضوع مبارزه و هجرت

آن بزرگوار ، بخش زیادی از عمر خود را، در راه مبارزه و ستیز با حكام 
جور گذرانده ، و تحت تعقیب بوده ، و درگیری و آوارگی داشته، و نیز 
قیام و هجرت نموده است ، و میتواند، مشمول آیه : َو َمن َیخُرُج ِمن 
اِلَی اهلل .. قرار گیرد، و زیارت او، دارای ارزش و فضیلت  َبیِته ُمهاِجراً 

زیادی باشد.

2 - اطاعت و والیت اهل بیت )علیه السالم (
عبدالعظیم حسنی )علیه السالم بخاطر خلوص و اطاعت ، به مقامی 

میرسد كه، امام هادی )علیه السالم ( میفرماید: انت ولینا حقا .

3 - بیان عظمت و تقویت عقیده
كتاب      نویسنده  امینی،  عبدالحسین  شیخ  مرحوم  قدر،  عالی  عالمه 
این  مینویسد:  الزیارات  كامل  كتاب  پاورقی  در  ))الغدیر((  نظیر  بی 
خاصی  توجه  كننده،  زیارت  مرد  آن  و  راوی  آن  بخصوصیت  حدیث 
حضرت  مقام  به  نسبت  شخص  آن  كه  شود،  می  معلوم  و  دارد، 
عبدالعظیم )علیه السالم ( بی اعتنا بوده و از خود نسبت بآن حضرت 
رغبتی نشان نمیداده ، و از مقام و شخصیت واالی آن بزرگوار، بی اطالع 

بوده است .
و حضرت هادی )علیه السالم ( هم خواسته است، بدین وسیله، عظمت 
عبدالعظیم را مورد تجلیل قرار داده و معرفت آن مرد را تقویت نموده 

باشد.
منابع :

پایگاه اطالع رسانی حرم عبد العظیم حسنی)ع(
پایگاه اطالع رسانی حوزه نت 
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زندگینامه شهید آبشناسانوصیتنامه شهید خرازی
اَللّــُهمَّ اِنّـي اَْسـَئلَُك اَْن تَْمـالََ َقلْبي ُحّبـاً لََك َوَخْشـَيًة ِمْنَك َوتَْصديقـاً ِبِكتاِبَك 

َوايمانـاً ِبـَك َوَفرَقـاً ِمْنـَك َوَشـْوقاً اِلَْيـَك يـا َذاالَْجـالِل َواالِْكْـراِم َحبِّـْب اِلَـيَّ 

لِقائَـَك َواَْحِبـْب لِقآئـي َواْجَعـْل لـي فـي لِقآئِـَك الّراَحـَة َوالَْفـَرَج َوالْكَراَمـَة

)دعای ابوحمزه(

 قبـال چنـد کلمـه ای بـه عنـوان وصیـت نوشـته بـودم و فکـر مـی 
کنـم تکمیلـی ، چنـد کلمـه دیگر بایـد بنویسـم. خدایا، غلـط کردم، 
اسـتغفراهلل، خدایـا امـان، امـان ازتاریکـی وتنگـی وفشارقبروسـئوال 

نکیرومنکردرروزمحشـروقیامت.به فریـادم برس، خدایا دلشکسـته و 
مضطـرم، صاحـب پیـروزی و موفقیت ، ترا می دانـم و بس، و 

برتـو تـوکل دارم. خدایاتـا زمـان عملیات، فاصلـه ی زیادی 
نیسـت، خدایـا بـه قـول امـام خمینی)تـو فرمانـده کل قوا 
هسـتی( خـودت رزمندگانـت را پیروزگـردان ، شـر صـدام 

کافـررا ازسرمسـلمین بکـن خدایـا،از مـال دنیـا ، چیزی جز 
بدهـکاری و گنـاه ندارم،خدایا،توخـود توبـه ی مـرا قبـول کـن و 

ازفیـض عظمـای شـهادت،نصیب و بهـره منـدم سـاز و از تـو طلـب 
مغفـرت و عفـو دارم

یا واسع المغفره یا من سبقت رحمته عن غضبه

 از همسـر خـوب و ایثارگـرم، کمـال تشـکر و سپاسـگذاری را دارم 
کـرم  و  لطـف  الحمـداهلل خداونـد  بخشـی.  مـی  مـرا  کـه  انشـاءاهلل 
نموده،بـه سـالمتی او را مهـدی و یـا زهـرا اسـم بگـذار و ازخـوراک 
وطعـام حـالل و طیـب بـه او بخـوران، و او را سـرباز و طلبـه امـام 
زمان)عـج( بـار بیـاور و تربیـت کـن کـه ایـن خـود هدیـه ایسـت به 
پیشـگاه خداونـد بـاری تعالی و وسـیله کاهشـی باشـد ازعـذاب قبر و 
آخـرت و قیامـت مـا ، مـی دانـم در امـر بیت المـال امانـت دار خوبی 
نبـودم و ممکن اسـت زیـاده روی کرده باشـم،خالصه برایم رد مظالم 

کنیـد و آمـرزش بخواهیـد.
 والسالم حسین خرازی 1365/01/1

سرلشکر »حسن آبشناسان«، )1315ـ1364( توانایی خیره کننده ای در 
فنون نظامی و شگردهای رزمی داشت. مردی با مؤلفه های مثال زدنی و 
برخاسته از ژرفای زندگی اجتماعی مردم ستم کشیده همین دیار. عارفی 
که دانش  و توان انسانی اش رشک برانگیز بود. کسی که شخص »صدام 
حسین« برای سرش جایزه تعیین کرده بود و عراقیها هراس داشتند به 
دشت عباس، جایی که آبشناسان و گروهش آنجا بودند، بیایند. حسن 
آبشناسان، فرمانده نیروهای مخصوص ارتش )کاله سبزها( اوایل جنگ، با 
یک گروه 8 نفره چریک، کاری کرد که در رادیو عراق اعالم شد، یک لشکر 
از نیروهای ایرانی در دشت عباس مستقرند. در اوایل جنگ یک 
بار مجروح شد،اما به اشتباه خبر شهادت او در منطقه پیچید.
مردم دشت عباس، که یاران او در نبرد بودند، با شنیدن خبر 
شهادت وی به او لقب »شهید صحرا« دادند؛ ولی وقتی او پس 
از مداوای سطحی به منطقه برگشت و اهالی دشت عباس او را 
زنده دیدند، لقب »شیر صحرا« برای او باقی ماند. این لقب برای او 
چنان با مسما بود که رادیوهای دشمن هم با همین عنوان از او نام می بردند. 
شهید حسن آبشناسان در در تاریخ 1364/7/8، در حالی که فرماندهی 
لشکر ۶۲ نوهد )نیروی ویژه هوابرد(، فرماندهی قرارگاه حمزه و لشکر 32 
نیروهای مخصوص را بر عهده داشت، همزمان با عملیات قادر، که خود 
طراحی آن را به عهده داشت، در منطقه سرسول بر اثر اصابت تیر مستقیم 
دشمن به شهادت رسید. وقتی خبر شهادتش منتشر شد چهار روز بعد از 
عاشورا بود. این خبر از رادیو عراق با شادی و مارش پیروزی پخش شد. 
یک  »در  کرد:  می  تعریف  آبشناسان،  همرزمان  از  یکی  نیکدل،  امید 
عملیات، چند عراقی را اسیر کرده بودیم. یکی از اسیرها تیر خورده بود به 
داشت  امکان  واال  می کشتیمش.  باید  برود.  راه  نمی توانست  و  زانویش 
خودمان هم تو دردسر بیفتیم. سرهنگ تک و تنها آن اسیر را حدود 8 
کیلومتر تا مقرمان کول کرد. فقط به خاطر اینکه زنده بماند. آن عراقی بعد 
از تمام شدن جنگ همیشه از آبشناسان یاد می کرد. حتی وقتی اسرا آزاد 

شدند، رفت بهشت زهرا سر مزار آبشناسان.«
آن شهید در آخرین روزهای عمر خود نیز با وجود  8۴ سال سن به گواهی 
همرزمانش هر روز صبح در محل کار به ورزش و آماده نمودن جسم خود 
می پرداخت و همیشه این شعر در دفتر کارش نقش بسته بود و هم اکنون 

نیز زینت بخش سنگ مزارش است:
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم  

موجیم که آسودگی ما عدم ماست   

نهج البالغهبا شهیـدان

ارتباط انسان و خدا درهنج البالغه
از مهم تریـن موضوعاتـی که انسـان های امروزی در کشـاکش زندگی 
روزمـره بـه فراموشـی سـپرده اند، راه های برقـراری ارتباط باخداسـت 
ویکـی از بـی نظیرتریـن گنجینـه هـای توحیـدی نهـج البالغـه امام 

علی علیه السالم است .
کسـی کـه مـی خواهـد بـه معرفـت در زمینـه خداشناسـی وتوحیـد 
دسـت یابدمـی توانـد از ایـن اقیانـوس بـی کـران گوهرهـای فراوانی 
صیـد کنـد .براسـتی مـی تـوان گفـت: بیش تـر مطالـب نهج البالغـه 
دربـاره راه هـای برقـراری ارتباط انسـان و خداسـت و آن چـه در این 

مجـال کـم قابـل طرح اسـت، رئـوس مطالـب به گونـه اجمال 
اسـت نـه تفصیل. بـه این منظور بـه دو راه اساسـی و مهم 

کـه اسـاس و بنیان دیگر راه هـای ارتباطی بین انسـان و 
خدا هستند، اشاره می کنیم:

 مدیـر مسـئول : در شـماره پیشـین عکس شـهید خرازی بـه جای عکس 

شـهید آبشناسـان بـه اشـتباه درج شـده بـود کـه بدینوسـیله از خوانندگان 

گرامی عذرخواهی می نماییم. 

حجت االسالم والمسلمین پیکری

اول رابطه معرفتی:
رابطـه معرفتـی بـه ایـن معناسـت کـه انسـان در حـوزه شـناخت و 
معرفت، ارتباط مناسـبی با خدا داشـته باشـد در حقیقت، روح ایمان 
و عمـل انسـان »ارتبـاط معرفتـی« با خداسـت. امام علـی )ع( در این 
یـِن َمْعرَِفُتُه َو کََماُل َمْعرَِفِتـِه التَّْصدیُق ِبِه َو کََماُل  ُل الدِّ بـاره می فرماید:»أَوَّ
التَّْصِدیـِق ِبـِه تَْوِحیـُدُه َو کََمـاُل تَْوِحیـِدِه اْلِْخـالُص لَـُه َو کََمـاُل اْلِْخالِص لَُه 

َفـاِت َعْنُه؛ سـر آغاز دین، خداشناسـی اسـت و کمال شـناخت  نَْفـُی الصِّ

خـدا، بـاور داشـتن او و کمـال باور داشـتن خدا، شـهادت بـه یگانگی 
اوسـت. کمـال توحیـد )شـهادت بـر یگانگـی خـدا( اخـالص و کمال 

اخـالص، خـدا را از صفـات مخلوقـات جدا کردن اسـت«
ایـن فرمایشـات امـام )ع( نشـان می دهـد: اولیـن چیـزی کـه باید از 
دیـن آموخـت، معرفت خداسـت کـه همان برقـراری ارتبـاط معرفتی 
میـان انسـان و خالـق اسـت، و انسـان تـا این شـناخت را پیـدا نکند، 
تصدیـق بـه خدا بـرای او حاصل نمی شـود. »تصدیق، اشـاره به ایمان 
دارد؛ زیـرا می دانیـم علـم از ایمـان جداسـت. ممکن اسـت انسـان به 
چیـزی یقین داشـته باشـد، ولـی ایمان قلبی کـه تسـلیم در برابر آن 
و بـه رسـمیت شـناختن در درون دل، یـا بـه تعبیـر دیگـر اعتقـاد به 

آن اسـت، نداشـته باشد.
و  »پیامبـر«  بـا  مـردم  شـناختی  و  معرفتـی  ارتبـاط  )ع(  امـام 
»اهل بیتـش« را نیـز در ردیـف ارتبـاط معرفتـی انسـان و خـدا قـرار 

و  اسـت  داده 
می فرمایـد: »َإِنّـُه َمـْن َمـاَت ِمْنکُـْم َعلَـی ِفَراِشـِه َو ُهـَو َعلَـی َمْعرَِفـِة َحـقِّ 
ِه َوَحـقِّ َرُسـولِِه َو أَْهـِل بَْیِتـِه َمـاَت َشـِهیداً َو َوَقـَع أَْجـرُُه َعلَـی هللِا؛ زیرا  َربِـّ

هر کـس از شـما کـه در بسـتر خویـش با »شـناخت خـدا« و »پیامبر 
)ص(« و »اهل بیـت« پیامبـر )ع(بمیـرد، شـهید از دنیا رفتـه و پاداش 

او بر خداسـت«

دوم رابطه عملی:
اگرسـؤال شـود کـه آیا تنهـا رابطـه معرفتی با خـدا برای رسـیدن به 
سـعادت و کسـب کمـاالت کافـی اسـت یـا عملـی کـه در ارتبـاط با 
خـدا قـرار گیـرد نیـز نقـش دارد؟پاسـخ آن اسـت کـه ارتباط بـا خدا 
ماننـد مرغـی اسـت که بـه دو بـال معرفت و عمـل نیـاز دارد و بدون 
یکـی از ایـن دو، نمی توانـد پـرواز کنـد.در توضیـح ایـن مطلـب بـه 
گفتـاری از امـام علـی )ع( اشـاره می کنیـم تـا از کلمـات حیات بخش 
الَِحاِت  ایـن امـام بیش تر اسـتفاده کنیـم: »َفِباالْیَمـاِن یُْسـَتَدلُّ َعلَـی الصَّ
الَِحـاِت یُْسـَتَدلُّ َعلَـی اْلِیَمـاِن َو باْلِیَمـاِن یُْعَمـُر الِْعلْـُم؛ بـا ایمـان  َو بَالصَّ

می تـوان بـه اعمـال صالح راه بـرد و با اعمـال نیکو می توان بـه ایمان 
دسترسـی پیـدا کـرد. بـا ایمـان، علم و دانـش آبادان اسـت.«

ایـن جمـالت امـام )ع( نشـان می دهـد کـه ایمـان، راهنمـای انسـان 
در انجـام عمـل صالـح اسـت و بالعکـس عمـل صالح نیز در شـکوفای 
ایمـان نقـش دارد؛ یعنـی میـان ایمـان و عمـل صالح رابطـه طرفینی 
برقـرار اسـت. ایمـان نقشـی بر انجـام عمل صالـح دارد و عمـل صالح 
نقشـی در ایمـان. بنابرایـن معرفت و ایمـان به تنهایی و بـدون اعمال 
صالـح، بـرای رسـیدن بـه کمـال مطلوب انسـان کافـی نیسـت، بلکه 

بـال دیگـری به نـام »اعمـال صالح« بـرای پرواز الزم اسـت.
َو  النَِّهایَـَة  ثُـمَّ  الَْعَمـَل،  عملی:»الَْعَمـَل  ارتبـاط  بـر  )ع(  امـام  توصیـه 
ْبـَر َو الْـَوَرَع الْـَوَرَع! إنَّ لَکُـْم نَِهایَـًة  ْبـَر الصَّ اْلِْسـَتَقاَمَة اْلِْسـِتَقاَمَة، ثُـمَّ الصَّ

َفانَْتُهـوا إلـی نَِهایَِتکُـْم َو إنَّ لَکُـْم َعلَمـاً َفاْهَتـُدوا ِبَعلَِمکُـْم؛ عمـل صالـح! 

عمـل صالـح! سـپس آینده نگری! آینده نگری! و اسـتقامت! اسـتقامت! 
آن گاه، بردبـاری! بردبـاری! و پرهیـزکاری! پرهیـزکاری! برای هر کدام 
از شـما عاقبـت و پایـان مهلتـی تعییـن شـده اسـت. با نیکـوکاری به 
 آن جـا برسـید و همانـا پرچـم هدایتـی برای شـما برافراشـتند پس با 

آن هدایـت شـوید .«

گردآورنده : مریم اسدی
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ابیطالب علیه افضل  امیر بیان و موالی متقیان حضرت علی بن 
صلوات المصلین )در خطبه 109 از نهج البالغه( می فرماید: 

الُقلُوب  َربیُع  َفأِنَُّه  فیِه  ُهوا  تََفقَّ َو  الَحدیِث  اَحَسُن  َفاِنَُّه  الُقرآَن  تََعلَُّموا 

دوِر َو اَحِسُنوا تاَلَوتَه َفأِنَُّه اَنَفُع الَقَصص َواسَتشَفوا ِبنورِه َفأِنَُّه َشفاُء الصُّ

قرآن را یاد گیرید که نیکوترین سخن است و در آن فهم عمیق 
پیدا کنید که آن بهار دلهاست و به وسیله نور آن طلب شفا کنید 
که آن شفاء سینه هاست و تالوت آنرا )قرائت توام با فهم( نیکو 

دارید که آن منفعت بخش ترین حکایتهای حکیمانه است.
جذابیـت قـرآن و ضـرورت انـس بـه کالم معشـوق ازل و ابـد، 
بسـیاری از عالمـان بـزرگ دینـی را بر آن داشـته اسـت که قرآن 
را محـور معلومـات و معارفـی کـه در سـینه دارنـد قـرار دهنـد و 
یکـی از آنهـا بنیانگـذار انقـالب اسـالمی اسـت و مـا درآغـاز این 
قسـمت از مبحـث قرآن شناسـی از زبان امـام خمینی رضوان اهلل 
تعالـی علیـه در ایـن شـماره از فصلنامـه جنبـه ای از جنبه های 
پـر جاذبـه قـرآن را طـرح و بیـان می کنیـم و سـپس بحث خود 

را ادامـه مـی دهیـم .ایشـان میفرمایند : 

»قـرآن ایـن کتـاب معرفـئ اهلل و طریـق سـلوک بـه او بـا دسـت 
دوسـتان جاهـل از طریـق خـود بـه انحـراف و انزوا کشـیده شـد 
و آراء انحرافـی و تفسـیرهای بـه رای کـه آن همـه ائمـه اسـالم 
علیهـم السـالم از آن نهـی فرمودنـد در آن راه یافـت و هرکس با 
نفسـانیت خـود در آن تصرف نمـود. این کتاب عزیـز در محیطی 
و عصـری نـازل شـد کـه تاریکتریـن محیـط و عقب افتـاده ترین 
مـردم در آن زندگـی مـی کردنـد و به دسـت و قلب الهی کسـی 
نـازل شـد کـه زندگـی خـود را درآن محیـط ادامه مـی داد، و در 
آن حقایـق و معارفـی اسـت کـه در جهـان آن روز چـه رسـد بـه 
محیـط نـزول آن سـابقه نداشـت و باالتریـن و بزرگتریـن معجزه 
آن همیـن اسـت، آن مسـائل بـزرگ عرفانـی کـه در یونـان و نزد 
فالسـفه آن سـابقه نداشـت و کتب ارسـطو و افالطون بزرگترین 
فالسـفه آن عصرها از رسـیدن به آن عاجز بودند و حتی فالسـفه 
اسـالم کـه در مهد قـرآن کریم بزرگ شـدند و از آن اسـتفاده ها 
نمودنـد بـه آیاتی کـه صراحت زنـده بودن همه موجـودات جهان 
را ذکـر کـرده، آن آیـات را تأویـل میکننـد و عرفـاء بزرگ اسـالم 
کـه از آن ذکـر مـی کننـد همـه از اسـالم اخـذ نمـوده و از قرآن 
کریـم گرفتـه اند و مسـائل عرفانی بـه آن نحو کـه در قرآن کریم 
اسـت در کتـاب دیگـر نیسـت و اینجا معجزه رسـول اکـرم )ص( 
اسـت کـه بـا مبـداء وحی آن طـور آشـنائی دارد که اسـرار وجود 
را بـرای او بازگـو مـی نماید و خـود باعروج به قله کمال انسـانیت 
حقایـق را آشـکارا و بـدون هیچ حجـاب می بینـد و درعین حال 

در تمـام ابعـاد انسـانیت و مراحـل وجود حضـور دارد. «

نماید  را حمل می  امانت قرآن  بار  به مقدار تحملش  انسانی  هر 
هرکس  باشند  می  کریم  قرآن  دائمی  ِعدل  که  طاهره  عترت  و 
تعلیم می دادند، وقتی تفسیر کریمه  او  توان علمی  به مقدار  را 
امام صادق  از  آیه 29(  )سوره حج  نُُذوَرُهْم  َولُْیوُفوا  تََفَثُهْم  یَْقُضوا 

)ع( پرسیده شد حضرت برای عبداهلل بن سنان طوری معنی کرد 
و برای ذریح محاربی طوری دیگر. سپس سر این تفاوت از امام 

ششم علیه السالم سوال کردند . حضرت فرمودند:
هر دو راست است ولی »َو َمن یَحَتَمل َما یَحَتَمل َذریح« یعنی چه 

کسی چون ذریح، تحمل اسرار قرآن را دارد، . . . . 
همچنین از حضرت حسین بن علی )ع( و امام صادق )ع( رسیده 
َوَجلَّ َعلی اَربََعٍة، اَلِعباَرُة َو االِشاَرُة َو اللَطائُِف  است که کتاُب هللِا َعزَّ
َو  لِالولیاء  اللَطائُِف  َو  لِلَخواص  االِشاَرُة  َو  لِلَعواِم  َفالِعباَرُة  الَحقائُِق  َو 

الَحقاِیُق لِالَنبیاِء.

و هم  بردارد  در  را  نظری  قرآن هم حکمت  آنکه  کوتاه سخن  و 
ایحاء حکمت  بعنوان  لذا  است  به خوبی جامع  را  حکمت عملی 
الِحکَمِة( و  ِمَن  َربَُّک  اِلیَک  ِمّما اَوحی  معرفی شده است که )ذلَِک 
چون به منظور هدایت جهانیان نازل شده ، تنها به گروه خاصی 
سخن نمی گوید بلکه با لسان مشترک همه انسانها که همان زبان 

فطرت است سخن می گوید:
از  و  َعلَیهـا  الّناَس  الَّتی َفطَـَر  ِفطرََت هللا  لِلّدیِن َحنیفاً  َفــاَِقم َوجَهَک 

این جهت معارف واال را با تمثیل تنزل می دهد که همگان بهره 
مند گردند:

َولََقْد َضَربَْنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا الُْقرْآِن ِمن كُلِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْم يََتَذكَُّروَن 

ُقرآنًا َعَرِبیًّا َغْیَر ِذی ِعَوجٍ لََّعلَُّهْم یَتَُّقوَن

و چون مطالب قرآن کریم با برهان همراه است وزین می باشد و 
چون با فطرت هماهنگ است آسان خواهد بود بنابراین نه تهی 
مغز وخفیف است و نه بر فطرت تحمیلی و دشوار، لذا به هر دو 

نکته اشاره می کندکه :
إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْيَك َقْوالً ثَِقيالً

ِكٍر كِْر َفَهْل ِمن ُمدَّ رْنَا الُْقرْآَن لِلذِّ لََقْد يَسَّ

دیگری  با  کدام  هر  و  متحدند  کریم  قرآن  آیات  تمام  چون  و 
هماهنگی داشته و زمینه ظهور آن را فراهم می نماید لذا متشابه 
و مثانی بوده و در اثر انثناء و انعطاف مخصوصی که بین آنها یافت 
و  موردبررسی  نمیتوان  ازمجموع،  جدای  را  هیچکدام  شود  می 

تحقیق قرار داد .
َثانَِی َتَشاِبًها مَّ ُ نَزََّل أَْحَسَن الَْحِدیِث ِکَتابًا مُّ هللاَّ

پس کسی که مطلبی از یک آیه به طور مجزا از آیات دیگر فهمید 
به همه غرض آیه احاطه نیافته است و باید برای فهم بیشتر به 
مجموع آیات انس بگیرد، به امید نیل به اهداف کالم اهلل در ذیل 

عنایت اهلل تبارک و تعالی انشاء اهلل. 

قرآن جامع حکمت نظری و حکمت عملی است

مولف: حممد پیکری
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مشاهیر و مفاخرمعرفت دینی

رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آلـه وسـلم مي فرمایـد: سـحرخیزی 
مبـارك اسـت و همـه نعمت ها به ویـژه روزي را مي افزایـد؛ همچنین 
آن حضـرت مي فرمایـد: صبحگاهـان در پـي نیازمندي هایتـان بروید، 

چـرا كه آسـان بـه دسـت مي آیند. 

امیرمؤمنـان سـالم اهلل علیـه نیـز مي فرمایـد: هیـچ سـحرخیزي در 
راه خـدا برتـر از سـحرخیزي بـراي تأمین معـاش فرزنـدان و خانواده 

 . نیست

امـام صـادق سـالم اهلل علیـه هـم فرمودنـد: جدیـت و تـالش كنیـد! 
هـرگاه نمـاز صبـح گزاردیـد و بازگشـتید صبحگاهـان در پـي روزي 
رویـد و كسـب حـالل كنیـد، چـرا که خـداي عّزوجـّل روزیتـان دهد 
و یاریتـان رسـاند.همچنین آن حضـرت مي فرماید: امام سـجاد سـالم 
اهلل علیـه هنـگام صبـح در پـي روزي بیـرون مي رفـت. پرسـیدند: اي 
فرزنـد رسـول خـدا كجا مـي روي؟ فرمود: بـراي پذیـرش صدقه براي 
خانـواده ام. پرسـیدند: آیـا براي خانـواده ات صدقه مي پذیـري؟ فرمود: 
هـر كـه كسـب حـالل كند صدقـه عایلـه خـود را از خـدا مي پذیرد و 

به آنـان مي رسـاند. 
    

برگرفته از کتاب مفاتیح الحیاه حضرت آیت اهلل جوادی آملی،ص92
 

حضـرت حسـین بـن علي)علیـه السـالم( در وصیـت نامـه خود،كـه 
بـه محّمدحنفیـه نوشـته، فرموده انـد: »وَمـن ردَّ َعلىَّ هـذا أْصَبـَر حّتي 
يَقضـى هللُا بَينـى وبَيـَن القـوِم بالحـِق وهو خيـُر الحاكميـن«؛ هر كس مرا 

رد كنـد و از یـاري مـن سـرباز زنـد صبـر مي كنـم تا خدا بیـن من و 
بیـن قـوم امـوي حكم كنـد كـه او بهتریـن حكم كننده اسـت. 

در آخرین لحظات نیز در مناجات خود عرضه مي دارد: 
... صبـراً علـي ُحكِمـَك... «؛ پـروردگارا بر قضا  »صبـراً علـي قضائـَك يـا ربَّ

و حكـم تـو صبر مـي كنم.... 
نـه تنهـا خـود آن حضـرت چنیـن اسـت بلكـه اهـل بیـت و اصحاب 
خـود را نیـز توصیـه مـي كنـد كـه در مقابل قضـاي الهي صبـر كنند 
و تسـلیم باشـند. در روز عاشـورا خطـاب بـه عمـوزادگان و اهـل بیت 

تـی َصبراً يـا أهـَل بيتى«� خـود فرمـود: »صبـراً يـا بَنـى َعمَّ
 چنـان كـه خطـاب بـه اصحـاب خـودش نیـز فرمـود: »صبـراً بنـى 
الكـرام... « یعنـي چـون شـما از خانـدان كرامـت هسـتید، بایـد صبر 

كنیـد. بـه خاطـر القـاي همیـن روحیـه به بسـتگان اسـت كـه زینب 
كبـري در مجلـس ابـن زیـاد مـي فرمایـد: هر چه دیـدم زیبـا و گوارا 

بـود؛ »مـا َرأيـُت إالّ جميـالً«. 

منبع:کتاب حماسه و عرفان،حضرت آیت اهلل جوادی آملی،ص254

محمـد مشـهور به مال محسـن و ملقـب به فیـض در چهاردهمین ماه 
صفـر سـال 1007 ق. در یكـی از بزرگتریـن و مشـهورترین خانـدان 
علـم وادب، كـه سـابقه درخشـان و خدمـات ارزنـده آنـان بـه حـدود 

چهـار قـرن می رسـد در كاشـان بـه دنیـا آمد. 
پـدر ایشـان رضـی الدین شـاه مرتضـی فقیه، متکلـم، مفسـر و ادیب 
در حـوزه علمیـه کاشـان تدریـس داشـته و از شـاگردان مـال فتح اهلل 

کاشـانی و ضیـاء الدیـن محمـد رازی بوده اسـت. 
مـادر او زهـرا خاتـون بانویـی عالم و شـاعر، دختـر ضیاء العرفـا رازی 
از عالمـان بـزرگ شـهر ری بـوده اسـت. جـد فیـض تـاج الدین شـاه 
محمـود فرزنـد مال علی کاشـانی، عالم و عارفی شـاعر و از مشـهورین 

زمـان خویـش در كاشـان بـوده و در آنجا مدفون اسـت.

دوران كودكی و تحصیالت
مـال محسـن چهارمیـن فرزنـد شـاه مرتضی در دو سـالگی بـود که از 
فیـض حضـور پدر بـی بهره گشـت. از آن پس دایـی و عمویش تعلیم 
و تربیـت او و دیگـر برادرانـش را بـه عهـده گرفتنـد وچـون فیـض از 
بـرادران خـود باهـوش تـر و مسـتعدتر بـود مقدمـات علـوم دینـی و 
بخشـهایی از آن را تـا سـن بلـوغ در کاشـان نـزد عمـو و دایـی اش 

نورالدیـن محمـد مشـهور بـه حكیـم و آخوند نـورا فـرا گرفت. 
بیسـت سـاله بود كه با بـرادر بزرگـش عبدالغفور بـرای ادامه تحصیل 
بـه اصفهـان كـه در آن روزگار پایتخـت كشـور ومركز تجمـع علمای 
علـوم  مختلـف  رشـته های  در  ماهـر  و  زبردسـت  اسـاتید  و  بـزرگ 

اسـالمی بـود، رهسـپار گردید.
مشـهورترین اسـتادان و نامـوران اجـازه اجتهـاد و نقـل روایـت فیض 
در اصفهـان، مـال محمـد تقی مجلسـی، شـیخ بهایـی در علـوم فقه و 
حدیـث و تفسـیر و میردامـاد ،میرفندرسـکی و مـال صدرا در فلسـفه، 
عرفـان و کالم بوده انـد. پـس از آن مـال محسـن با شـنیدن خبر ورود 
سـید ماجـد بحرانـی بـه شـیراز، از اصفهان بـه آنجا رفـت و مدت دو 
سـال نـزد ایشـان بـه تكمیـل علـوم خویـش در رشـته هـای حدیث 
و روایـت پرداخـت و سـپس موفـق شـد از ایشـان اجـازه نقـل روایت 
را کسـب نمایـد و سـپس بـه اصفهـان بازگشـت و بـار دیگـر در مقام 

شـاگردی اسـتاد سـیخ بهایی مشـغول بـه تحصیـل گردید.
در ایـن سـالها كـه فیـض از بـی نیـاز شـده از تقلیـد و اجـازه اجتهاد 
خویـش را نیـز کسـب نمـوده و بـرای حج مسـتطیع شـده بـود عازم 
بیـت اهلل الحـرام گردیـد و در آنجـا بـه مالقـات شـیخ محمـد فرزنـد 
از  از آن بزرگـوار پـس  الدیـن عاملـی رفـت و  حسـن فرزنـد زیـن 
اسـتفاده های علمـی، اجـازه روایـت و نقـل حدیـث دریافـت كـرد او 
پـس از مراجعـت از مکـه به شـهرهای دیگـر ایران مسـافرت كرد و از 
دانشـمندان آن شـهرها بهـره بـرد تـا زمانـی كه مـال صدرا از شـیراز 

سحرخيزی مبارك است و روزی 
را می افزايد

مالمحسن فیض کاشانی

سیدالشهداء)ع( در مقابل قضا 
تسليم  و  صابر  الهی  حکم  و 

رضای او بود

گردآورنده : رویا مالکی

گردآورنده : حجت االسالم و املسلمین مهدی کرمی

بـه قـم مهاجـرت كـرد و در روسـتای کهک قـم اقامت گزیـد. در این 
موقعیـت كـه مـال صـدرا دوره ریاضـت و علـم باطنـی را شـروع كرده 
بـود مالمحسـن و مـال عبدالـرزاق الهیجی به سـویش شـتافته، مدت 
هشـت سـال مونس تنهایـی او بودنـد و در مصاحبتهای شـبانه روزی 
بـا اسـتاد اسـتفاده كامـل معنـوی می بردنـد. در ایـن دوران مال صدرا 
دو دختـر فاضـل و عالـم خـود را بـه دو شـاگردش مالمحسـن و مـال 
عبدالـرزاق تزویـج كـرد و آن دو شـاگرد و دامـاد را بـه »فیـض« و 
»فیـاض« لقـب داد. در همیـن زمـان از سـوی حاكم شـیراز از مال صدرا 
تقاضـای مراجعت به شـیراز شـد. او ایـن دعوت را پذیرفـت. فیض نیز به 
همـراه اسـتاد و پـدر همسـرش به شـیراز رفـت و نزدیك به دو سـال در 
آنجـا مانـد. بعـد از ایـن مـدت او به کاشـان بازگشـت و به امـر تدریس، 
تعلیـم، تبلیـغ و ترویج و تألیف و تصنیف مشـغول گردید و گاه در قمصر 

و کاشـان بـا جمعی از دوسـتان نمـاز جمعه اقامـه نمود.

تألیفات و تصنیفات
تفسـیر صافـی ، تفسـیر اصفـی . تفسـیر مصفـی. الوافـی . الشـافی . 
النـوادر . المحجـه البیضـاء مفاتیـح الشـرایع . اصـول المعارف.اصـول 
العقائد.رسـاله  علـم الیقین.رسـاله الحـق الیقین. رسـاله عیـن الیقین.
نامـه.زاد  القلب.الفـت  االختیار.ضیـاء  و  المبین.الجبـر  الحـق  رسـاله 

لک لسا ا
آشوب.شـوق  زالل.دهـر  قـدس.آب  صواب.گلـزار  الصـدر.راه  شـرح 
الجمال.شـوق المهدی.شـوق العشـق.دیوان قصائد، غزلیات و مثنویات 

وفات
مـال محسـن فیـض در۸۴ سـالگی در کاشـان دعـوت حـق را لبیـک 

گفـت و چشـم از ایـن جهـان فـرو بسـت. 
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ای در هوای وصل تو گسترده جانها، بالها
تو در دل ما بوده ای، در جستجو ما سالها
ای از فروغ طلعتت تابی فتاده در جهان
وی از نهیب هیبتت درملک جان زلزالها

ای ساکنان کوی تو مست از شراب بیخودی
وی عاشقان روی تو فارغ زقیل و قالها
سرها زتو پرغلغله، جانها زتو پر ولوله
تنها زتو در زلزله دلها زتو در حالها

تن میکند از جان طرب جان دارد از جانان طرب
برمقتضای روحها جنبش کند تمثالها

کردی تجلی بی نقاب تابانتر از صد آفتاب
ما را فکندی در حجاب از ابر استداللها

آثار خود کردی عیان در گلشن حسن بتان
تا سوی حسن بی نشان جانها گشاید بالها

دادی بتانرا آب و رنگ در سینه دل مانند سنگ
در شستشان دام بال از زلف و خط و خالها

مارا ندادی صبر و تاب و زما گرفتی رنگ و آب
و زبیدالن جستی حساب از ذره و مثقالها

ای فیض بس کند زین انین در صنع صانع را ببین
تا آن زمین کز این زمین افتد برون اثقالها
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مال محمد محسن فیض کاشانی
غزل شماره 44
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حدیث نبوی

الَة تَسِبیٌح و تَهلِیٌل و  َرَجِة الُعلیاِء لنَّ الصَّ الِة یَبلُُغ الَعبُد إلَی الدَّ ِبالصَّ

تَحِمیٌد و تَکِبیٌر و تَمِجیٌد و تَقِدیٌس و ُقوٌل و َدعوٌة

به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام واال می رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تحمید 
وتکبیر و تمجید و تقدیس الهی است ، نماز قول حق و دعوت به سوی حق می باشد.

بحار االنوار، ج ۸۲ ص ۲۳۲ | جامع احادیث الشیعه، ج۴، ص ۲۲ 
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اصطالحات حقوقیدانستنیهای علم حقوق

مطابــق قانــون ســابق نحــوه ارث بــردن زن از امــوال شــوهر متوفــی بدیــن گونــه بــود کــه زن 
از کلیــه امــوال منقــول و در مــورد امــوال غیــر منقــول فقــط از قیمــت اعیــان )بنــای خانــه و 
درخــت( ارث مــی بــرد و از قیمــت عرصــه )زمیــن( ارثــی بــه زن تعلــق نمــی گرفــت. بــه طــور 
مثــال تصــور کنیــد اگــر متوفــی )شــوهر( دارای یــک خانــه حیــاط دار قدیمــی بــود ، زن فقــط از 
قیمــت بنــای خانــه و درختــان موجــود در آن ارث مــی بــرد و از قیمــت زمیــن ســهمی نداشــت. 
ایــن قانــون پابرجــا بــود تــا اینکــه در ســال 1387 ایــن قانــون اصــالح گردیــد و بــه موجــب آن 
اکنــون زن از کلیــه امــوال منقــول و از قیمــت امــوال غیرمنقــول اعــم از عرصــه و اعیــان ارث 
مــی بــرد، بنابرایــن بــا اصــالح صــورت گرفتــه زن از قیمــت زمیــن نیــز ارث مــی بــرد.و میــزان 
ارث زوجــه بدیــن گونــه اســت کــه اگــر متوفــی )شــوهر( دارای فرزنــد باشــد ســهم زوجــه یــک 
هشــتم امــوال مــی باشــد و اگــر متوفــی فرزنــد نداشــته باشــد ســهم زوجــه یــک چهــارم امــوال 

خواهــد بــود.

متن ماده 649 قانون مدنی )اصالحی مصوب 1387/11/6( :
ــودن زوج  ــد دار ب ــرد و زوجــه در صــورت فرزن ــوال زوجــه ارث می ب زوج از تمــام ام

یــك هشــتم از عیــن امــوال منقــول1 و یــك هشــتم از قیمــت امــوال غیرمنقــول2 
ــرد در صورتی كــه زوج هیــچ فرزنــدی نداشــته  اعــم از عرصــه و اعیــان ارث می ب

باشــد ســهم زوجــه یــك چهــارم از كلیــه امــوال بــه ترتیــب فــوق می باشــد.

استدالل: تمسك فكري است به چیزي كه اندیشه را به چیز دیگر راهنمایي مي كند.ارث زوجه از اموال شوهر متوفی

استرداد: در لغت به معني بازپس گرفتن است.
استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادي یا رسمي را گویند

دارا  را  به دولت سمتي  وابسته  یا  یا ملتي  به موجب آن شخصي كه در موسسه دولتي  عملي كه  استعفا: 
مي باشد تقاضاي ترك آن سمت را مي نماید.

استيفاء: استفاده از كار یا مال دیگري با رضاي او

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

طلب: تعهدي كه بر ذمة شخصي به نفع كسي وجود دارد.

قرارداد: عقود عهدي و تكمیلي و مالي و غیر مالي و ُمعوَّض و غیر ُمعوَّض است.

قرض: عقدي است كه به موجب آن یكي از طرفین عقد مقدار معیني از 
مال خود را به طرف دیگر تملیك مي كند كه طرف او مثل آن را از حیث 

مقدار و جنس و وصف رد نماید.

وصيت: اعمال حقوق مدني از طریق استخالف

عقدي است كه به موجب آن, شخص به دیگري اختیار  وكالت:  
انجام عملي را به نام و به نفع خود مي دهد وكالت دهنده را موكل و 

وكالت گیرنده را وكیل نامند.
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تنظیم : علی بیژن ایرانی

تنظیم : فرهاد رجبی راد

1( مال منقول: مالی است که قابل نقل و انتقال و جابجایی باشد مانند اثاث خانه، خودرو و هر چیز 
قابل نقل دیگر.

2( مال غیرمنقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال نداشته باشد مانند زمین
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معرفی کتاب

می گویند روزی سقراط حکیم بر در دروازه شهری نشسته بود. شخصی 
به او رسید و گفت: من ساکن فالن شهر هستم و پس از سال ها تصمیم 
گرفته ام شهر خودم را عوض کنم و به شهر دیگری کوچ کنم به نظر شما 

این شهر برای مهاجرت چگونه شهری است ؟
 سقراط از آن شخص می پرسد: اهالی شهر شما چگونه مردمی هستند؟
او می گوید: مردمی هستند بدبین و زورگو که در امانت خیانت می کنند 

و نسبت به هم نامهربان و بیگانه هستند. 
آن  و  مردمی هستند  این چنین  نیز  این شهر  اهالی  گوید:  سقراط می 

شخص را از مهاجرت به آن شهر منع می کند. 
در روزهای بعد، که سقراط در همان محل نشسته بود شخص دیگری 
این شهر  به  و می گوید عالقمند است که  به سقراط مراجعه می کند 
را تکرار می کند و می  . سقراط همان سوال قبلی خود  مهاجرت کند 

پرسد : به نظرت اهالی شهر خودت چگونه مردمی هستند؟ 
 . بادیانت  و  امانتدار  مهربان،  صمیمی،  مردمی   : گوید  می  شخص  آن 
سقراط می گوید: اهالی این شهر هم این گونه اند و آن شخص را تشویق 

می کند که به آن شهر مهاجرت کند .

رفتارها و نگرشهای هر شهروندی در سرنوشت آن شهر دخالت دارد. شهروندی که خود را 
عضوی از خانواده بزرگ شهری میداند و تالش می کند همواره وظایف شهروندی را به خوبی 

انجام دهد باعث می شود رفتارهای شهروندی و اجتماعی شده در دیگران نیز پرورش یابد.
به  خود  شهروندی  حقوق  به  آشنا  و  پذیر  مسئولیت  شهروندان  که  میدهد  نشان  مطالعات 
خود بوجود نمی آید، بلکه در اثر آموزش مهارتهای زندگی جمعی و تحت آشنایی با فرهنگ 
خصوصی  حریم  جگونه   ، کنند  زندگی  شهر  یک  در  چگونه  آموزند،  می  اهالی  شهرنشینی 

دیگران را محترم بشمارند و در نهایت چگونه در اداره یک شهر مشارکت نمایند.

ملک زاده ای گفت: شنیدم که در زمان ضحاک ستمگر که دو مار ازکتف او بیرون آمده بود و هر روزجوانی می گرفتند 
و از مغز سرش غذایی برای آن دو مار می ساختند، زنی بود به نام هنبوی، روزی قرعه بر پسر و شوهر و برادر او افتاد 

وهر سه نفر را دستگیرکردند تا مغز سر آنها را به ماران بدهند.
آن زن به درگاه ضحاک رفت و از شاه دادخواهی کرد چنانچه دیگر زنان انجام می دادند و به ضحاک گفت چگونه این 
ظلم به سه نفر از مردان خانه ی من رسید؟ ضحاک شنید و دستور داد که او را مخیرکنند تا یکی از این سه مرد را 
طبق اختیار زن از کشتن معاف کنند و به او برگردانند. هنبوی را به درزندان بردند، اول چشمش بر شوهرش افتاد، 
مهر انس و الفت و همراهی در وجودش جنبید و شفقت ازدواج و همسر بودن با او ، وی را تحت تاثیر قرارداد، می 
خواست او را انتخاب کند که چشمش به پسرش افتاد نزدیک بود که چنگ درجگر خویش زند وپسر را ازاین مهلکه 
برهاند. ناگهان برادرش را دید که اسیر و گرفتار زندان است، سرش را پایین انداخت و اشک خونین برچهره اش روان 
شد، باخود اندیشید که هرچند که درحیرت و سرگردانی رفته ام اما چه کنم که نمی توانم پیوند برادری را قطع کنم. 

که گفته اند: بر بی بدل چگونه گزیند کسی بدل؟
زیرا که زنی جوان هستم و می توانم شوهر دیگری پیدا کنم و همچنین می توانم فرزند دیگری از او به دنیا بیاورم 
و آتش فراق او را با فرزند دیگر خاموش کنم و زهر مرگ را با پادزهر فرزند دیگر   می توانم درمان کنم ولیکن برای 
من ممکن نیست که از پدر و مادری که مرده اند برادر دیگری بوجود آید تا به او مهربانی کنم . بناچار طمع از فرزند 

و شوهر برید و برادرش را انتخاب کرد و او را از زندان آزاد کرد.
وقتی این حکایت به گوش ضحاک رسید دستور داد که فرزند و شوهرش را هم به هنبوی ببخشند زیرا که این زن 

بسیار خردمند بوده است.
نتیجه ای که از نقل این حکایت افسانه گونه می گیریم آن است که عقل خود را برعواطف و احساس خود مقدم کنیم .

حکایت هنبوی و ضحاکشهر خوب ، شهروند خوب 

 مولف دکتر غالمحسین عدالتی

گردآورنده: نرگس طاهری

تلخیص و بازنویسی : زینت ناطق پور- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
                  منبع : مرزبان نامه به تصحیح دکرت خطیب رهرب - صص 52-50
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مرگ تولدی دیگر یا پایان زندگی..!
امـروز خیلـی خسـته شـدم کار خیلـی زیـاد بـود وقتـی اومـد 
دوسـتم زنـگ زد خواسـت بـا هـم بیـرون برویـم اومدیـم زیـر 
درخـت تـوی حیـاط روی سـکوی کنـار باغچـه نشسـتیم، یک 
دفعـه متوجـه صـدای خنـده یـک بچه شـدم، به دوسـتم گفتم 
صـدای بچـه مـی آید.گفـت : آره همسـایه جدید اسـت که یک 
پسـربچه کوچـک بانمـک داره.گفتـم پسـربچه ! نـه بابـا مـن با 
پسـربچه هـا هیـچ وقـت نتوانسـتم ارتبـاط برقـرار کنـم چـون 
همیشـه لگـد مـی زننـد. پسـرکوچولوی مـا اومـد تـو حیـاط، 
تقریبـا یـک سـال و نیـم بـه نظـر مـی رسـید صورتی سـفید و 
دوسـت داشـتنی و لطیـف بـا لپهای آویزون داشـت، شـیطونک 
خیلـی نـاز بـود ، احسـاس کـردم کـه چقـدر دوسـتش دارم . 
عصرهـا هـر وقـت مـی رفتم خونه دوسـتم تـوی حیـاط باهاش 
بـازی مـی کردیـم ، با شـیرین زبانـی هایش تفریح و سـرگرمی 
مـا شـده بـود، یک مهـر عجیبـی از اون در قلبم افتـاده بود یک 
روز نمـی دیدمـش دلـم برایـش تنـگ می شـد. اما نمیدانسـتم 
کـه دسـت روزگار سرنوشـت اونـو با مـن گره خواهـد زد. خیلی 
باهـاش انـس گرفتـم. خالصـه بهـراد کوچولـوی قصـه مـا شـد 
سـه سـاله ، هـوای سـرد باعـث شـده بـود کـه مـا کمتـر اونـو 
ببینیـم چـون زود سـرما مـی خـورد نمی آمـد بیرون یـا وقتی 
مـی آمـد از بـس پوشـیده بـود مثـل یـک پنگوین کوچـک راه 
میرفـت. در ایـن هوای سـرد با دوسـتم رفتیـم برویم .تـوی راه 
بهـم گفـت کـه: یـک اتفاقـی افتـاده ،تحمـل داری بهـت بگـم 
، یـک لحظـه قلبـم ریخـت گفتـم چـی شـده؟ گفـت: ناراحـت 
نمیشـی، گفتـم نـه! گفـت: بهـراد مریـض اسـت .گفتـم: نگران 
نبـاش بخاطـر هوای سـرد اسـت و اون هم که میدونی همیشـه 
زود سـرما میخـورد. پریـد وسـط حرفـم و گفـت: ای کاش ایـن 
بـود! گفتـم چی شـده؟ زودتـر بگو دلـم ریخت. گفت: سـرطان 
داره؟ سـرطان خـون! یـک لحظـه بـه خـودم اومدم دسـتام یخ 
کـرده بود.گفتـم: سـربه سـرم نگـذار. گفـت: به خدا راسـت می 
گـم و مـن روی جـدول کنـار خیابـان نشسـتم. گفتم چـرا اون 
؟؟؟؟ دوسـتم نفهمیـد چـی گفتـم؟ قلبـم گرفـت .بـه دوسـتم 
گفتـم برویـم خونـه ، نمیتوانـم راه بروم انـگار جانـم داره از تنم 
میـره. گفـت: کاش بهـت نگفتـه بـودم، همـه میدونسـتند کـه 
مـن اونـو چقـدر دوسـت دارم. رفتـم خونـه مامانـم گفـت: چرا 
رنگـت پریـده گفتـم حالـم خیلـی بـد است،نمیخواسـتم بگویم 
چـی شـده؟ شـاید دروغ باشـه! دکترهـا اشـتباه کـرده باشـند ! 
شـاید بهـراد خـوب بشـه و اینقـد شـاید بـا خـودم گفتـم کـه 
نگـو. مـادرم دلـداری ام داد وگفـت: بعضـی سـرطانی هـا خوب 
مـی شـوند نگـران نباش. برایـش دعا مـی کنیم، شـبها در نماز 
شـب برایـش دعـا کـن. از اون به بعـد اذان بـه اذان دعـا کردم. 
شـب و روزم شـده بـود دعـای بـرای سـالمتی اون.و دوسـتم 
همـش از اون بهـم خبـر میـداد، خبرهـا هیچکـدام خوشـایند 
نبودنـد. طاقـت دیدنـش را نداشـتم. پسـر سـفید قصـه زندگی 

مـن موهای طالیـی زیبایـش را تراشیدند،نمیتوانسـت راه برود، 
عزیزدلـم دلـش دوچرخه سـواری میخواسـت امـا پاهایش جان 
نداشـت کـه رکاب بزنـه. ایـن حرفهـا مثـل یـک چاقویـی روی 
شیشـه احسـاس من بود. یک شـب تـوی راه پله هـا دیدمش با 
چشـمهای قشـنگش بهـم خیره شـده بـود. نگاهش پـر از حرف 
بود،بـوی فراق و جدایی میداد. دوسـتم گفت: نگـران نباش تازه 
از بیمارسـتان مرخـص شـده، دکترها کمیسـیون گذاشـتند که 
پاهایـش را قطـع کننـد. اما نگذاشـته گفته میخواهـم دوچرخه 
سـواری کنـم، نمیگذارم ایـن کار را بکنید حتی اگـر بمیرم. اون 
شـب در نمـاز مغـرب کلی دعا کـردم از خدا خواسـتم دعایم رو 
مسـتجاب کنـه. من سـالمت بهـراد را میخواسـتم. چنـد روزی 
گذشـت دیگه کسـی بهـم نمی گفت بهـراد چه وضعیتـی داره؟ 
هـر بـار از دوسـتم مـی پرسـیدم میگفـت: داره شـیمی درمانی 
میشـه . صبـح روز موعـود دلـم بدجوری شـور میـزد. زنگ زدم 
بدوسـتم کـه برویـم بیرون اما سـر کوچـه قرار گذاشـت تعجب 
کـردم. دلـم مثـل مرغـی کـه از قفـس مـی خواهـد آزاد بشـه 
هـوای پـرواز داشـت. خواهـرم اومـد و فکـر کـرد کـه ماجـرا را 
میدونـم. گفـت: راسـتی یک خبـر جدید؟ وقتی گفـت یک خبر 
جدیـد احسـاس کردم شـاید این همان خبری باشـه کـه من از 
صبـح منتظـرش هسـتم! گفتم چـه خبـری؟ گفت بهـراد مرد ! 
شـوک شـدم. دویدم سـمت تلفـن به دوسـتم زنـگ زدم. گفتم 
راسـته؟گفت چـی؟ گفتـم میدونـم . فقـط بگـو راسـته؟ گفت: 
بلـه راسـته و دوتایـی باهـم زدیـم زیـر گریـه، توی حیـاط بوی 
غریبـی حاکـم بـود ، فضـای سـخت غمنـاک ، هنـوز خانـواده 
اش از بیمارسـتان نیامـده بودنـد، داشـتم خفه می شـدم ،رفتم 
از  کـردن  صحبـت  کردیـم  شـروع  دوتایـی  و  دوسـتم  خونـه 
شـیرین زبانـی هایش ، صـورت زیبایـش ، راه رفتنش ، صحبت 
کردنـش ، عشـوه هـای قشـنگش ، غـرور مردانـه اش ، انـگار 
یـک جوری داشـتیم با مرور خاطرات گذشـته خودمـان را زجر 
مـی دادیـم. حالـم خـوب نبـود میخواسـتم بـروم بخوابم شـاید 
وقتـی بیـدار شـدم اینهـا همـه خـواب بـوده باشـد، شـاید فردا 
صبـح بیاینـد و بگوینـد بهراد زنده شـده شـاید . . . میخواسـتم 
بـا شـایدها خـودم رو گـول بزنـم. خواهـرم رفـت کـه برایم آب 
قنـد بیـاره و مـن رفتم روی تخت دراز کشـیدم با خیال شـفای 
بهراد چشـمانم را بسـتم . وقتی چشـمانم را باز کـردم که دیدم 
قـادر نیسـتم حـرف بزنم منـو بردند بیمارسـتان .دکتر کشـیک 
شـب اومـد بـاالی سـرم ، چهـره مهربانـی داشـت شـروع کـرد 
باهـام حـرف زدن کـه دخترم چـی شـده؟ اتفاقی افتـاده؟ لحن 
صدایـش ارامـش مـی داد نمیدانم چرا احسـاس می کـردم اون 
میتونـه بهـم کمـک کنه! اما نمیتوانسـتم جوابـش را بدهم انگار 
اسـتخوان در گلویـم گیـر کـرده بـود. صدایـش را مـی شـنیدم 
کـه بـه مـادرم و پـدرم میگفـت یـا امشـب حرف مـی زنـه یا تا 
آخـر عمـرش الل میشـه . دکتـر اومـد سـراغم . لحنـش عوض 

شـد و اون دکتـر مهربـان چنـد دقیقـه پیـش خشـن شـده بود 
. بهـم گفـت میخواهـم دردناکتریـن آمپـول دنیـا را بهـت بزنم 
میدونـی چیـه؟ و مـن فقط نگاهـش میکردم گفت پنی سـیلین 
نـه ! پنـادور ! نـه! میخواهم از دسـتت تزریق کنـم نمیدونی که 
چقـدر درد داره! دلـم میخواسـت بزنـم تـوی گوشـش امـا قادر 
نبـودم تـکان بخـورم . صدایش از پشـت پرده می اومد، داشـت 
میگفـت بدجوری بهش شـوک وارد شـده ! شـاید مجبورباشـیم 
تـا صبـح برایـش وقـت بگذاریم. بـه دسـتیارش، گفـت امید به 
خـدا ! شـروع مـی کنیـم ، خـدا کمکمـان میکنـه و بسـم اهلل 
الرحمـن الرحیـم گفـت و پـرده را زد کنـار و و بـه همـکارش 
گفـت ضخیـم ترین سـرنگ را بیـار! انـگار یک جالد اومـده بود 
بـاالی سـرم ، سـرنگ را آوردند و شـروع کـرد در وصفش حرف 
زدن ! قـادر نبـودم پلـک بزنـم و سـرنگ را زد تـوی دسـتم امـا 
خـون لخته شـده بـود و به سـرنگ وارد نمیشـد. به دسـتیارش 
گفـت کـه تـالش کـن دوبـاره سـرنگ را بـزن همـان جایی که 
زدی ! وقتـی زد خیلـی دردم آمـدش و یـک صـدای خفیفـی 
از گلویـم درآمـد. گفـت دوبـاره بـزن همـان جـای قبلـی ! و بار 
سـوم مـن جیغ کشـیدم و گریـه کردم خیلـی زیـاد . دکتر خدا 
رو شـکر کـرد و بـه دسـتیارش گفت: کنـارش بـاش اون االن از 
مـن خیلـی عصبانیـه،. صـدای پدر و مـادرم می اومد که پشـت 
در نگـران بودنـد. دکتـر رفـت بهشـون گفـت: نگـران نباشـید . 
یـک لحظـه احسـاس کردم کـه آنجـا اتـاق زایمان اسـت و من 
بـار دیگـر متولـد شـدم و دکتـر خبـر تولـدم را میگـه. نمیدانم 
چـرا اون لحظـه ایـن احسـاس بهم دسـت داد ، بعدهـا فهمیدم 
کـه مـن بـار دیگـر متولـد شـدم امـا بـا نگاهی دیگـر بـه دنیا و 
مـرگ. دسـتیارش کـه خانمـی مهربـان بـود اومد گفـت نگران 
نبـاش دختـرم ، همیشـه دنیـا اینجـوری بـوده !.خسـته بـودم 
میخواسـتم بخوابـم. خـودم رو زدم بـه خـواب اما بیـدار بودم با 
یـک دنیا سـوال؟؟ سـوالهای زیادی کـه ذهنم را مشـغول کرده 
بـود . پنج شـنبه آمد صبح شـد دوباره خورشـید طلـوع کرد اما 
بهـراد نـه زنـده شـد و نه آمد ..سـاعتها گذشـت انـگار زمان هم 
میخواسـت مـرا بـازی دهـد ، دو روز گذشـت اما او نیامـد!!! چرا 
بهـراد ؟ چـرا یـک پسـر کوچـک؟ چـرا کسـی کـه از دنیـا هیچ 
درکـی نداشـت؟ حتـی سـواد نداشـت بنویسـد دنیـا؟؟ از مرگ 
هـم درکی نداشـت؟ حتی نمیدانسـت زندگی چـه طعمی دارد؟ 
نمیتوانـم بـاور کنـم کـه کودکها هم مـی میرند ! آیـا کودک ها 
هـم مـی میرند؟ آیا کسـانیکه دوستشـان داری هم مـی میرند؟ 
از خـدا پرسـیدم کـه چـرا ؟؟؟؟ چـرا یک کـودک کـه فهمی از 
زندگـی نـداره بایـد بمیـره ؟ کودکی که تمـام آرزویـش از دنیا 
فقـط دوچرخـه سـواری بـود ! مگه جـای کسـی را در دنیا تنگ 
کـرده بـود کـه اونو بـردی! کودکی که تمـام نقاشـی اش از دنیا 
فقـط کـوه و خورشـید و ابـر و درخـت و رودخانـه بـود! بهـش 

گفتـم بایـد خـودت جوابـم را بدهـی؟ فقـط خـودت! . بـا یـک 
دنیـا سـوال خوابم بـرد. در خواب دیـدم دو مرد آمدنـد و مرا به 
زور سـوار اسـبی کردنـد و بـه باغـی بردنـد دوبـاغ در کنـار هم 
بـاغ اول بـا زمیـن چمـن و شمشـادهای خیلی سـبز دورش، اما 
دارای لکـه هـای سـیاه . پرسـیدم که چرا لکه های سـیاه در آن 

اسـت گفتنـد : کلمـه اهلل هـی العلیا
 مـن کـه نفهمیـدم چـی گفتنـد ولـی فهمیـدم کـه در مـورد 
خداونـد بـود. بـه بـاغ دوم رفتـم دیـدم اون هـم چمـن داره و 
دور تـا دورش شمشـاد. امـا دورش یـک شـاخه هـای سـر بـه 
فلـک کشـیده بود که سـایه انداختـه بـودش روی چمنهای باغ، 
دسـتی بـزرگ از پشـت شمشـادها اومـد بیـرون با گوی سـفید 
بزرگـی . در گـوی هـر دو بـاغ را نشـان میـداد. صدایـی آمـد از 
بـاالی بـاالی بـاال از البـالی برگها ،که گفـت: من کلم بـه جزء. 
بـه جـزء نـگاه نکن کـه از کل غافل بشـی ، تصویر بـاغ در گوی 
جـزء اسـت، امـا این باغـی که در آن هسـتی کل اسـت. تو جزء 
را نـگاه مـی کنـی و از کل غافـل هسـتی. بـا صـدای خـودم از 
خـواب بیـدار شـدم ! دوبـاره صبـح شـده بـود یعنی چـی؟ اون 
کل اسـت بـه جـزء. آره جوابم را داد. اما نمیدانسـتم یعنی چی؟ 
خانـواده ام بـه اسـتادم زنـگ زدنـد و گفتنـد کـه چـه اتفاقـی 
برایـم افتـاده اسـت. اون هـم زنـگ زد و گفـت: دختـرم بیـا بـا 
هـم صحبـت کنیم . بهـش گفتم :حوصلـه نـدارم میخواهم تنها 
باشـم . امـا اون خیلـی اصـرار کـرد و مـن مجبور شـدم بـروم . 
رفتـم نـزد اسـتادم ! خوابـم را برایـش گفتم، اون هـم بهم گفت 
کـه خداونـد جوابـت را داده دیگـه دنبـال چی هسـتی؟ و مرگ 
را تشـبیه کـرد بـه زندگـی دو قلوهـا در شـکم مادر کـه یکی از 
آنهـا بدنیـا مـی آیـد و دیگری که در شـکم مـادر اسـت برایش 
گریـه مـی کنـد فکـر می کنـد که مـرده اسـت برایـش هفتم و 
چهلـم مـی گیـرد گمـان می بـرد که او رفت و نیسـت شـد، اما 
نمیدانـد کـه او متولـد شـد به فراخنـای عظیم آخـرت. آری ای 
دوسـت! دنیـای مـا همان بـاغ اسـت در گوی سـفید کوچک اما 
حکمـت و تدبیـر او کل پهنـه خلقـت را فرا گرفتـه . هیج برگی 
از درختـی نمـی افتـد مگـر اینکـه در راه کمـال اسـت . مـن با 
بهـراد آشـنا شـدم امـا برای هدفـی باالتـر و آن هم ایـن بود که 
بفهمـم هیـچ چیـز در عالـم نیسـت مگر اینکـه مـرگ را تجربه 
مـی کنـد ، مـرگ یـک تولـد اسـت ، تولـد بـه عالمی دیگـر به 
نـزد خدایـی مهربانتـر از مـادر . زندگی کوتاه او بـرای من درس 
بزرگـی بـود، دیگـر مـرگ برای من تشـییع جنـازه ، غسـالخانه 
، قبـر ، مراسـم و عـزاداری نیسـت. نـگاه مـن به مـرگ متفاوت 
شـده اسـت . هـر بـار که عزیـزی از میان مـا رخت بر مـی بنند 

یـاد جـواب سـوالم مـی افتـم و با خـودم مـی گویم: 
او کل است به جزء ، کل نفس ذائقه الموت و می گویم: 

پروازت را تبریک می گویم ، منزل جدید مبارک باشد
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متاسفانه ، سرعت و شتاب جوامع در مسیرتوسعه یافتگی، باعث شده که آنچه ازآن به عنوان فرهنگ و رسوم یاد می شود، به فراموشی سپرده 
شود و همین امر منجر به ایجاد شکاف عمیق “بین نسلی” شده است. دور افتادن نسل امروز از عقاید و افکار نسل گذشته، پایه های خانواده 
های سنتی و اصیل را متزلزل کرده . موضوع دیگر اینکه ، سیر تحول جامعه روبه پیشرفت است و نسل های نوبا یک نگاه آرمان گرایانه به جامعه 
و مسائل نگاه می کنند، راه کارهای جدید را راحت می پذیرند و به دنبالش هستند. درحالی که نسل های قبلی در مقطعی قراردارند که یک 
نگرش محافظه کارانه در رفتار دآنان شکل گرفته و خود به خود یک نسل مدافع و حافظ همه چیز می شود و یک نسل می خواهد آن را تغییر 
دهد و بهترآن را ارائه دهد و این خود باعث تفاوت دیدگاه ها و نگرش می شود. جوانان با اظهار بی عالقگی و حتی گاهی اوقات انزجار نسبت به 
هرگونه تشابه میان خود و زندگی والدینشان، به دنبال یافتن ارزشها و اصول و شیوه زندگی نوینی هستند كه بتواند هیجانات و نیازهای جدید 

آنها را پاسخ گوید. .

حال به مؤلفه های تشخیص شكاف نسلها می پردازیم:
 

1( كاهش ارتباط كالمی
یكـی از مؤلفـه های تشـخیص بروز شـكاف نسـلها، كاهش و یـا حتی از بین رفتـن ارتباط كالمی 

یـا گفتگـو میان نسـل گذشـته با نسـل جدید اسـت. ارتباط كالمی، یكـی از انـواع ارتباط های 
مؤثـر و رایـج در مناسـبات انسـانی اسـت. ارتباطـی كـه متكـی بر تفاهـم و صمیمت باشـد، 
دنیـای درونـی دو نسـل را بـه یكدیگر پیوند مـی دهد. اما اگـر ارتباط كالمی میـان این دو 
نسـل كـم باشـد و ایـن امـر به طور مسـتمر و مـداوم عمیق تر شـود، تا حد زیـادی بیانگر 
جدایـی نسـل گذشـته با نسـل جـوان اسـت و این امـر زمانی برطـرف می شـود كه یكی 
از طرفیـن ابتـكار عمـل را بـه دسـت بگیـرد و روند گفتگـو را بـا موفقیت تداوم ببخشـد. 
موضـوع پیشـرفت تكنولوژیهای نوین ارتباطی همچـون اینترنت، ماهـواره، بازیهای رایانه 
ای و... نیـز مـی توانـد عاملـی در كاهـش ارتبـاط كالمی باشـد، چرا كـه امـروزه خانواده 
هـا دیگـر ماننـد گذشـته دور یكدیگـر جمـع نمی شـوند و هر یـك از اعضای خانـواده به 
خصـوص نوجوانـان و جوانـان، مشـغول فعالیـت و یا پـر كردن اوقـات فراغت خـود با این 

وسـایل هسـتند و كمتـر بـا والدین خـود ارتباط كالمـی برقرار مـی نمایند.

 2(اختالل در فرآیند همانند سازی
 الگـو پذیـری نسـل جدیـد از نسـل گذشـته دچـار مشـكل شـده 
اسـت. در زمانهـای دورتـر، دو نسـل متواتـر از یكدیگـر الگوبـرداری 
مـی كردنـد؛ یعنـی جوانـان، والدیـن را الگـوی خـود قرار مـی دادند 
و هماننـد آنهـا عمـل مـی كردنـد و از تجربیـات ارزشـمند والدیـن 
اسـتفاده مـی جسـتند. ولی امـروزه جوانـان، دیگر مانند گذشـته این 
كار را انجـام نمـی دهنـد؛ زیـرا والدین خـود را عقب تـر از زمان حال 
مـی داننـد و ارایه نقطـه نظرات و پیشـنهادهای آنان را قبـول ندارند، 
لـذا به سـراغ شـخصیت های دیگر كـه از طریق اینترنـت، ماهواره و... 
معرفـی مـی شـوند، مـی رونـد و راه آنها را بـرای آینده خـود انتخاب 

مـی كنند.

3( بی تعهدی به فرهنگ خودی
پیشـرفت فناوریهـای نویـن و گسـترش وسـایل ارتبـاط جمعـی در 
جامعـه، موجـب شـده اسـت كـه فرهنگهـا از مرزهـای جغرافیایـی 
كشـورها فراتـر رفتـه و بـر فرهنـگ دیگـر كشـورها تاثیـر بگذارنـد. 
بنابرایـن بـا دور شـدن دو نسـل از یكدیگر، دیگر نسـل گذشـته نمی 
توانـد فرهنـگ اصیـل خـود را به نسـل بعـدی منتقـل نماید و نسـل 
جدیـد به سـمت و سـوی فرهنـگ بیگانه سـوق پیدا می كنـد و هیچ 
گونـه تعهـدی نسـبت بـه فرهنـگ خـودی از خود نشـان نمـی دهد.

4( نداشتن درك متقابل دو نسل از یكدیگر
نداشـتن درك متقابل دو نسـل از یكدیگر موجب می شـود كه نسـل 
جدیـد دیگـر بـه پند و نصیحت های نسـل گذشـته اعتنایـی نكرده و 
نسـل جدیـد ایـن نصیحت هـا را تاریخ گذشـته دانسـته و راه چاره را 
در مشـورت بـا غیرخانـواده جسـتجو كنـد كه ایـن موضوع مـی تواند 

خطرنـاك و عاملـی برای بـروز ناهنجاریهای اجتماعی باشـد.

از دیگـــر مولفـــه هـــای تشـــخیص شـــكاف نســـلها، نابردبـــاری و 
ـــای  ـــها و خطاه ـــل لغزش ـــدر در مقاب ـــعه ص ـــا س ـــل ی ـــتن تحم نداش
نســـل جدیـــد اســـت. نســـل جدیـــد ماننـــد هـــر نســـلی دارای 
ـــاه  ـــه ای كوت ـــه حافظ ـــته ك ـــا نســـل گذش ـــزش اســـت؛ ام ـــا و لغ خط
ـــد  ـــی توان ـــی آورد، نم ـــاد نم ـــه ی ـــود را ب ـــته خ ـــدت دارد و گذش م
ـــر  ـــن ام ـــد. ای ـــول كن ـــد و آن را قب ـــی بدان ـــری طبیع ـــزش را ام لغ
ـــزش  ـــر لغ ـــده و ه ـــها ش ـــل لغزش ـــل در مقاب ـــتن تحم ـــث نداش باع
ـــود.  ـــی ش ـــل بخشـــش م ـــاید غیرقاب ـــل و ش ـــل تحم ـــی غیرقاب كوچك
ـــب  ـــائل، موج ـــن مس ـــل ای ـــتن تحم ـــاری و نداش ـــن و نابردب نپذیرفت
شـــكاف و نیـــز ســـكوت و بـــی تفاوتـــی مـــی گـــردد. ســـكوت و 
ـــی  ـــها و ب ـــدازه پرخاش ـــه ان ـــم ب ـــا ه ـــل خطاه ـــی در مقاب ـــی تفاوت ب
ـــیت را در  ـــه حساس ـــرای اینك ـــت؛ ب ـــت اس ـــا اهمی ـــردن ب ـــری ك صب
ـــوع  ـــن موض ـــد ای ـــی توان ـــه م ـــرد ك ـــی ب ـــن م ـــد از بی ـــل جدی نس

ـــد. ـــاك باش خطرن

شکاف نسل ها
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گردآورنده: فرهاد رجبی
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طرز تهیه شکالت زندگی

زندگی، زیباترین هدیه خدای مهربان است و انسان هایی که این هدیه زیبا را قدر می دانند، آنچنان در صحنه زندگی، شادی و نشاط می آفرینند 
که هر لحظه زندگیشان مملو از خاطره ای زیبا خواهد بود. راز و رمز شیرین زندگی کردن، خیلی سخت نیست؛ 

فقط می بایست بدانیم چگونه زندگی کنیم و از این هدیه الهی چگونه لذت ببریم. آری مشکل ها و ناکامی های مسیر زندگی، مواد خام ”شکالت 
زندگی“ هستند. زندگی ما همواره با مشکل ها و سختی ها معنا پیدا می کند و ما آمده ایم تا مسائل زندگی را حل کنیم و لذا حل مسئله ها و 
مشکل ها را بچشیم. از مشکل ها و رنج های زندگی نهراسیم و با اقتدار در میدان زندگی وارد شویم و اینگونه از مشکل ها و ناکامی های مسیر، 

بهترین شکالت زندگیمان را تهیه کنیم و از طعم آن لذت ببریم. 

برای تهیه ”شکالت زندگی“ می بایست به نکته های مهم و دستورالعمل زیر به طور دقیق توجه داشت تا طعم ”شکالت 
زندگی“، دلچسب همه اطرافیانمان باشد. 

باور کنیم که بهترین تهیه کننده شکالت زندگی هستیم: 
آغاز می کنند،  مثبت  بسیار  باورهای  و  نگرش  با  را  امورشان  و  فعالیت  که  انسان هایی 

دارند که موفق می شوند،  اعتقاد  آنان چون  به دست می آورند.  مثبتی  دستاوردهای 
برنده  خود  ذهن  در  ابتدا  برنده،  انسا های  می رسند  پیروزی  به  قطع  به طور  پس 
می شوند و سپس این پیروزی و موفقیت را در صحنه زندگی نمایان می سازند. 
برندگان همیشه مثبت می اندیشند و از نامالیمت های مسیر، هراسی ندارند و با 
اعتقادی راسخ، نگاهی متعالی به اطراف خود دارند. آری برای خلق یک زندگی 

زیباترین  آفریدن  توانائی  که  باشیم  داشته  باور  می بایست  مطلوب،  و  عالی 
زندگی را داریم؛ سپس با این باور زیبا، شیرین ترین لحظه ها را برای خود 

و اطرافیان مهیا سازیم. 

 از کاه کوه نسازیم
برای تهیه شکالت زندگی می بایست تجربه کسب کنیم بنابراین 
زنیم،  رقم  را  شیرینی  زندگی  تا  کرده ایم  جزم  را  عزممان  اگر 
می بایست از اشتباه های گذشته، اندوهگین و محزون نباشیم و 
ناکامی های گذشته را در ذهنمان مرور نکرده و بی جهت از کاه 
می گیرند  از گذشته درس  فقط  موفق،  انسان های  نسازیم.  کوه 

در  را  زیبا  آینده ای  همواره  و  می کنند  زندگی  حال  زمان  در  و 
ذهنشان ترسیم می نمایند. راز شاد زیستن، صبر و شکیبائی است. 

رخ  هنوز  که  اتفاق هائی  برای  می بایست  زندگی،  از  بردن  لذت  برای 
نداده است، نگران نباشیم. ”دیل کارنگی“، روانشناس، می گوید: ”۹۸ درصد 

نگرانی های مردم برای چیزهائی است که هنوز اتفاق نیفتاده است“. پس بیائیم 
با توکل به خدای مهربان، در فراز و نشیب های زندگی با صبر و حوصله به انتظار 

زیباترین و خوشمزه ترین لحظه های ناب زندگی باشیم و از اکنون لذت ببریم 
و از گذشته عبرت بگیریم و آینده ای زیبا را تصور نمائیم.

 تدبیر و تفکر
زندگی با تدبیر و تفکر زیبا می شود. برای هر اقدامی، فکر کنیم و فکرهایمان را در روی 
برگه ای سفید بنویسیم و چندین بار تفکرهای خود را مرور کنیم. انسان هائی می توانند 
لحظه های شیرینی در زندگیشان خلق نمایند که زمانی آن لحظه را تصویر و برای آن 
تدبیر نموده باشند. تفکر، راه های بی شماری را برای رسیدن به موفقیت در مسیر انسان 
قرار می دهد و انسان هان هوشمند عالوه بر اینکه خود می اندیشند، از تجربه ها و فکرهای 
انسان های دیگر نیز استفاده می کنند و میانبرهای رسیدن به موفقیت و زیبائی را کشف 
می نمایند. اندیشیدن، انسان ها را رشد می دهد و آنان را از مسیرهای بحرانی، به سالمت 
عبور می دهد و راه های آرامش و نشاط را برای آنان به ارمغان می آورد. هر روز، دقایقی 
را در خلوت برای اندیشیدن قرار دهیم و آنچه را که پس از تفکر، تدبیر و مشورت با 

انسان های صادق به دست می آوریم، با اقتدار در صحنه زندگی جاری نمایم. 

 منتظر خبرهای خوب باشیم
انتظار، زیباترین مفهوم زندگی است. انسان هائی که در انتظار خوبی ها می نشینند، خوبی ها را به دست می آورند؛ چرا که انسان ها، 
مفهوم  این  بیان کننده  قانون،  این  افزایش“.  ”قانون  نام  به  دارد  وجود  قانونی  عالم،  این  در  می باشند.  انتظارهایشان  جذب کننده 
است: ”هر چیزی که حرفش را بیشتر بزنی و به آن بیشتر بیندیشی، برای تو محقق می شود“ مواظب باشیم برای تحقق 
یک زندگی شیرین، منتظر تلخ کامی ها و شکست ها نباشیم و هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم، پس از یک 
مناجات عارفانه، منتظر خیر و برکت های بیکران در زندگی باشیم و چه زیبا ”پیامبر اکرم )ص(“ فرموده اند 
که: ”مشکل را کتمان کنید تا روزیتان زیاد شود“ همواره سعی کنیم با دوربین ذهنمان، زیبائی ها را 
ببینیم و صحنه های جذاب زندگی را شکار کنیم. از مهربانی ها و عطوفت ها بگوئیم و همواره شاکر 

خدای مهربان باشیم تا برکت ها و نعمت های الهی برایمان گسترده شود. 

توکل به خدای مهربان: 
قرآن مجید می فرماید: به درستی اوست که می خنداند و می گریاند. 

مسیر  در  خالق هستی  به  توکل  با  عارفانه  و  عاشقانه  ارتباط  یک  با  که  انسان هائی 
زندگی تالش می نمایند، همواره مورد حمایت حضرت حق تعالی قرار می گیرند و به 
آرامشی عمیق دست می یابند. ساختن یک زندگی ایده آل، بدون خدا ممکن نیست و 
انسان هائی که به دنبال شیرینی و حالوت در زندگی می گردند، می بایست خدا را در 
متن زندگیشان جاری نمایند و هر تفکر و اقدامی را بر مبنای اطاعت او قرار دهند تا 

شادی و نشاط حقیقی نصیبشان گردد.
یاری و  یاری می رسانند، وعده   و  اطاعت می کنند  را  او  انسان هائی که  به  خداوند 

حمایت داده است. 
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یادمان باشد هر چقدر برای هتیه ”شکالت زندگی“ 
خومشزه تر  شکالت،  این  طعم  کنیم،  تالش  و  دقت 

می شود و اعضاء خانواده مان از آن لذت بیشرتی می برند.

منبع : جمله شادکامی و موفقیت
                 تنظیم : رویا مالکی
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طـی سـالهای گذشـته و هـم زمـان با پیشـرفت هایـی كـه در زمینه 
اسـتفاده از انـرژی هسـته ای صـورت گرفتـه اسـت، مجموعـه ای از 
مفاهیـم و عبـارات نیـز وارد زبـان روزمـره فارسـی شـده كـه اگر چه 
بارهـا در رسـانه هـا شـنیده مـی شـوند ، امـا برخـی از آن هـا، شـاید 
ایـن عبـارات  از  برایمـان شـفافیت چندانـی نداشـته باشـند. یكـی 
»سـانتریفیوژ« اسـت. شـاید سـانتریفیوژ را بیشـتر با بحث هسـته ای 
بشناسـیم، امـا خوب اسـت بدانیم که تکنیـک سـانتریفیوژ، در موارد 
بسـیاری کاربرد دارد! شـاید سـاده ترین نوع اسـتفاده از این تكنیك، 
ریختن سـبزی های شسـته شـده در سـبدی مخصـوص و چرخاندن 
آن بـا اسـتفاده از دسـتگیره و خـارج نمـودن آب اضافی از آنها باشـد!
سـانتریفیوژ بـه هـر دسـتگاهی گفتـه میشـود كـه بـا سـرعت زیادی 
بـه دور خـود چرخیـده و در همیـن حـال با اسـتفاده از شـبه نیروی 
گریـز از مركـز ایجـاد شـده، مـواد درون خـود را نیـز به طـرف بیرون 
پرتـاب میکنـد. در ایـن صـورت، مـواد سـبکتر بـه فاصله بیشـتری از 
مـواد سـنگین تـر، بـه بیـرون پرتـاب می شـوند. بنابرایـن با اسـتفاده 
از ایـن ابـزار، مـی توان مـواد مختلـف را بر حسـب تفاوت جرمشـان، 

کرد. جداسـازی 
ایـن دسـتگاه میتوانـد در بر گیرنده هر مـاده ای باشـد، از نمونه های 
خونـی گرفتـه تـا مواد شـیمیایی مختلـف؛ از ایـن رو نمونـه های آن 
بسـیار متنوع اسـت. به عنـوان مثال ناسـا دارای سـانتریفیوژ عظیمی 
اسـت كـه از آن بـرای قـرار دادن فضـا نـوردان در معـرض نیروهـای 
شـدید اسـتفاده مـی شـود. شـبه نیـروی گریـز از مركـز تولید شـده 
در این سـانتریفیوژ می تواند شـبیه سـازی بسـیار مناسـبی از نیروی 
گرانشـی باشـد كـه در زمـان پرتـاب فضاپیماهـا بـر بـدن هوانـوردان 

وارد می شـود.
هـم چنیـن در فراینـد تولیـد سـوخت هسـته ای و اسـتفاده از آن در 
نیـروگاه هـا، كه با هـدف تولید انـرژی، نظیـر الكتریسـته صورت می 
گیـرد، سـانتریفیوژها نقشـی اساسـی را در غنی سـازی اورانیـوم ایفا 
مـی كننـد، به طـوری كـه در صورت نبـود آن هـا عمال مانـع بزرگی 

بـر سـر راه غنـی سـازی اورانیوم بـه وجود مـی آید.
کاربردهـای  بـرای  سـانتریفیوژ  دسـتگاه  یـک  روبـرو  تصویـر  در 
آزمایشـگاهی و در تصویـر بـاال مجموعـه ای از سـانتریفیوژها بـرای 
کاربـرد در صنعـت انـرژی صلـح آمیـز هسـته ای دیـده مـی شـود.

سانتریفیوژ چیست؟

گردآورنده : سعید حامتی خواه

نویسنده:  ابولقاسم مصیبی
                 کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه هتران

در علـم مکانیـک و فیزیـک، بـرای بررسـی نیروهـای وارد بـر یـک 
جسـم)مثال نیـروی وارد بـر یـک ذره در دسـتگاه سـانتریفیوژ(، بایـد 
ابتـدا دسـتگاه مرجـع مشـخص شـود! یعنی مشـخص کنیم کـه این 
نیروهـا نسـبت بـه کـدام ناظـر، بیـان مـی شـوند! مثـال بـرای یـک 
هواپیمـای در حـال پـرواز، مسـافران در داخل آن، حرکـت هواپیما را 
حـس نمیکننـد )بـا این فرض کـه هواپیما هیچ تکانی نداشـته باشـد 
و پنجـره هـا مـات باشـند تـا کسـی از طریـق دیـدن ابرهـا، حرکـت 
هواپیمـا را متوجـه نشـود!( امـا فـردی که بیـرون از هواپیماسـت می 
بینـد کـه هواپیمـا دارد حرکـت مـی کنـد! از طرفـی مـی دانیـم کـه 
طبـق قانـون اول نیوتـن اجسـام تمایـل دارنـد کـه حرکـت خـود بر 
مسـیر مسـتقیم را حفـظ کننـد و طبـق قانـون دوم نیوتـن، تـا بـه 

جسـمی نیرویـی وارد نشـود، امـکان نـدارد شـتاب بگیـرد!
حـال فـرض کنیـد هواپیمـا در یک مسـیر مسـتقیم بخواهد سـرعت 
خـود را افزایـش دهـد. ناظـر روی زمیـن مـی بینـد کـه هواپیمـا )به 
همـراه مجموعـه مسـافران( بـه دلیـل نیـروی پیشـرانش هواپیمـا در 
حـال شـتاب گرفتـن اسـت و تمـام مشـخصات حرکـت، بـه راحتـی 
توسـط معـادالت حرکت برآمده از قوانین نیوتن، محاسـبه می شـود. 
امـا بـرای ناظر داخـل هواپیما چطور؟! مسـافر داخل هواپیمـا خود را 
سـاکن مـی بیند! پـس چه  چیـزی در معادله حرکت اضافه شـده که 
شـتاب حاصـل از این معادله صفر شـده اسـت. بـرای درک بهتر خود 
را بـه جـای آن مسـافر بگذاریـد: به محض شـتاب گرفتـن هواپیما به 
سـمت جلو شـما نیرویی احسـاس خواهید کرد که شـما را به سـمت 
عقـب هـل داده و بـه صندلـی مـی چسـباند. ایـن نیـرو کـه توسـط 
ناظـر زمینـی مشـاهده نمـی شـود، همان چیزی اسـت که شـبه نیرو 
نامیـده مـی شـود. بنابراین بـا اضافه کـردن این نیروی مجـازی، هیچ 
تناقضـی در معادلـه حرکـت نیوتـن رخ نمیدهـد و شـتاب حاصلـه از 
ایـن معادلـه صفـر خواهـد شـد )یعنـی دقیقا همـان شـتابی که یک 
مسـافر مـی بینـد!(. در واقـع علـت تعریـف این نیـرو نیز همـان بوده 
کـه بتـوان معادلـه حرکت نیوتـن را که بـرای ناظر بدون شـتاب)مثل 
ناظـر ایسـتاده روی زمیـن( تعریف شـده را به ناظرهای شـتابدار)مثل 

مسـافر درون هواپیمـا( نیـز تعمیم داد.

معرفی نرم افزار

فلش کارت 504 
فلـش کارت، مجموعـه ای از کارت هاسـت، کـه حـاوی اطالعاتـی از 
جنـس عـدد یـا کلمـات در یک یـا هـر دو طرفشـان هسـتند. از این 
کارتهـا بـرای بـه خاطر سـپردن کلمـات یا فرمـول ها،  یا هـر چیز به 

خاطر سپردنی دیگری استفاده می شود.
فلـش کارتهـا از فرآینـد یـادآوری فعـال)Active Recall( بـرای به 
خاطـر سـپردن اسـتفاده می کننـد و از قـرن نوزدهم بـرای یادگیری 

زبان و ریاضی و موسیقی مورد استفاده قرار گرفته اند.
برنامـه کاربـردی فلـش کارت، محصول شـرکت تدبیرگسـتران بهینه 
سـاز اسـت. ایـن برنامـه بـا الهـام و اسـتفاده از بهتریـن برنامـه هـای 
دنیـا، بـرای بـه خاطر سـپردن نکات مختلف درسـی و غیر درسـی، با 

استفاده از تکنیک فلش کارت و G5 تهیه شده است.

شـما میتوانیـد از طریـق QR Code روبـرو فایـل را بـه 
صورت مستقیم بر روی تلفن همراه خود دریافت کنید.

عصر خودرو
ــه رشــد اســتفاده از تلفــن هــای هوشــمند، اپلیکیشــن  ــا توجــه ب ب
ــه  ــون ب ــد و آیف ــای اندروی ــی ه ــرای گوش ــز ب ــودرو« نی »عصرخ
ســفارش پایــگاه خبــری عصــر خودرو توســط شــرکت تدبیرگســتران 

بهینــه ســاز، طراحــی و تولیــد شــد.
ــوزه  ــانی در ح ــالع رس ــردی، اط ــه کارب ــن برنام ــد ای ــدف از تولی ه
خــودرو و ارائــه خدمــات متنــوع از جملــه قیمــت انــواع خودروهــا، 
ــا  ــه مشــخصات فنــی و مقایســه خودروهــا از جهــات مختلــف ب ارائ

یکدیگــر مــی باشــد.
ــد  ــرو تولی ــوان پیش ــه عن ــاز ب ــه س ــتران بهین ــرکت تدبیرگس ش
اپلیکیشــن هــای موبایــل و تلویزیــون هــای هوشــمند در ایــران بــا 
ــن  ــل توجهــی از ای ــردی ســهم قاب ــه کارب ــد بیــش از ۷۰ برنام تولی

ــار دارد. ــران در اختی ــازار را در ای ب

ــه  ــل را ب ــر فای ــق QR Code زی ــد از طری ــما میتوانی ش
ــت  ــود دریاف ــراه خ ــن هم ــر روی تلف ــتقیم ب ــورت مس ص

ــد. کنی

شبه نیرو چیست؟
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مهمترین دستاوردهای علمی در سال 2013

سال  علمی-پزشکی  دستاورد  بزرگترین  بعنوان  "ساینس"  معتبر  نشریه  را  سرطان  "ایمنی درمانی" 
۲۰۱۳ معرفی کرده است. در این روش برخالف گذشته که هدف درمان نابودی تومور بود، اساس 
درمان تقویت سیستم ایمنی است برای اینکه خود به تومور حمله کند. در آزمایشی موفق، سلول های 
T )نوعی گلبول سفید( مبتالیان به لنفوم را از خون آنها جدا کردند و با تغییری ژنتیکی به آنها این 
توانایی را دادند تا با تشخیص نوعی پروتئین که فقط در سلول های سرطانی یافت می شود به آنها 

حمله کنند. از موارد دیگر می توان به تالش برای ساخت واکسن سرطان مغز اشاره کرد.

تحقیقات نشان داده که مغز از خواب برای خانه تکانی استفاده می کند، در زمان خواب راه های بین 
سلول های عصبی بزرگتر می شوند بنابراین مایع مغزی نخاعی بیشتر جریان پیدا می کند و به این 

ترتیب مواد زائد از مغز پاک می شوند.

اخترشناسان تخمین زده اند ۲۲ درصد ستارگان شبیه خورشید در 
اندازه  به  سکونت  قابل  سیاره های  می توانند  شیری  راه  کهکشان 
زمین در مدار خود داشته باشند. به این ترتیب دو میلیارد سیاره 
می توانند در این کهکشان میزبان حیات مادی باشند و نزدیکترین 

آنها ۱۲ سال نوری با زمین فاصله دارد.

دانشمندان موفق شدند برای اولین بار بین مغز بشر با یک موجود زنده ارتباط برقرار کنند. آنها 
توانستند با استفاده از کامپیوتر عالئم عصبی مغز بشر را به ذهن موش صحرایی منتقل کنند و 

باعث شوند موش دم خود را تکان دهد.

مریخ نورد کیوریوسیتی شواهد قابل توجهی از وجود آب و دریاچه در میلیون ها سال قبل به زمین 
مخابره کرد. این مریخ نورد عالئمی از وجود باکتری  نیز در مریخ یافته است. به این ترتیب در سال 
۲۰۱۳ شواهد معتبری از وجود حیات مادی در منظومه شمسی در جایی بغیر از زمین بدست آمد.

بنیادی  سلول های  با  شدند  موفق   ۲۰۱۳ سال  در  محققان 
در  را  مغز  و  کلیه  کبد،  مثل  مختلف  بافت های  جنینی، 
برای  را  امید زیادی  "اندام واره ها"  این  آزمایشگاه پرورش دهند. 
تولید بافت های بدن در آزمایشگاه ایجاد کرده است. عکس سمت 
چپ مغز موش است که در آزمایشگاه تولید شده در مقایسه با 

مغز طبیعی )راست(. سلول های بنیادی به رنگ قرمز و سلول های 
عصبی سبزرنگ هستند و مشخص است که بافت عصبی مغز که با 

بیوتکنولوژی تولید شده شباهت بسیاری به بافت طبیعی دارد.
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 بـه برگشـتن اسـید معـده بـه مـري یا دهـان رفالکـس مـي گویند. 
ایـن حالـت در نـوزادان، کـودکان و بزرگسـاالن کاماًل طبیعـي بوده و 
در بیشـتر مـوارد آسـیبي به فرد وارد نمي سـازد و حـاالت آزاردهنده 
زود برطـرف مـي شـود. در بـدن تمـام مـا غـذا از راه لولـه مـري بـه 
معـده مي رسـد، در قسـمت انتهایي مـري دریچه  اي وجـود دارد که 
بـا رسـیدن غـذا به آن باز شـده تا اجـازه ورود غـذا به معـده را بدهد 
و پـس از عبـور غذا بسـته مي شـود. حال اگـر این دریچه بـه طور کامل 
بسـته نشـود مقـداري از محتویات معـده به مري یـا دهان بـاز می گردد 
و ایـن محتـوات اسـیدي می توانـد باعـث آسـیب بـه بافـت مـري و 

دهـان، بـروز التهـاب و در موارد شـدید حتي بروز آسـم شـود.

عالئم و نشانه هاي رفالکس:
در کودکانـي کـه در سـنین قبـل از مدرسـه هسـتند،عالئم شـامل 
کاهـش وزن، تهـوع، احسـاس وجـود غـذا در دهـان یـا گلـو، تـرش 
کـردن و عـدم تمایـل بـه غـذا کـه بیشـتر بـه علـت بـروز درد اتفاق 
مـی افتـد مي باشـد و در کودکان دیگـر و بزرگسـاالن مهمترین عالمت 
هـا عبارتند از: احسـاس اسـید در گلو، تهوع، درد یا سـوزش سـردل، 
احسـاس ناخوشـایندي یـا درد حیـن بلع و احسـاس چسـبندگي غذا 

بـه لولـه گـوارش پـس از بلع.
دردهـا معمـواًل پـس از وعـده هـاي غذایي اتفـاق مي افتنـد و ممکن 
اسـت فـرد را از خـواب بیـدار کننـد. ایـن دردها با اسـترس یـا حالت 
دراز کـش بدتـر شـده و مـي  تواننـد از دقایـق تـا سـاعت ها بـه طـول 

نجامند. ا

درمان رفالکس: 
تغییـر سـبک زندگـي: ایـن قسـمت یکـي از مهـم تریـن مباحـث در 
رفالکـس اسـت کـه حتي مي  تواننـد به انـدازه داروها در بزرگسـاالن 
مؤثـر بـوده و در کـودکان در مـوارد خفیـف، متوسـط و گاهي شـدید 

تنهـا درمـان بیمـاري در نظـر گرفته مي شـوند.
• اجتنـاب از مصـرف برخـي غذاهـاي خـاص: برخـي غذاهـا شـامل 
کافئیـن، شـکالت، فلفـل، نوشـیدنی هاي اسـیدي مثـاًل کـوال و آب 
پرتقـال و همچنیـن غذاهـاي پرچـرب مثـل پیتـزا و سـیب  زمینـي 
سـرخ شـده می تواننـد باعـث تشـدید رفالکـس شـوند و لـذا بایـد از 

مصـرف آن هـا اجتنـاب کـرد. 
• بـاال بـردن سـر به انـدازه 02-51 سـانتي متـر باالتر از سـطح بدن 
بـه هنـگام خـواب می توانـد در کاهـش رفالکـس و سـوزش سـر دل 

بسـیار مؤثر باشـد.
• کاهـش وزن: ایـن مـورد بیشـتر از افرادي که شـاخص جرمي بدني 
03 یـا بیشـتر دارنـد به اصطـالح چاق هسـتند کمک کننـده خواهد 

. بود 
• اجتنـاب از مصـرف تنباکـو: مصـرف تنباکـو و یـا بـودن در کنـار 
افـرادي کـه تنباکـو مصـرف می کننـد می توانـد منجـر بـه بدتر شـدن 

شـود. رفالکس 

نام فارسی : انار
 Punica granatum   :نام علمی

                                                                                                                       Pomegranate :نام عمومی
نام عربی: رمان

درخت انار از جمله درختانی است که تمامی بخش های آن از ریشه، 
پوست  مثال  عنوان  به  دارد؛  درمانی  مصرف  میوه،  و  گل  تنه،  پوست 
از  همچنین  دارد.  بسیار  مصرف  کرم  ضد  داروی  تهیه  در  آن  ریشه 
بیماران  اشتهای  تقویت  جهت  اشتهاآور  شربت  تهیه  در  انار  عصاره 

استفاده می شود.
بزرگ ترین  به ترتیب  فردوس،  و  ساوه  نی ریز،  شهرستان های  ایران،  در 

تولیدکنندگان انار هستند.
این میوه دارای دو نوع بّری و بستانی بوده و بهترین آن بستانی شیرین 
بی دانه است که املسی نامند لطیف تر از سایر اقسام است و بهترین آن 

رسیده بزرگ دانه شاداب آنست
داراي طبیعت سرد و خشك مي باشد
افعال و قوا در طب سنتی ایران: 

انار به دلیل داشتن برودت در کنار قبض،سبب تقویت عضو و موجب 
ممانعت از قبول ریزش مواد به سوی عضو می شود و از آنجا که اقسام 
نیز  عضو  تقویت  بروز  در  هستند  مختلف  قبض  و  برودت  قوت  در  انار 

دارای درجات مختلف هستند.
انار شیرین:

1- داراي غذاییت كم و تولید كننده خون خوب و باز كننده مجاري و 
موجب لینت مزاج مي شود

معده  از  غذا  عبور  موجب  مزاجان  گرم  در  غذا  از  بعد  آن  خوردن   -2
خواهد شد و در هضم غذا كمك كنننده است. 

3- جهت تصفیه کبدی و تقویت کبد مفید است.
4-  فربه کننده بدن و موجب  نفوذ غذا در بدن است

5- باعث رفع خارش و موجب نیکویی رنگ رخسار است. 
6- نفاخ  است و به همین سبب در محرورین باعث نعوظ گردد.

رمان حامض )ترش(: 
و  می کند  عمل  مفتح  عنوان  به  هم  خود  نفوذ  قدرت  سبب  به   -1
از  وجه  جالی  موجب  انار  بودن  جالی  اثر  کنار  در  نفوذ  قدرت  همین 

چركمی گردد
2- قابض و مسکن لهیب و حرارت معده و کبد گرم و غلیان خون و 

صفرا است.
3- مانع ریزش مواد به معده و مدر ادرار است

4- جهت منع صعود بخار به مغز و چون بعد از طعام بخورند مانع صعود 
بخار است به دماغ. 

رفالکس در بزرگساالن و کودکان

• اجتناب از دراز کشیدن بالفاصله بعد از صرف غذا
• جویـدن آدامـس: ایـن کار بـا تحریـک ترشـح بـزاق می توانـد بـه 
بهبـود رفالکـس کمـک کنـد، هـر چنـد در کـودکان زیـر  4 سـال 

نمی شـود. توصیـه  آدامـس  جویـدن 

دارودرماني: 
بـه طـور کلـي 3 دسـته دارویـي عمـده در درمـان رفالکـس کمـک 
کننـده هسـتند. دسـته اول که بـه مهارکننـده پمپ پروتـون معروف 
هسـتند ترشـح اسـید در معـده را بالک مـي کننـد. معروفترین مثال 
هـاي ایـن دسـته امپـرازول و پنتوپـرازول هسـتند کـه مـي توانند با 
ایـن مکانیسـم بـه کنتـرل رفالکـس کمـک مـي کننـد ایـن داروهـا 
بایـد 03 دقیقـه قبـل از صبحانـه مصرف شـوند و معمواًلپـس از 2-4 
هفتـه از شـروع درمـان اثـرات درمانـي ظاهـر مـي شـود. دسـته دوم 
مهارکننـده هاي هیسـتامین هسـتند  که باعث کاهش ترشـح اسـید 
معـده مـي شـوند. معروفتریـن مثـال هـاي ایـن دسـته رانیتیدیـن و 
فاموتیدیـن هسـتند کـه البتـه اثربخشـي ایـن دسـته کمتر از دسـته 
اول اسـت. دسـته سـوم داروهـاي آنتـي اسـید هسـتند ایـن داروهـا 
تنهـا بـه عنـوان درمـان مقطعـي و کوتـاه مـدت توصیـه مي شـوند و 
اثربخشـي بسـیار کمتري نسبت به دو دسـته اول در کنترل رفالکس 
دارنـد. مهـم تریـن مثـال هاي ایـن دسـته آلومینیوم هیدروکسـاید و 

منیزیم هیدروکسـاید اسـت. 
چه زماني مراجعه به پزشک ضروري است؟

• در صـورت تهـوع تکـرار شـونده بخصـوص اگـر همـراه بـا خـون یا 
کاهش وزن شـدید باشـد.

• سـوزش سـر دل تکـرار شـونده یـا درد در قسـمت بـاالي قفسـه 
سـینه و گلـو.

• درد یا ناراحتي هنگام بلع.
• مشـکالت تنفسـي اخیـر مثـل خـس خـس سـینه و سـرفه هـاي 

. من مز
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خواص انـار
کاربردها در طب نوین: 

که  داده اند  نشان  پژوهش ها  و  است  آنتی اکسیدانی  خواص  دارای  انار 
اثرات آنتی اکسیدانی آن بیشتر از آب سیب و 2-3 برابر چای سبز است. 
 A، C، افزون بر آن، منبع خوبی از انواع ویتامین ها از جمله ویتامین
E و اسید فولیك است . آب انار در مقایسه با سایر آب میوه ها  دارای 

باالترین اثرات آنتی اکسیدانی است.
در  آتروژنز  روند  ایجاد  علل  از  یکی  قلبی-عروقی:  سیستم  در  اثرات 
که  می باشد   LDL ساختار در  اکسیداتیو  صدمات  ایجاد  عروق  دیواره 
خون  چربی  مولکول های  ساختار  در  تغییرات  از  آبشاری  آن  دنبال  به 
نیتریک  همچنین  می گردد  عروق  دیواره  در  پالک  تشکیل  به  منجر 
در  بدن  دفاعی  طبیعی  فاکتورهای  مهم ترین  از  یکی   )NO( اکساید 
اکسیداسیون دنبال  به  که  است  قلبی-عروقی  بیماری های  با  مقابله 
LDL تولید آن نیز کاهش می یابد انار با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی 
خود باعث کاهش اکسیداسیون LDL و همچنین کاهش اثرات مخرب 
دیواره  در  پالک  تشکیل  ومانع  ماکروفا ژها   بر  اکسیداتیو  استرس های 

عروق می گردد .
• اثرات آنتی کانسر: احتمال اثرات مفید آب انار در بهبود روند درمان 
بیماری سرطان عنوان شده که می تواند به نقش ترکیبات آب انار در 
معده:  اختالالت   - باشد.   وابسته  سرطانی  سلول های  متاستاز  کاهش 
پوست و برگ انار برای بهبود مشكالت معده و برخی انواع اسهال  مفید 
است. انار در بهبود هضم نیز مؤثر است و آب آن نیز در بهبود اسهال 

خونی تأثیر خوبی داشته است.
آن،  آب  كه  است  این  انار  خاصیت های  از  یكی  دندان:  از  مراقبت   •
همراه با داشتن خاصیت ضدباكتریایی و ضدویروسی، به كاهش اثرات 

پالك های دندانی نیز كمك می كند.
• كم خونی: مصرف این میوه با فراهم آوردن آهن برای بدن، به كاهش 

عالیم كم خونی مانند خستگی، سرگیجه و ضعف كمك می كند.
• انار احتمال تولد نوزاد نارس را كاهش می دهد و به عالوه به مادرانی 
وزن  با  نوزادی  تا  می كند  كمك  هستند  كودكشان  تولد  منتظر  كه 

متعادل به دنیا بیاورند. 

متوسط مواد مغذی موجود در هر ۱۰۰ گرم انار
13,7g قند   |  g 18,7 انرژی 83کیلوکالری   |   کربوهیدرات

1,7g 1,2   |   پروتئینg 4  |   چربیg فیبر غذایی 
0,29mg 0,05   |   نیاسینmg 0,07  |   ریبوفالوینmg تیامین

mg 0,08 B6 0,38  |   ویتامینmg پانتوتنیک اسید
0,30mg 10   |   آهنmg 10  |   کلسیمmg C ویتامین

236mg 36  |   پتاسیمmg 12   |   فسفرmg منیزیوم
0,35mg روی

گردآوری: دکرت نسیم حکیمی ها
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طرز تهیه سوسیس و کالباس خانگی

مواد الزم برای تهیه کالباس:
• گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفند و گوساله و یا ران مرغ به تنهایی ۳۷۵ گرم

• آب و یخ پودر شده ۶۰ میلی لیتر
• تخم مرغ ۱ عدد

• نمک ۱۰ گرم تقریبا ۲ ق چ سرخالی
• شکر ۲ گرم ۲/۱ ق چ

• شیر خشک ۵ گرم ۲/۱ ق س
• نشاسته پودر ۲۰ گرم ۱ ۲/۱ ق س

• فلفل سیاه پودر شده ۲ گرم ۳/۱ ق چ یا به مقدار دلخواه
• پودر پیاز یا پودر سیر ۵ / ۲ گرم ۲/۱ ق چ یا به دلخواه کمی بیشتر

• پودر زنجبیل ۱ گرم ۴/۱ ق چ
• پودرتخم رازیانه ۱ گرم ۴/۱ ق چ

• روغن مایع ۳۰ میلی لیتر ۲ ق س
• فلفل قرمز در صورت تمایل به هر اندازه که بخواهید

• پودر تخم شنبلیله ۱ گرم ۴/۱ ق چ
• پسته ,فلفل پاپریکا ,زیتون سبز بدون هسته,هویج و قارچ برای داخل کالباس به دلخواه و به مقدار 

دلخواه مورد استفاده قرار دهید.

طرز تهیه:
ابتدا گوشت یا مرغ چرخ کرده خود را به مدت ۱ ساعت داخل فریزر بگذارید تا کمی یخ بزند. اکنون 
گوشت یا مرغ را که حالت یخمکی دارد را در یک ظرف بگذارید و ورز دهید تا کامال چسبندگی پیدا کند. 
سپس نمک را اضافه کنید و به خوبی آن را ورز دهید. سپس ۳۰ میلی لیتر از آب و یخ پودر شده را داخل 
گوشت ریخته و مجددا آنقدر ورز دهید تا به خورد گوشت برود. در ادامه تخم مرغ را اضافه کنید و ورز 
دهید. پس از این مرحله روغن و باقی آب یخ را اضافه کنید و آنقدر ورز دهید تا گوشت خودش را بگیرد. 
در مرحله آخر تمام مواد خشک و ادویه ها را بریزید و به خوبی مخلوط کرده و ورز دهید. تمام مراحل 
فوق را می توانید با میکسر یا غذا ساز انجام دهید. اگر از مواد اضافه مانند پسته و فلفل یا… استفاده می 
کنید زمانی درون مایه بریزید که مخلوط کردن شما تمام شده و از داخل غذا ساز به ظرف دیگر منتقل 

کرده اید و یا آخر ورز دادن با دست به ظرف اضافه کنید.

 مرحله دوم 
بعد از میکس کردن گوشت و مخلوط کردن آن با فلفل پاپریکا و پسته یک تکه فویل بزرگ را بر روی 
میز یا سطح کارتان باز کنید.و گوشت را روی قسمت باالی آن قرار دهید و با دست چرب شده آن را به 
صورت رول شکل دهید.کوچک یا بزرگ دست خودتان است. سپس گوشت را با فویل رول کنید و محکم 
بپیچید و سر آن را مانند شکالت بپیچید و محکم کنید. رولهای آماده را داخل بخار پز بگذارید و 1/30 
ساعت بپزید و یا میتوانید بر روی گاز با یک آبکش بخار پز درست کنید و رولها را بپزید. بعد پخت رولها 
را داخل کیسه فریزر بگذارید و مقدار زیادی یخ خرد شده روی آن بریزید تا کالباسها خنک شوند.سپس 

آنها را داخل یخچال بگذارید ۲۴ ساعت بماند و بعد رول را باز کنید و برش دهید.

مواد الزم برای تهیه سوسیس : 
• سینه مرغ ۲ عدد کامل 

• نان تست ۲ تا ۳ عدد 
• خامه ۲۰۰ گرم ، اگر مایل بودید کم چرب باشه ، میتوانید از ماست 

چکیده هم استفاده کنید 
• سفیده تخم مرغ ۳ عدد 

• نمک ، فلفل 
• سیر ۲ حبه کوچک 

• چند قاشق شیر 
• ادویه تند

طرز تهیه :
ابتدا گوشه های اضافه و سیاه نان رو میگیرد ، و نانها رو با چند قاشق 
شیر خوب خیس میکنید ، مقدار شیری که احتیاج دارید فقط برای 

خیس کردن نانها میباشد 
گوشت مرغ را تکه کرده و همراه با همه مواد نام برده خوب میکس 

میکنید ، جوری که مثل خمیر بشه 
زیر ۴  میتونید   ، میکنید  پهن  نایلون سلفون  روی سطح صافی یک 

طرف سلفون رو خیس کنید تا هنگام کار حرکت نکنه 
من خمیر رو داخل یک نایلون معمولی ریختم، شما میتونید از قیف 

یا هر چیز شبیه استفاده کنید 
سر نایلون رو بریدم ، فقط دقت کنید که به پهنای مثل سوسیس های 

آماده احتیاج دارد که سر نایلون رو ببرید 

از ابتدای نایلون سلفون به صورت ۱ خط منظم ، مواد رودرازای ۲۰ 
تا ۲۵ سانت خالی میکنید و نایلون رو با دقت لول میکنید مثل کاغذ 

شکالت و ۲ طرف کار رو خوب میگیرد تا هوای اضافه خارج شه .

نکات مهم
دقـت کنیـد کـه بـرای منسـجم شـدن کالبـاس رول هـا را محکـم 
بپیچیـد و سـر آنهـا را هـم خـوب و محکـم بپیچید. آب و یـخ پودری 
را میتوانیـد بـا گوشـت کوب برقی درسـت کنیـد و یـا آب را بگذارید 
داخـل فریـزر و بـه مرحلـه یـخ زدن که رسـید بیـرون بیاوریـد و هم 
بزنیـد و دوبـاره داخـل فریـزر بگزارید تـا یک حالت آب و یخ درسـت 

. شود
در مرحلـه ورز دادن اگـر دیدیـد مایه کمی شـل اسـت میتوانید کمی 

نشاسـته یـا آرد اضافه کنید.
بـاز هـم قابـل ذکر اسـت کـه ادویـه هـا و مقـدار آن میتواند بـه میل 

شـما باشد

بین  هوایی  که  کنید  دقت  فقط   ، میزنید  گره  رو  طرف   ۲ انتها  در 
کارتون نباشه .

یا هر چیز مثل  نخ  با کمک  اونها رو  لول کردن سوسیس ها  از  بعد 
اون به قسمتهای مساوی تقسیم کنید ، به این صورت سوسیس های 

کوچیک و لقمه ای خواهید داشت .
آب رو جوش بیارید و سوسیس ها رو داخل آب قرار بدید ، مدت زمان 
کوتاهی احتیاج هست که سوسیس ها آماده شه ، چیزی حدود ۱۰ تا 
۱۵ دقیقه بعد از آماده شدن اونها رو از نایلون در بیارید و سرخ کنید 

و نوش جان کنید. 

گردآورنده : رزا قوام خبتیار
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عوارض مصرف سوسیس وکالباس صنعتی
سوســیس و کالبــاس، یکــی از نمونه هــای مــواد غذایــی اســت کــه 
ــان  ــداری بســیاری از متخصص ــمزه گــی و پرطرف در عیــن خوش
تغذیــه، بــه مضــرات مصــرف ایــن نــوع مــواد غذایــی اشــاره می کنند. 
متاســفانه  تمــام محصــوالت موجــود در بــازار در کارخانه هــای 
ــاق  ــه ای و قاچ ــر پل ــدگان زی ــد کنن ــوند، تولی ــد نمی ش ــام آور تولی ن
در بــازار محصــوالت خــود را بــا قیمــت ارزان وارد بــازار می کننــد و 
ــه اش،  ــرار می دهنــد مــوادی کــه حاصل ــار ســاندویچی ها ق در اختی

خمیــر مــرغ از امحــا و احشــای زائــد مــرغ مــی باشــد .

خطرات سوسیس و کالباس برای بدن
ــات  ــاالی نمــک، موجب ــدار ب ــت- مق ۱- ایجــاد فشــار خــون و دیاب

ــد.  ــی کن ــی را فراهــم م ــه قلب ســکته مغــزی و حمل

ــی،  ــی و افزودن ــواد رنگ ــه، م ــود ادوی ــت- وج ــرای پوس ــر ب ۲- مض
کهیــر و تشــدید کننــده ی برخــی بیماری هــای پوســتی و همچنیــن 
ــب ادراری  ــه و ش ــدید مثان ــاض ش ــث انقب ــد آن باع ــای تن ادویه ه

می شــود. 

ــای  ــه بیماری ه ــال ب ــی ابت ــواد افزودن ــد م ــش از ح ــرف بی 3- مص
ــد. ــی ده ــش م ــی را افزای ژنتیک

ــري،  ــع ظاه ــظ وض ــراي حف ــه ب ــده، روده و مثان ــرطان مع 4- س
طبیعــی جلــوه دادن رنــگ كالبــاس و سوســیس)رنگ هاي صورتــي 
و قرمــز( و نگهدارندگــی بیشــتر، كارخانه هــا از مــوادی ماننــد 
فســفات، نیتــرات، نمــک، چربــی و... کــه بــرای ســالمت بــدن مضــر 
ــه  ــرات پــس از وارد شــدن ب ــد. نیت مــی باشــند اســتفاده مــی کنن
دســتگاه گــوارش بــه نیتریــت و نیتــروز آمیــن تبدیــل  شــده و ایجــاد 
ــه  ســرطان معــده، روده و تومورهــای بدخیــم را ممكــن میســازد. ب
همیــن خاطــر معمــوال ویتامیــن C را بــه فــرآورده اضافــه مــي كننــد 
تــا از شــكل گیــري نیتروزآمیــن جلوگیــری شــود. مصرف ســبزیجات 
ــازه موجــب افزایــش آنتــی اکســیدان شــده  و  و میوه هــای ت

احتمــال بــروز ســرطان را کاهــش مــی دهــد.  

5- پوکــی اســتخوان- فســفات هــا بــا pH بــاال مانــع جــذب کلســیم 
و احتمــاال ابتــال بــه پوکــی اســتخوان را افزایــش می دهــد. 

6- فقــر آهــن- سوســیس و کالبــاس دارای از ارزش غذایــی پایینــی 
ــذا ویتامیــن و امــالح مــورد نیــاز بــدن را تعمیــن نخواهــد  بــوده، ل
ــه  ــی ب ــواد غذای ــن م ــرف ای ــا مص ــی ب ــودکان و نوجوانان ــرد. ک ک
همــراه نوشــابه  دچــار کمبــود آهــن، روی،  ســرب، کلســیم و انــواع 
ویتامین هــا بخصــوص ویتامیــن »د« مــی شــوند. کــم خونــی ناشــی 
ــل  ــد و تکام ــر رش ــی ب ــل جبران ــر قاب ــرات غی ــن ، اث ــود آه از کمب
مغــزی کــودک داشــته و موجــب کاهــش ضریــب هوشــی، همچنیــن 
ضعــف و خســتگی، کاهــش قــدرت یادگیــری و افــت تحصیلــی در 

ــان را ایجــاد خواهــد کــرد.  نوجوان

نکات بهداشتی هنگام خرید و مصرف سوسیس و کالباس
ــا پوســت  ــدي مناســب ب 1- پوشــش مناســب محصــول) بســته بن

ــا چروکیــده( ــاره ی ــدون حبــاب هــوا، پ ــراق و ب ب

2- پــس از پختــه شــدن كاهــش حجــم ندهنــد و نبایــد داراي لكــه 
هــاي تیــره و ســبز رنــگ و حالــت کپــک داشــته  باشــند.

ــیب  ــان، پودرس ــرده ن ــند)فاقد خ ــن)gluten( باش ــد گلوت 3- فاق
زمینــي و برنــج و درصــد گوشــت در فــرآورده بیشــتر باشــد(. ایــن 
ــدر  ــر ق ــرده و ه ــیت نك ــاد حساس ــا ایج ــاس ه ــیس و كالب سوس
درصــد گوشــت در فــرآورده بیشــتر باشــد، مرغوبیــت آن نیــز باالتــر 

ــود.  خواهــد ب

5- درمیــزان مصــرف ایــن فرآورده هــای گوشــتی زیــاده روی 
ــاه. ــار در م ــرف یکب ــزان مص ــكان،  می ــه پزش ــه توصی ــد. ب نکنی

ــه  ــتاندارد، پروان ــت اس ــا، عالم ــد و انقض ــخ تولی ــه تاری ــه ب 6- توج
ــر. ــز معتب ــد از مراک ــول و خری ــت محص بهداش

جـدول

افقی:
1 | نرمخوی-  کسی که به رایانه دیگران نفوذ می کند.

2 | نوار مغناطیسی- خجالتی  
3 | حاصل تالقی دو رود- یک در میان

4 | طایفه ای در غرب ایران- از وسایل جنگی در قدیم- ریشه
5 | از مصالح ساختمان پر مصرف- مکر و ریا

6 | نارس- تیره و کدر
7 | ضمیر وزنی- جان و روح

8 | عطوفت و مهربانی- جمع آداب
9 | مهابا و ترس- گشاده- بیماری جگرسوز
10 | سنگ آسمانی- از وسایل ژیمناستیک
11 | حرف فاصله- امپراطور خون خوار ُرم

12 | نوعی جلد کتاب
13 | معروف

14 | شمارنده مصرف انرژی- عالمت مفعولی
15 | اشاره به دور- ترد و تو خالی
16 | نویسنده کتاب آدم آدم است

عمودی
1 | نیمه دیوانه- میوه ای ترش که هندی آن معروف است- موتور عجول- دانش مکتوب

2 | اخالل در برنامه رایانه- خاک سرخ- خالص و سره- تخم مرغ فرنگی- یکی از دو جنس
3 | از درختان جنگلی- اولین رقم- برمال- قلعه حکومتی

4 | توسعه و وسعت دادن- ضمیر جمع- پاره ای از یک چیز- رنگ
5 | گوشت ترکی- پدر رستم- بخشی از اوستا

6 | ایمن ترین وسیله حمل و نقل بین شهری- ته نشین مواد معلق در مایعات- گهواره سنتی
7 | مظهر چسبندگی- حمام بخار- نقش

8 | نام هواپیمایی ایران- تبار و سلسله- از حیوانات خانگی- پوشش بدن پرندگان
9 | فرشتگان - خوشحالی - شیوه و طریق

10 | نوعی پوشش برای حجاب- کسی که دارای لکنت زبان است- وسیله ای برای نمایش احجام در مقیاس کوچک

اسامی برندگان شماره قبلی:
1- نسرین فدایی

2- عباسعلی ایراندوست
3- احمد ایراندوست

4- عباس محرابی نژاد
5- مرضیه سادات هاشمی

6- فهیمه نژاد فالطوری مقدم

گردآورنده : رزا قوام خبتیار
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سالم
بعد از چاپ دومین شماره از نشریه جامع، پیش خودمون گفتیم مگر 
این نشریه، قرار نیست جامع باشه و متناسب با افراد مختلف، مطلب 
پس  باشه!؟  مادرها  و  پدر  برای  نشریه  قراره  فقط  مگر  باشه!؟  داشته 
بچه ها چی!؟ این شد که جرقه "سرویس نوجوان" زده شد! بعدش با 
خودمون فکر کردیم؛ حاال اگر قراره سرویس نوجوان داشته باشیم، خب 
چقدر خوبه که مطالبش رو هم خود این بچه ها، انتخاب کنند! تمام 
این حرف ها منجر به این شد که اولین جلسه سرویس گروه نوجوان، 
حدود چهار ماه پیش با مهدی و مهرداد و پویا، برگزار بشه! چند وقتی 
هم هست که ُمکبِّر خوب مسجد، مازیار، به جمع ما اضافه شده. آقا 
مهدی  آقا  هم  بعدی  نفر  راست هستش!  از سمت  اول  نفر  ما،  مازیار 
هست! نفر سوم هم آقا مهرداد و نفر چهارم هم، آقا پویا است. مطالبی 

که در صفحات سرویس نوجوان آمده، ماحصل تالش دوستان است.
گـروه مـا بـه هیـچ عنـوان محـدود نیسـت و مشـتاق حضور دوسـتان جدیـد هسـتیم! لذا اگر شـما هم دوسـت داریـد فرزندتـان تو ایـن گروه 
فعالیت داشـته باشـه میتونید به ما پیام بفرسـتید. ممکن اسـت فرزند شـما توانایی سـرودن شـعر و یا عالقه به کشـیدن نقاشـی داشـته باشـه! 
و یـا هـر مطلـب دیگـر.... این سـرویس، با آغوش بـاز پذیرای مطالب شـما خواهد بود. شـما برای این کار کافیسـت از طریق پسـت الکترونیکی 

S.Hatamikhah@gmail.com بـا ما در ارتباط باشـید.

منتظرشما هستیم

ویژه نامه

لقب امام پنجم شیعیان، امام محمد باقر)علیه السالم(، » باقر« است. باقر 
یعنی شكافنده. به آن حضرت » باقر العلوم« می گفتند، یعنی  شكافنده 
دانش ها . روزی مردی غیرمسلمان، به صورت مسخره کردن، كلمه » 
باقر« را » بقر« )به معنای گاو( تلفظ کرد. و به آن حضرت گفت: » انت 
بقر« یعنی تو گاوی!! امام)ع( بدون آن كه از خود ناراحتی نشان بدهد 
و اظهار عصبانیت كند، با كمال سادگی گفت: »نه، من بقر نیستم من 

باقرم«!  
مرد غیر مسلمان دوباره گفت: »تو پسر زنی هستی كه آشپز بود«. 
امام)ع( فرمود:» شغلش این بود ، عار و ننگی که محسوب نمی شود«!

آن مرد با بی حیایی، این بار گفت »مادرت سیاه و بی شرم و بد زبان بود« 
مادرم  به  كه  ها  نسبت  این  »اگر  گفتند:  عجیب  با صبری  امام)ع(  اما 

می دهی راست است ، خداوند او را بیامرزد و از گناهش بگذرد. و اگر دروغ است، از گناه تو بگذرد كه دروغ   و تهمت می گویی.«!
دیدن این همه صبوری از مردی كه قادر بود همه گونه موجبات آزار یك  مرد خارج از دین اسالم را فراهم آورد ، كافی بود 

تا تحولی در روحیه مرد غیر مسلمان ایجاد شود و او را به سوی اسالم بكشاند.

در طبیعت قانونی وجود دارد به نام ِاسِتتار. استتار یک راهبرد است که 
حیوانات برای مخفی ماندن از دید شکارچیان به کار می گیرند. برخی 
حیوانات برای  استتار، از رنگ پوست خود بهره می گیرند، برخی برف 
را ترجیح می دهند و بسیاری از آنان نیز به شاخ و برگ درختان و 
علف های روی زمین پناه می آورند تا خود را از دید دشمنان مخفی 

کنند.
به عکس های زیر توجه کنید!

ــع  ــجد جام ــی، در مس ــیار مبارک ــاق بس ــنبه، 18 آذر، اتف روز دوش
ــای  ــت ه ــمی فعالی ــاز رس ــت! و آن آغ ــکل گرف ــرب، ش ــهرک غ ش
گــروه نوجــوان مســجد جامــع، بــا حضــور آقــای دکتــر ابوالفضلــی، 
اســتاد و قــاری بیــن المللــی قــرآن کریــم، پــس از حــدود یــک دهــه 

توقــف بــود.
ـــود را،  ـــت خ ـــن فعالی ـــهرک، اولی ـــع ش ـــجد جام ـــوان مس ـــروه نوج گ
ـــه  ـــااهلل ب ـــا انش ـــت ت ـــرار داده اس ـــرآن ق ـــت ق ـــا محوری ب
ـــور  ـــا ش ـــد، و ب ـــاتید توانمن ـــور اس ـــرآن و حض ـــت ق برک
ـــت  ـــدن فعالی ـــترده ش ـــاهد گس ـــوان، ش ـــزان نوج عزی
ـــری و... باشـــیم. ـــی، ورزشـــی، هن ـــای علمـــی، فرهنگ ه
در حـــال حاضـــر جلســـات گـــروه نوجـــوان مســـجد 
ــد از  ــنبه، بعـ ــنبه و پنجشـ ــای دوشـ ــع، روزهـ جامـ
ــه  ــت و از همـ ــرار اسـ ــا، برقـ ــرب و عشـ ــاز مغـ نمـ
ـــات،  ـــن جلس ـــور در ای ـــرای حض ـــز، ب ـــان عزی نوجوان
ـــا و  ـــنیده ه ـــق ش ـــتی! طب ـــود. راس ـــی ش ـــوت م دع
ـــای  ـــرم امن ـــت محت ـــاعدت هیئ ـــا مس ـــا! ب ـــده ه دی
ـــده  ـــدارک دی ـــز ت ـــان، نی ـــرای نوجوان ـــی ب ـــای نفیس ـــجد، هدای مس

ـــت! ـــده اس ش
ـــدرس  ـــتاد و م ـــی، اس ـــر ابوالفضل ـــای دکت ـــاب آق ـــی اســـت؛ جن گفتن
ـــی دانشـــگاه، دارای  ـــت علم ـــم و عضـــو هیئ ـــرآن کری ـــی ق ـــن المل بی
ـــنتی از  ـــب س ـــرای ط ـــکا و دکت ـــوق از آمری ـــرای حق ـــدرک دکت م

ـــد.  ـــی باش ـــد، م هن

سعید حاتمی خواه
مسئول سرویس نوجوان

برگرفته از کتاب داستان راستان شهید مطهری

داستانک 

خبر ویژه علم و شگفتی های خلقت

صبرایوب...

استتار

تو عکس زیر کدوم حیوان، خودش رو مخفی  بزنید  میتونید حدس 
استتار  اینقدر ماهرانه  ماره که  اون یک  کرده!؟ درست حدس زدید! 

کرده!

آغـاز فعالیـت هـای گـروه نوجـوان 
مسـجد جامـع شـهرک غـرب
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بچه ها، دقت کردید تو خیلی از پارک ها که می رویم، معموال در کنار 
بازی  باید  ولی چه جوری  پنگ هم هست!  پینگ  میز  بازی،  وسایل 
کنیم!؟ برای همین، ما در این شماره قصد داریم، نحوه بازی کردن 

پینگ پنگ یا همون تنیس روی میز را یاد بگیریم...
تنیس روي میز یا پینگ پنگ ورزشي است که روي میز انجام مي شود 
و دو یا چهار بازیکن در آن شرکت دارند و هر بازیکن یک راکت دارد 
و به وسیله آن به توپ ضربه مي زند. بنابراین برای بازی فقط نیاز به 

توپ و راکت و یک میز داریم!
چگونگي بازي :

ضربه  باید  کننده  شروع  فرد  و  دارد  نام  سرویس  ضربه  اول،  ضربه 
و  آید  فرود  زمین خودش،  تو  اول  توپ،  که  بزند  را طوری  سرویس 
سپس وارد زمین حریف شود، ولی در ضربه هاي بعدي توپ باید فقط 
در نیمه زمین طرف مقابل به زمین بخورد. دو نیمه زمین با یک تور، 
از هم جدا شده اند. اگر توپ در زمین حریف فرود نیاید، یک امتیاز به 
حریف اضافه مي شود و اگر توپ در زمین حریف فرود آید و پس از آن 
حریف نتواند توپ را به زمین طرف مقابل بزند یک امتیاز به فردي که 

ضربه را زده افزوده مي شود.
اگر در ضربه اول)ضربه سرویس(، توپ پس از اینکه به زمین خورد، 
به تور بخورد و سپس در زمین حریف اصابت کند نت حساب میشود 
و فردي که آغازگر است باید دوباره ضربه را بزند و هیچ امتیازي براي 

کسي حساب نمي شود.
بازیکن یا زوجی  از پنج ِگیم ۱۱ امتیازی تشکیل می شود. هر  بازی 
که زودتر به امتیاز ۱۱ دست یابد، برنده گیم خواهد بود، مگر آنکه 
دو بازیکن و یا هر دو زوج به امتیاز مساوی ۱۰ دست یابند. در این 
پی  در  پی  امتیاز  دو  که  بود  زوجی خواهد  یا  بازیکن  برنده،  صورت 
بیشتر از حریف خود کسب کند. اگر بخواهیم، این ورزش رو به صورت 

راکت  انواع  بازی،  های  منطقه  درباره  باید  کنیم  دنبال  ای  حرفه 
گیری، حرکت پاها، انواع ضربات و... هم یاد بگیریم و تمرین 

توانید  بیشتر می  یادگیری  برای  بنابراین دوستان  کنیم. 
جمهوری  میز  روی  تنیس  فدراسیون  اینترنتی  سایت  به 

اسالمی ایران، مراجعه کنید.

مادرتون  تشنه هستید،  گرم، که خیلی هم  روز  در یک  اگر  ها  بچه 
می  خوشحال  چقدر  بده،  خوشمزه  خنک  شربت  لیوان  یک  بهتون 

شوید!؟
حاال، قرآن هم، هدیه ای است، از طرف خدای مهربان ما! تا به ما، راه 
خوب بودن و خوشبختی رو نشون بده. برای همین ما باید، کتاب قرآن 
رو بهترین دوست خودمون بدونیم و بیشتر با این دوست خوب، آشنا 

بشویم. هدف ما هم از این بخش همینه! شناخت بهترین دوستمون!

تکرار  بار  آن،31  آیه  یک  که  است  سوره  کدام  دانید  1(می 
شده است!؟؟

2(راستی نام سوره ای که آیه الکرسی در آن آمده است را 
می دانید!!؟؟

3(کدام سوره قرآن است که در تمام آیه های آن، نام خداوند 
با لفظ مبارکه »اهلل« آمده است!؟

4(می دانید داستان معراج پیامبر عزیز اسالم، در کدام سوره 
آمده است!؟

5(می دانید در کدام سوره از افراد عیب  
به شدت  کننده،  مسخره  و  جو 

انتقاد شده است!؟

ورزش

معماهای قرآنی

بازی ریاضی

قلقلک

تنیس روي میز)پینگ پنگ(

1- الرحمن 2- بقره 3- مجادله 4- اسرا 5- همزه

ریاضی دنیای بسیار شیرینی است! تو این دنیا همه چیز نظم و ترتیب 
دنبال  میگردد،  گنج  دنبال  در  که  کسی  همچون  ریاضی  علم  داره! 

کشف این نظم و ترتیب است! به مثال های زیر نگاه کنید...

جادوی 67×67
به حاصل ضرب زیر توجه کنید، خودتون یه بار، حاصل ضرب ها رو 

امتحان کنید! 

67×67=4489
667×667=444889

6667×6667=44448889
66667×66667=4444488889

666667×666667=444444888889
6666667×6666667=44444448888889

عدد 10 رقمی! 
نمایانگر  )از سمت چپ(  آن  رقم  اولین  که  داریم  رقمی   10 عددی 
تعداد صفرهای بکار رفته در عدد می باشد. رقم دوم آن، تعداد 1 های 
بکار رفته در عدد را نشان می دهد. به همین ترتیب تا رقم دهم، که 
تعداد 9 های بکار رفته در این عدد را نشان می دهد. آیا با داشتن این 
اطالعات، می توانید عدد مورد نظر را حدس بزنید؟ مثال این عدد رو 

نگاه کنید! ببینید با قاعده بیان شده، جور در می آید!!؟؟
6210001000

قانون،  این  از  که  کنید  پیدا  دیگری  عدد  توانید  می  باز  نه!؟  جالبه! 
پیروی کند!!؟؟

غضنفر میره سینما می بینه چراغ ها خاموشه بر می گرده!

طرف میگه: حواستون باشه هیچ وقت گورل نخورین! من یه بار گول 
خوردم، گولم تمام شد!!!

آرزوی جوجه تیغی می دونید چیه!!؟؟ دوست داره یک نفر برای یه 
لحظه هم که شده بغلش کنه!!!

آرزوی پاندا میدونین چیه!!؟؟ دوست داره بتونه عکس رنگی بگیره!!

آرزوی گوسفند میدونین چیه!!؟؟ دوست داره یه بار هم شده جلوی 
وانت بشینه!!



40

ول
ل ا

 جامع .سا
امه

صلن
ف

خواننـدگان محترمـی کـه عالقمند بـه همکاری بـا فصلنامه هسـتند می تواننـد با تخصص خـود و ارسـال مطالب قابل 
اسـتفاده، راهنمـای خواننـدگان دیگر باشـند. در صورت تمایل با ایمیل سـر دبیـر ارتباط برقـرار فرمایند.

لطفـا"در ارسـال مقالـه بـراي چـاپ در این مجلـه به نکات زیـر توجه فرمائیـد.   کلیه صفحـات مقاله بایـد داراي شـماره بوده و 
تعـداد صفحـات از 3 صفحه تجـاوز نکند.

 متن مقاله بایستي به صورت Word  به پست الكترونیكي jame.pbu@masjedjame.com ارسال شود.  
 Microsoft office Word مقاله با نسخه 2003 تا 2013 نرم افزار •

 A4 حداکثر 3 صفحه اندازه كاغذ •
• قلم B Nazanin سایز12 برای کلمات فارسی و Times New Roman سایز 12برای کلمات انگلیسی

 و فاصله خطوط 1 تایپ و تنظیم شود.
• مشخصات نویسنده یا نویسندگان که شامل نام و نام خانوادگي، رشته تحصیلی،شماره تلفن ترجیحا" تلفن همراه وپست الکترونیکی 

ارتباط با ما
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