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بنام کردگار هفت افالک        که پیدا کرد آدم از کفی خاک
خداوندی که ذاتش بی زوالست      خرد در وصف ذاتش گنگ و اللست 

با همکاری و تالش دوستان مخلص و استعانت از رهنمودهای آیت اهلل سید فتاح هاشمی شماره دیگری از 
فصلنامه جامع همزمان با ایام اربعین و سوگواری حسینی تقدیم شما خوانندگان و همراهان گرانقدر میگردد. 

که همه اینها جز با استمداد از ذات اقدس الهی امکانپذیر نیست .
الهی تالش هایی هست که جز به مددتو ثمر نمی بخشد

تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست
دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود.

تقارن انتشار این شماره با اربعین حسینی موجب شد تا این شماره رنگ حسینی به خود گرفته و به نام مزین 
حسین بن علی ، سرور آزادگان جهان رونق یابد، چهل روز همگامی و همدلی با سرور ساالر شهیدان. چهل 
روز سوگواری ، سخنرانی و تفکر در این واقعه عظیم به راستی چه درسهایی از این چله نصیبمان شده است، 
زیستن با عزت، نه بزرگ بر تمام قدرتهای استبدادی، صبوری و ایستادگی، محبت و ایثار، حیا، امر به معروف 

ونهی از منکر، بردباری و.....  
کدام یک ازاین درسها  بعد چهل روز در عمق جان و دلمان نفوذ کرده  تا هم صدا با کاروانیان زمزمه کنیم:

ِ َو َحبیِبِه الُم َعلى َوِلىِّ اهللَّ اَلسَّ

ِ َو َنجیِبِه الُم َعلى َخلیِل اهللَّ اَلسَّ

ِ َواْبِن َصِفیِِّه الُم َعلى َصِفىِّ اهللَّ اَلسَّ

هیِد الُم َعلَى اْلُحَسْیِن اْلَمْظُلوِم الشَّ اَلسَّ

سردبیر نشریه جامع
دکرت نسیم حکیمیها



در زمان زعامت آیت اهلل العظمی بروجردی قّدس سّره ارتباطاتی بین ایشان 
بزرگترین  را داشت.  آنجا  ریاست  بود. شیخ شلتوت  قرار  بر  االزهر  و جامعة 
مفتی عاّمه مذهب بود در آن زمان شیخ شلتوت حصار لزوم پیروی از مذاهب 
چهارگانه را شکست و فتوی داد: » پیروی از فقیه امامّیه کاماًل مجزی 

است «
نّص فتوی ایشان اینست: از او پرسیدند که بعضی معتقدند که بر هر مسلمانی 
الزم است برای اینکه عبادات و معامالت او صحیح باشد، از یکی از مذاهب 
اربعه معروف تقلید کنند، که مذهب شیعه أثنی عشری و زیدی از آنها نیست 
آیا حضرتعالی هم با این عقیده کاماًل موافقید؟ و یا از تقلید مثاًل مذهب أثنی 

عشری منع می فرمائید. ایشان در جواب گفتند:

اواًل: اسالم بر هیچکس از پیروان خود واجب نکرده که احکام فرعی را از 
مذهب معینی پیروی کند، ما می گوئیم: هر مسلمانی حّق دارد در ابتدا از 
هر مذهبی که طبق مدارک صحیح نقل شده و احکام آنرا در کتب مخصوص 

تدوین کرده اند، پیروی کند.
همچنان که از یکی از مذاهب )هر مذهبی باشد ( پیروی کرده اند می توانند 

به مذهب دیگری عدول نمایند و هیچگونه مانعی از آن نیست.

ثانیًا: مذهب جعفری مشهور  به أثنی عشری از جمله مذاهب است که 
این  بنابر  کرد.  تقلید  آن  از  توان  می  شرعًا  سنت  اهل  مذاهب  سایر  مانند 
ورزیدن  تعصب  از  و  دریابند  را  حقیقت  این  مسلمانان  تمام  است  شایسته 
نسبت به مذهب خاص خودداری نمایند. چه اینکه دین خدا و آئین او تابع 
مذهب خاص و محض به مذهب معینی نیست همه پیشوایان مذاهب اسالمی 
مجتهدند و نزد خداوند متعال مقبولند و افراد غیر مجتهد جایز هستند از آنها 
تقلید کرده و به آنچه در فقه خود مقّرر داشته اند عمل نمایند و در این باب 

فرقی میان عبادات و معامالت نیست.
اخیرًا هم احمد الطّیب، ریاست جامعة األزهر نظیر همین فتوی را داده که 
قسمتی از آن این است: آیا می شود کسی از مذهب حنفی مثاًل به مذهب 
جعفری منتقل شود؟ می گوید: میشود، هیچ مانعی ندارد آنهم مذهبی است 

از مذاهب.

بیانات آیت اهلل هامشی تربیزی 
پیرامون موضوع مهم امامت
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باید بررسی محققانه شود که آیا چه کسی پس از درگذشت رسول خدا )ص( 
مبین احکام الهی و مفسر قرآن و مرجع حالل و حرام و ... مسلمانان است، در 
فراگرفتن حالل و حرام تا در مسائلی که نو ظهور است و مستحدثات مسائل 
که نّصی از قرآن و حدیث از پیامبر نرسیده است به او مراجعه شود و قول او 
حّجت و گواه باشد، در حالی که آن مسائل مستحدثه از حّد و حصر خارج 
است به چه مقامی باید مراجعه شود که سند قطعی باشد و به آن عمل کنند.

این جا است که شناخت چنین مرجعی الزم جلوه می کند. واین هم معلوم 
باشد که هرگز نباید موضوع شناسایی » امام « مانعی بر سر راه اتّحاد اسالمی 

باشد و موجب تفرقه مسلمین گردد، این مسئله مهمی است.
 از دیدگاه شیعه،  امامت امتداد رسالت و دنباله همان فیض معنوی است. 
در این صورت بحث از آن الزم و ضروری است،  به تصریح مکّرر در مکّرر 
پیامبر )ص( پس از درگذشت وی مضافًا بر » قرآن«، اهل بیت و عترت پاک 

او مرجع مسلمین هستند.
اّنی تارُک فیکم الثقّلیَن کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی َانَّهما َلن یفترقا
و فرمود: هذا علی مع القرآن و القرآن مع علی ال یفترقان ) حدیث 

ثقلین عبقات میر حامد حسینی هندی (
در بیان شیعیان مسئله »امامت« اهمیت فوق العاده ای دارد ولی در میان 
اینست  دلیلش  نیستند  قائل  اهمیت  براین مسئله  آنقدر  اسالمی  فرق  سایر 
که مفهوم »امامت« در نزد شیعه با مفهوم »امامت« در سایر فرق اسالمی 

متفاوت است.

ما شیعیان اصول دین را بیان می کنیم:
»توحید، نبّوت، معاد، عدل و امامت«

یعنی »امامت« را جزء اصول دین می شماریم، اما اهل تسّنن قائل به نوع 
خاصی از امامت هستند ولی به یک شکل دیگری که جزء اصول دین نیست 

بلکه از فروعات است.

اهل تسنّن امامت را جزء فروع دین می دانند:
و  لیاقت  جز  او  در  و  است  اجتماعی  منصب  یک  امامت  تسنن  اهل  دید  از 

کاردانی برای اهداف خاص چیز دیگری شرط نیست.
امامت از نظر شیعه یک منصب الهی است که باید از طرف خدا تعیین گردد 
به توسط پیامبر )ص( و در بسیاری از شرایط و مسئولیت ها با پیامبر برابر 

و یکسان است

از نظر کالمی
و  دینی  امور  به  نسبت  وسیع  سرپرستی  را  امامت  تسنن  اهل  دانشمندان 

دنیایی مسلمانان میدانند. 
فاضل قوشجی در شرح تجرید عالّمه می گوید:

األمامة ریاسة عاّمه فی امور الّدین و الدنیا خالفًة عن الّنبی
یعنی اجتماع زعیم الزم دارد و کسی تردیدی ندارد حتی شیعه هم قبول 
دارد که اجتماع نیازمند یک رهبر عالی و فرمانده است. امور دینی وگسترش 
اسالم در بالد به عهده اوست. امنیت عمومی از طریق قدرت حفظ اموال و 
نفوس مردم و صیانت آنها یک حاکم عرفی می خواهد که او زمامدار اجتماعی 
لیاقت شرط دیگری ندارد، نه علم وسیع به احکام، نه عصمت و  است. جز 
مصونیت الهی الزم نیست. مردی الیق باشد، که تبهکاران را تنبیه و درباره 
گنهکاران از طریق اجراء حدود الهی جلو فساد را بگیرد. محقق تفتازانی می 
گوید: هرگز الزم نیست امام از لغزش و گناه پیراسته باشد، هرگز نافرمانی 
او و عدم آشنایی اش با احکام الهی مایه عزل او نمی شود. ) شرح مقاصد، 

جلد 1 ص 371 (

اما دانشمندان شیعه می گویند:
امامت یک نوع والیت الهی است از جانب خدا به شخص امام داده می شود. 
امامت بسان نبّوت یک مقام انتصابی است به امر الهی و بدست پیامبر )ص(. 
امامت امتداد رسالت است، جز اینکه پیامبر پایه گذار شریعت و محل نزول 
وحی الهی است، و اما امام مبّین و حافظ و نگهبان اوست و در همه شئون 
العالم  نبی مثل: »  باشد. تمامی شرایط  پیامبر همگام می  با   ) ) جز وحی 
بااُلصول و الفروع و العصمة عن الخطا و العصیان و االشتباه « برای 

امام هم هست.
فرد الیقی بعد از پیامبر الزم است باشد و تمامی احکامی کلی را که پیامبر 

آورده بداند و احکام جزئی را با استنباط خود بیان نماید.
درست است که در دوران پیامبر تمامی احکام اسالم تشریع شده، به وسیله 
جبرئیل بازگو شده است، اما بر اثر نبودن شرایط و یا گرفتاریهای پیامبر و 

کمی وقت، بیان یک رشته احکام به عهده امام گذاشته شده است.
پس حتمًا باید کسی یا کسانی در میان مسلمین باشند، )مجتهد( که بعد از 
رفتن پیامبر در بیان توضیح الزم در احکام اسالمی، مثل خود پیامبر باشند، 
اما اهل تسّنن بعلت عدم رجوع به این فرد کامل، ناچار قیاس و استحسان 
را پیش کشیدند. ناچار باید با قیاس موضوعی با موضوع دیگر و یا مشابهات 

ظّنی و گمانی حکمی را استنباط بکنند.
پس امام کارشناس امر دین است، و باید جنبه »قدسی« داشته باشد و همه 

احکام و علوم و حقایق را از پیامبر یاد گرفته باشد.
علی )ع( می گوید: پیامبر هزار باب علم به من آموخت که از هر بابش هزار 
راههای  از  که  کنید  از من سوال  آسمانها  راههای  از  گردد  باب مشتق می 

زمینی آنها را بهتر می شناسم.
اصاًل انکار کردن امام تحقیر کردن اسالم است و این کارشناس و امام باید 
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»عصمت« داشته باشد تا اشتباه نکند و خطایی از او ُرخ ندهد. 
پس امامت به این شکل امری است مّتمم نبوت و از نظر بیان 

دین باید معصوم باشد.
مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی کتابی نوشته بنام »تجرید« 
قسمتی از آن منطق است » منطق تجرید« قسمتی در کالم 
»فّن کالم« مسائل توحید و نبّوت وامامت و معاد .... را بحث 
کرده است. بخش توحیدی آن جنبه فلسفی دارد. خواجه به 

روش فالسفه بحث کرده است.
مرحوم عالمه حّلی )ره( هر دو قسمت را شرح کرده، او شاگرد خواجه نصیر 
.... و در فقه شاگرد  الدین طوسی در منطق و کالم و فلسفه و ریاضیات و 
محقق صاحب شرایع بوده است و از فقهای درجه اول شیعه می باشد. قسمت 
منطق شرح تجرید را » الجوهر النضید نامیده و قسمت کالمش را » کشف 
المراد« که مشهور به شرح تجرید است. در قسمتهای آخر کتاب تجرید بحثی 
برای امامت آمده است و مال علی قوشچی که اهل تسنن است، شرحی بر 

تجرید نوشته و نظریات عامه را منعکس می کند.
تعبیر  است خواجه  نظریات شیعه  که  کند  رد می  را  های خواجه  نظریه  و 
کالمی دارد: می گوید ) وجود االمام لطف( مقصودش اینست که امامت هم 
نظیر نبوت از مسایلی است که از حد بشری بیرون است، مرحوم شیخ الرییس 
بوعلی سینا در شفا برای اثبات نبوت از این عبارت استفاده کرد )وجود نبی 
لطف( پس امام هم از طریق الهی باید باشد با این تفاوت که نبی مستقیما 
از ناحیه ی خداست. انتخاب پیامبران با خدا و امامت تعیینی است از ناحیه ی 

پیامبر به امر خدا.
علمای شیعه می گویند بحث در امامت حضرت امیر )ع( است اگر ثابت شد 

در بقیه ی ائمه علیه السالم بیشتر به نص امام قبلی تمسک می گردد.
فقها می گویند دین اسالم دین خاتم است شریعت دیگری نخواهد آمد و 
دینی است کلی و جامع همه شئون زندگی بشر. آیا در زندگی پیامبر اکرم در 

مدت 23 سال فرصت شد که تمامی اسالم را به مردم تعلیم دهد.
با مطالعه ی تاریخ پیامبر)ص( و با توجه به تاریخچه ی مکه و مدینه مسلم 
است که این مدت کافی نبود که همه ی احکام را برای همه ی مردم بیان 

کند و امکان هم ندارد چنین دینی ناقص، بیان شده باشد.
بنابراین حتما باید کسی یا کسانی در میان اصحاب پیامبر)ص( وجود داشته 
باشد که اسالم را به تمام و کمال از پیامبر)ص(  فرا گرفته و از جمیع جهات 
مجهز باشند که بعد از رفتن پیامبر)ص(  از نظر توضیح و بیان اسالم نظیر 
وی باشند. فرقشان این باشد که پیغمبر از راه وحی الهی و اینها از راه یاد 

گرفتن از پیامبر)ص(  می گویند.
اهل تسنن به این شخص رجوع کردند از اول اسالم دین را ناقص تلقی کردند 

و در  نتیجه دست به دامن قیاس و استحسان1 زدند.
مقایسه یک موضوع به یک موضوع دیگر و با مشابهات ظنی و گمانی حکم 

مسایلی که از پیغمبر چیزی بر آن صادر نشده باشد را استنباط میکنند.
علمای شیعه می گویند ما و شما هر دو اعتراف داریم که پیامبر)ص( در آن 
مدت نتوانست تمام احکام اسالم را ولو به صورت کلی برای مردم بیان کند 
اینطور  اما ما میگوییم  شما میگویید پیامبر)ص( همینطور رها کرد و رفت 
نبوده از جانب پیامبر)ص( افرادی معین شدند عصمت داشتند پیامبر)ص( 
تمام حقایق اسالم را اول بار برای علی )ع(  بیان کرد و ایشان به تمام سواالت 

و مشکالت دینی جواب میدادند.
1. ِاْسِتْحسان ، اصطالحی  برای  روشی  از روش های  اجتهادی  در فقه  اهل  سنت  که  غالبًا در عرض  قیاس  مطرح  شده و در علم اصول مباحث 
حّجت به مناسبت از آن سخن رفته است. این  واژه  در لغت  به  معنی  »نیکو شمردن « است  یا به معنای جست  وجو از امر نیكو جهت عمل 

و پیروی از آن است.

امام یعنی کارشناس امر دین
امام اشتباه نمیکند، خطا برایش رخ نمیدهد و حتما هم به قاعده ی لطف 
به  انسانها  راه  برای هدایت بشر الزم است هدایت می شود چون  الهی، که 
طرف خدا بسته است که این دلیل را مرحوم ابوعلی سینا برای اثبات وجوب 

اعزام انبیا آورده و در باب اثبات امامت هم یک دلیل عقلی است.

امامت متمم نبوت است
ممکن  بدون عصمت  مهمی  امر  چنین  باشد  اشتباه  و  از خطا  معصوم  باید 

نیست  
باید منصوص باشد. یعنی نصی از طرف پیامبر برای  به دلیل عصمت، امام 

اثبات امامتش باشد.
زیرا که تشخیص عصمت با مردم نیست، موضوعی نیست که مردم بفهمند 
همانطور که تشخیص پیامبر با مردم نیست چون او هم باید عصمت داشته 

باشد خدا باید تعیین کند.
فرقش این است که در نبی باید از راه معجزه به مردم شناسانده شود ولی امام 

از راه پیامبر شناسانده می شود.
ی  مسأله  از  و  »عصمت«  مسأله  به  شدیم  وارد  »لطف«  مسأله  از  نتیجه: 

عصمت آمدیم به مسأله ی »تنصیص«.

ارتباطی با علی  سوالی پیش می آید: این حبث چه 
)ع( دارد ؟

خواجه نصیر الدین طوسی در جواب می گوید:
از  بودن  منصوص  و  بودن  معصوم  یعنی   » )ع(  بعلی  مختصان  هما   «

مختصات علی)ع( است.
دقت شود: حتی یک نفر اختالف نکرده است که غیر از علی)ع( اشخاص 

دیگر منصوص هستند، اینطور نیست که بحث شود:
» که ما بگوییم علی)ع( منصوص است و آنها بگویند غیر از علی)ع( 

منصوص است «
قطعی و منجز است اگر تنصیص بوده باشد فقط منحصر است به علی)ع( و 

ال غیر.

صحبت اینست است که آیا پیامرب)ص( کسی را 
از علی)ع(  این صورت غیر  تعیین کرده است، در 

کس دیگری نیست یا تعیین نکرده است ؟
خواجه می گوید: نص و تنصیص الزم و واجب است و پیامبر)ص( حتما انجام 
از  غیر  و آن شخص منصوص  است  نموده  را عمل  واجب  این  و  است  داده 
علی)ع( کس دیگری نیست چونکه دیگران اصال چنین ادعایی را نکرده اند 

که مثال »فالنی« منصوص است غیر علی)ع(.
خلفا هم خودشان مدعی تنصیص برخود نبودند چه رسد به دیگران، خود 
خلفا هم مدعی عصمت نبودند بلکه صراحتا اعتراف به اشتباهات خود داشته 

اند. اهل تسنن قبول دارد که ابوبکر می گفت:
» إن لی شیطانا یعترینی« گاهی شیطان بر من مسلط می شود ، تا اگر 

من کج رفتم مرا هدایت کنید.
عمر می گفت : » لوال علی لهلک عمر « هفتاد بار تکرار نموده است .

قطع نظر از استدالالت کالمی بر اثبات امامت میرسیم به این جا که اصال 
پیامبر ص ، علی ع را به امامت تنصیص نموده است.

پیامبر ص خطاب به اصحابش فرمود : »سلموا علی عّلٍی بأمره المومنین « 
به علی )ع( به عنوان امارت سالم دهید.که مربوط به قضیه ی غدیر است به 
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کتابهای» الغدیر و عبقات « مراجعه شود.
پیامبر ص به علی ع فرمود : » انت الخلیفه بعدی « در سیره ابن هشام و 
کتب اهل تسنن » داستان یوم االنذار« آمده است و » انذر عشیرتک 
االقربین«. فرمود: هر کسی زودتر به من ایمان آورد وصی و جانشین من 

خواهد بود. 
» غیر از علی )ع( احدی جواب مثبت نداد.«

حدیث متواتر غدیر » من کنت مواله فهذا علی مواله«
نبی  ال  أنه  اال  موسی  من  هارون  منزله  به  منی  »أنت  منزلت،  حدیث 

بعدی«
قرآن می گوید:» رب اشرح لی صدری و یسر  لی امری و احلل عقده 
من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی أشدد 

به ازری و اشرکه فی امری «
مسیر  از  انحراف  سبب  به  )ص(  پیامبر  از  بعد  خلیفه  انتخاب   در  تشتت 
تنصیص پیامبر )ص( بود  هر کدام از خلفای سه گانه بگونه ی خاص انتخاب 
شدند هر کدام با گزینش دیگری اختالف داشت مثال ابی بکر از طریق سقیفه 
ی بنی ساعده انصار که گروه کوچکی در آنجا گرد آمده بودند انتخاب  گردید 
، انتخاب عمر به وسیله ی خود خلیفه ی اول انتخاب گردید و بس. و انتخاب 
عثمان از طریق شورای شش نفری که اعضای آن به وسیله ی خلیفه ی دوم 

تعیین شده بود انتخاب گردید.
آنست که مسأله خالفت مسأله  بر  گواه  انتخاب  این دگرگونی در شیوه ی 
انتخابی نبود چونکه برای گزینش امام از طریق مردم دستوری از پیامبر )ص( 

گرامی نرسیده بود  و گرنه معنی نداشت پس از در گذشت 
به  هیچکدام  که  گوناگون  طرق  با  وی  خلفای  ص  پیامبر 
انتخاب گردند و دستور پیامبر ص  دیگری شباهت نداشت 
نادیده گرفته شود و همه ی مردم مهر خاموشی بر لب نهند 

و بر روش گزینش اعتراض ننمایند.
در  رهبری  و  امامت  مقام  که  آنست  بر  گواه  دگرگونی  این 
اسالم یک منصب »انتصابی« از جانب خداست. منتهی سران 

قوم در این مورد مانند دهها مورد دیگر نّص پیامبر )ص( را بر » علی )ع( » 
نادیده گرفتند و مردم را برگزینش پیشوا از طریق اّمت سوق دادند و چون 
گزینش رهبر از طریق مردم کاماًل مطلب تازه ای بود و گردانندگان صحنه 
در این موضوع سابقه ای نداشتند گزینش رهبر به صورتهای مختلفی انجام 

گرفت.
گاهی به وسیله عده ای از مردم و گاهی بوسیله خود خلیفه و گاهی از طریق 

شورای )شش نفره ( که اعضاء آن از طریق خود خلیفه انتخاب گردیده بود.
در خاتمه توجه همه خوانندگان محترم را جلب می کنم به حدیث متواتر 

معنوی بنام » حدیث ثقلین «  که پیامبر فرمودند:
إنی تارک فی کم الثقلین کتاب اهلل و عترتی ما إن تمّسکتم َبهما َلن 

َتِضّلوا َابدًا َلن یفترقا حّتی َیردا َعَلیَّ الحوض
این دوتا از هم جدا نمی شوند و راهشان را از هم جدا نمی کنند و بین این 
دو اختالف پدید نمی آید. هر که بگوید:حسبنا کتاب اهلل، بدانید که در مسیر 

اسالم واقعی نیست.

والسالم
سید فّتاح هاشمی تبریزی

1394/7/25
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معرفی مسئول واحد آقایان:
آقای علی علیزاده زنوزی متولد 1332 دارای مدرک فوق لیسانس دانشکده 
نیروی هوایی و فارغ التحصیل دانشکده فنی رایت پترسون آمریکا.31 سال 
در نیروی هوایی خدمت کردم و بعد آن در ساخت مسجد همکاری میکردیم. 
از سال 83 به مدت یک سال و نیم مسئول سالن اجتماعات بودم و از سال 
86 هم مسئول کتابخانه شدم البته کتابخانه از نیمه دوم 84 شروع به کار 

کرده است.
هرساله فعالیت های کتابخانه برای بررسی به هیئت امناء و آیت اهلل هاشمی 

ارائه می شود که چکیده ای از این گزارشات به شرح ذیل است:

تعداد اعضاء سال 
352  85
215  86
559 87)شروع فعالیت آقای علیزاده( 
603  88
800  89
----  90
880  91
700  92
تعطیل  93

البته آمار دقیق خروجی هم در گزارشات وجود دارد از قبیل تعداد قبولی 
در دکتری ، ارشد ، کارشناسی و کنکور که به مسولین محترم مسجد ارائه 

می شود.

معرفی مسئول واحد خواهران:
خانم ریحانه حکیم زاده دارای مدرک لیسانس کتابداری و اکنون در مقطع 
ارشد رشته آرشیو در حال ادامه تحصیل هستند و همزمان با تحصیل، در روز 
های فرد مسئول کتابخانه واحد خواهران هستند که یک ماه است مشغول 

بکار شدند.

راه اندازی جمدد بعد از امتام تعمیرات
کتابخانه شروع  دوباره  تعمیرات  اتمام  از  بعد  فطر سال جاری)94(  عید  در 

نفر   230  )94/7/26( االن  تا  و  کرد  کار  به 
ثبت نام کردند و علت اینکه ثبت نام کم بوده بخاطر 

تعطیلی و هماهنگ بودن در زوج و فرد بودن کتابخانه برای 
خانم ها و آقایان با کتابخانه های منطقه که در صورت موافقت از ترم 

بعدی برنامه زوج و فرد برعکس خواهد شد.

ظرفیت کتاخبانه 
مساحت کتابخانه در سال 84 حدودا 800 متر مربع بود که حدودا ظرفیت 
با انجام تغییرات و تعمیرات مساحت کاهش یافت و  اما  800 نفری داشت 
فضای االن حدودا 350 متر مربع است که ظرفیت حدود 300 نفر در خود 

را دارد.
با  اما  از تغییرات 11هزار جلد بوده  ظرفیت کتاب موجود در کتابخانه قبل 
انجام تغییرات و کم شدن فضا مجبور شدیم 1200 جلد را از رده خارج کنیم.
که حدودا 10 قفسه از 62 قفسه کتاب را به دلیل کمبود جا انتقال ندادیم.

در این کتابخانه کتاب های عمومی وجود دارد و کتابهای تخصصی خاصی 
تقریبا  ها  طلبه  بودن  بخاطر  که  حقوق  و  فقه  رشته  در  مگر  ندارد  وجود 
مراجعه  اکثر  دارد  وجود  اینجا  در  که  منابعی  به  توجه  با  و  است  تخصصی 
اینجا  در  که  کمبودی  فقط  هستند  راضی  موجود  های  کتاب  از  کنندگان 

معرفی مسجد

مصاحبه 
تاریخ: 94/7/26 یکشنبه
هتیه کننده: هادی امحدی

کتاخبانه امام علی علیه السالم
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احساس می شود کتاب های نوجوانان است 
که متأسفانه موجود نیست. 

حنوه طبقه بندی کتاب ها
بندی  یعنی رده   )BP( اساس رده  بر  اینجا کتاب ها  در 
ایران  داخل  فقط   BP(شدند داده  ترتیب  و  منظم  اسالمی 
آمریکا  کنگره  بندی  رده  طبق  که  است(  ایرانیان  ابداع  و  است 
است در مقابل این رده بندی ، رده بندی بر اساس عدد )DOE( است که 
در کتابخانه های عمومی این روش رایج تر است و روش کنگره بیشتر در 
دانشگاه ها استفاده می شود. و نرم افزار موجود در کتابخانه نرم افزار کاوش 
است که با وجود این نرم افزار کار جستجو و پیدا کردن کتاب ها برای مراجعه 

کنندگان خیلی آسانتر و سریعتر صورت می گیرد.

برنامه کتاخبانه
کتابخانه در نیمه اول سال از ساعت 8 صبح تا 6 بعد ازظهر و در نیمه دوم 
سال از ساعت 8 صبح تا نیم ساعت قبل از اذان مغرب به روی اعضاء باز است.

شرایط عضویت
1-داشتن حداقل دیپلم

2-یک قطعه عکس
3-کپی شناسنامه و کارت ملی

4-مبلغ 12 هزار تومان حق عضویت برای 6 ماه

کادر شاغل در کتاخبانه
و  نام  ثبت  مسئول  شامل  که  هستند  مشغول  کتابخانه  در  نفر   5 مجموعا 
کارهای اداری و کنترل به عهده ی آقای علیزاده و دو تا کتابدار و یک نگهبان 

و یک نظافتچی می شود.

إن شاهلل کتابخانه های عمومی رونق بگیرند و همچنین بتوانیم در 
این کتابخانه، مسابقات کتابخوانی و جشنواره کتاب برگزار کنیم و 
کاری  بتوانیم  تا  کند  پیدا  توسعه  و  نشود  مطالعه  به سالن  منحصر 

بکنیم که فرهنگ مطالعه گسترش پیدا کند
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معرفی مسئول درمانگاه
دکتر مرتضی جابری طبیبی حاذق، که سالهاست از دست اندرکاران راه اندازی 
مراکز خیریه می باشدو اکنون به عنوان مدیر مسئول درمانگاه خیریه علی ابن 
ابیطالب علیه السالم در کنار سایر فعالیت ها خود مشغول به خدمت رسانی 

به نیازمندان است. ما در این مصاحبه به گفتگو با ایشان نشسته ایم.
سوال: جناب دکتر ممکن است در خصوص موسسات خیریه و کلیات آن 

توضیح بفرمایید؟
پاسخ: برای روشن شدن فضای موسسات خیریه باید توجه داشته باشیم که 

درمانی که االن در کشور ما رایج است سه روند وجود دارد : 
1. مراکز درمان دولتی که دانشگاه های علوم پزشکی مسؤلیتش را به عهده 
دارند و در واقع بخش عمومی و اصلی هم همین مورد است که به وسیله 

دانشگاه ها اعمال می شود.
2. مراکز درمان خصوصی از قبیل مطب ها ،  بیمارستان ها و کلینیک های 

خصوصی که به وسیله اطباء ایجاد می شود.
به عنوان درمانگاه های  این دو گروه ،گروه دیگری هم هستند  3. در کنار 
مردمی یا به تعبیری درمانگاه های مذهبی یا خیریه که به وسیله مردم ایجاد 

می شود و کار غیر انتفاعی می کنند.
دولت  دولتی چون  بخش  در  متفاوتند:  انگیزه  در  درمانی  روند  سه  این  اما 
مسئول است باید خدمت بدهد و در بخش خصوصی انگیزه عالوه بر درمان 
سرمایه گذاری نیز هست و مراجعین این مراکز بیشتر افراد متمول و صاحب 
گذاری  سرمایه  و  ،کسب  منفعت  دنبال  خیریه  بخش  اما  هستند؛  سرمایه 
امور  را صرف  آن  از  حاصل  سود  و  مردم  به  خدمت  آن  هدف  بلکه  نیست 

خیریه دیگر می کنند.
در مملکت ما شیوه جدیدی در ارائه خدمات خیریه است،قبل از انقالب هم 
بخش های خیریه وجود داشته اما فقط ساخت وساز و تجهیز می کردند و 
اداره آن به دست دولت وقت بود ؛اما بعد انقالب این شیوه تغییر کرد و اداره 

آن مراکز به دست خود خیرین افتاد که تغییر خوب و پسندیده ای است.

وجود  باید  خیریه  موسسات  در  که  خصوصیاتی 
داشته باشد چند نکته مهم دارد: 

1- هیچ کس در فضای درمانی خیریه به دلیل نداشتن هزینه نباید از گرفتن 
خدمات محروم شود و این اصل اساسی است. 

2- در درمان خیریه ارائه خدمات باید با درمان خصوصی و دولتی یکسان 
باشد به این منظور که وقتی اسم خیریه می آید از کیفیت خدمات کم نشود و 
درمان به صورت کامل انجام شود، واینکه برای قشر ضعیف کیفیت خدمات را 
پایین بیاوریم نه تنها کار خیری نیست بلکه کار شر و بیهوده و حتی حرامی 

نیز است ؛ پس در نتیجه وقتی مراکز خیریه برای کاری داوطلب می شوند 
باید به نحو کامل آن را انجام بدهند.

سؤال: آقای دکتر در خصوص درمانگاه علی ابن ابیطالب علیه السالم ،نحوه 
تشکیل و خدمات آن توضیح بفرمایید؟

پاسخ: مراکز خیریه اکثرا به اسامی متبرکه ای هم مزین هستند مثل این 
درمانگاه که به نام علی ابن ابیطالب علیه السالم مزین شده است. اینجا یک 
خصوصیت مهمی که از نظر درمانی هم خیلی ارزش دارد و این روز ها هم 
عنوان شفاء  به  را  مراکز  این  مردم  است که  این  است  خیلی شناخته شده 
دهنده و دارالشفاء می بینند و وقتی وارد درمانگاه می شوند این نیرو و اعتقاد 
به درمان آنها کمک بسزایی می کند که البته این از لحاظ علمی نیز ثابت 

شده است.
درمانگاه علی ابن ابیطالب علیه السالم در سال 91 در یک فضای 200 متر 
و  پانسمان  و  تزریقات  ،داخلی،  دندانپزشکی  های  بخش  شامل  که  مربعی  
بیماری های زنان فعالیت خود را شروع کرد ؛در اواخر سال 93 هیئت امناء 
مسجد تصمیم گرفتند که این فضا را گسترش بدهند و در نتیجه فضا را به 
700 متر مربع افزایش دادند در یک ساختمان زیبا و شیک به شکل بی سابقه 
ای تجهیز شد،تجهیزاتی که واقعا بی نظیر است و در این افزایش مساحت 
بخش های هم به این مرکز اضافه شد از قبیل :قلب و عروق، چشم پزشکی 

،اعصاب و روان،ارولوژی ،ارتوپدی، اطفال،گوش و حلق 
البته  که  پوست  بخش  و  وبینی 

این بخش ها هر کدام توضیح 
چه  شامل  که  دارد  مفصلی 
های   سیستم  و  تجهیزات 
ای شده  پیشرفته  و  روز  به 
بعضی  هنوز  البته  که  است 

درمانگاه خیریه امام علی علیه السالم
مصاحبه

تاریخ: 94/7/27
هتیه کننده: هادی امحدی
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از بخش ها به صورت کامل تکمیل نشده مثل گوش ،حلق و بینی و بعضی 
از بخش ها هم قرار است به مرکز تخصصی تبدیل بشوند مثل بخش پوست 
و قلب ؛که تبدیل شدن این بخش ها با نیروی انسانی کامال مسلط و کار بلد 
همراه است یعنی اکثر پزشکان فوق تخصص و دارای روزمه درخشان هستند 
که این بخش ها را  اداره می کنند.به خصوص بخش پوست که به دستگاه 
لیزر پیشرفته ای مجهز شده و سرمایه گذاری سنگینی شده است که بعد از 
ارسال درخواست به دانشگاه و بازدید و تایید آنها ان شاهلل در کمتر از یک ماه 

دیگر شروع به کار خواهند کرد.
تمام تالش این مجموعه این است که بخش های جدید تمام نیاز این منطقه 
را  باال  های  هزینه  توانند  نمی  که  کسانی  برای  بخصوص  باشد  پاسخگو  را 
را  عالی  کیفیت  توانستیم  داشتیم  که  تمهیداتی  با  خوشبختانه  و  بپردازند 
سرلوحه کارمان کنیم و با جذب نیروی متخصص و کار بلد اول رضایت خدا 

و بعد رضایت مخلوق خدا را جذب کنیم.
خدمتی دیگر که در این مراکز خیریه انجام می شود اشتغال زایی است که 
در حال حاضر در این مرکز درمانی حدود 60 نفر با عناوین مختلفی از قبیل 
پزشک و دستیار و کادر اداری مشغول به کار هستند که از 8 صبح تا 22 به 

صورت یکسره در حال خدمت هستند.
سؤال: ممکن است به طور واضح بفرمایید منظور از خیریه و هزینه خصوصی 

چیست؟
نه  ارزد  نیست و چیز مفت همان مفت می  معنای مفت  به  پاسخ: خیریه 
تفاوتی  خصوصی  های  درمانگاه  با  خرجشون  خیریه  های  درمانگاه  بیشتر. 
ندارد یعنی متخصص و کادر همان هزینه خصوصی و البته گاهی بیشتر هم 
می شود بخاطر جذب نیروی حرفه ای در مرکز؛در نتیجه خیریه بودن از آن 
جهت است که فقط قشر ضعیف از مزیت خیریه بودن استفاده کنند و قشری 
که توانایی مالی دارد همان هزینه اصلی را بپردازد به این صورت که برای قشر 
ضعیف و متوسط و پردرآمد هر کدام به اندازه  توانایی مالی شان از تخفیفات 
خیریه بهره مند می شوند. که با این کار باعث می شود درمانگاه بتواند روی 
این خیرین درمانگاه به دلبل  با گذشت زمان و نبودن  بایستاد و  پای خود 

مشکالت مالی تعطیل نمی شود.
آن  ارائه  در  مهمی  نقش  آن  مکان  خیریه  درمانی  مرکز  تخفیفات  در  البته 

تخفیفات دارد برای مثال اگر مکان منطقه ای محروم باشد درصد تخفیفات 
بیشتری شامل آنجا می شود بخاطر اینکه قشر عموم آنجا از وضعیت مالی 
مناسبی برخوردار نیستند اما اگر مکان آن مرکز خیریه منطقه ای باشد که 
ساکنین آن منطقه را قشر متمول و سرمایه دار تشکیل می دهد لزومی ندارد 
که تخفیفات گسترده باشد. در نتیجه با برنامه و دسته بندی افراد هم کار 

خیر انجام می شود و هم این کار خیر برای نسل های بعدی باقی می ماند.
با این حال اگر در درمانگاه خیریه سودی حاصل شود)که حاصل نمی شود(؛ 
این سود به جیب شخصی نمی رود و صرف امور خیریه می شود و در چرخه 

کار خیر قرار می گیرد.
»خیر« یعنی عده ای داوطلب می شوند کاری انجام دهند که منفعت آن فقط 
به سود مردم باشد و خودشان منفعت دنیوی از آن کار نبرند نه اینکه مفت 
خدمات بدهند و این نوع تفکر ،تفکر غلطی هست که خیلی ها از خیر بودن 
به مفت بودن تعبیر می کنند که در این صورت کار خیر پایدار نیست مثال 
عده ای بیایند و مسجدی بسازند پس باید تا روز قیامت خرج آن را بدهند؟! 
نه این طور نیست ،این موارد فرمول خودشان را دارند و باید طبق ضوابطی 
غنی  ،اینکه  معناست  به چه  بودن  بدانند که خیریه  باید  مردم  اداره شوند. 
بپردازد تا فقیر هزینه کمتر و یا حتی هزینه ای نپردازد و این هنری است که 

هیئت امناء آن را سازماندهی می کنند.

کالم آخر
ــالش  ــت و ت ــا هّم ــم ب ــجد ه ــت و مس ــجد اس ــی ، مس ــور اصل ــه مح البت
حضــرت آیــت اهلل هاشــمی تبریــزی بنــا شــده و ایــن ســاختمان درمانــگاه 
ــگاه شــاخه ای از درخــت مســجد  ــن درمان ــه وجــود آمــده اســت کــه ای ب
اســت کــه بــا اعتمــادی کــه مــردم بــه حضــرت آیــت اهلل دارنــد و همــکاری 
ــینند و  ــی نش ــالص م ــا اخ ــتند ب ــان هس ــراف ایش ــه اط ــاء ک ــت امن هیئ
هفتــه بــه هفتــه اینجــا تــالش مــی کننــد تــا کمبــود هــا را جبــران کننــد 
ــه مــردم خدمــات بدهند.پــس شایســته  ــه کــه شایســته اســت ب ــا آنگون ت
اســت کــه کــه مــردم عزیــز بــرای ســالمتی حضــرت آیــت اهلل هاشــمی و 

هیئــت امنــاء محتــرم دعــا کننــد.
»خدا کمک کند تا ما آنچه را که خدا می خواهد عمل کنیم«
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هر آن کس که خود را پسندیده باشد
هبر مویش ابلیس خندیده باشد

نباشد پسندیده جز آنکه حقش
در آیات قرآن پسندیده باشد

ز انوار ایمان و اسرار عرفان
فروغی بسیمایش تابیده باشد

ز دیدار او حق به دیدار آید
که نور خدا زو تراویده باشد

در آئینه روی آن صاحب دل
خدای جهان را عیان دیده باشد

حبق بسته باشد دل غیب بین را
ز بیگانه و خویش بربیده باشد

بود هبر حق جنبش آن زنده دل را
نفرموده باشد جننبیده باشد

خالیق ز حق سوی باطل گرایند
ز حق سوی حق او گرائیده باشد

بود مردمان را مهه ترس از هم
خدا بین ز جز خود نرتسیده باشد

خبسبد دو چشم دوبینان مهه شب
یکی بین دو چشمش خنسبیده باشد

پسندیده دمشنان نیز باشد
ز بس دوست او را پسندیده باشد

خنک آنکه چون فیض گلهای قدسی
ز گلزار الهوت می چیده باشد

فیض کاشانی

پسندیدة خدا



قرآن شناسی

نگاهی به تاریخ مطالعات قرآنی نشان میدهد که به منظور دستیابی به معنای 
علمی،  از  اعم  تفسیری،  متنوع  روشهای  کارگیری  به  قرآنی،  واژگان  دقیق 
کالمی، فلسفی، روش تفسیری قرآن به قرآن، نمونه هایی از تالشهای فکری 
روشهایی  از  یکی  نیز  معناشناسی  است.  عزیز  کتاب  این  با  ارتباط  در  بشر 
است که با مطالعه علمی معنا به استخراج معنای نهفته در متن می پردازد. 
در فضای معناشناسی، آنچه به عنوان یک اصل پذیرفته شده این است که 
مخاطب در شنیدن پیام، بی طرفی خود را حفظ نموده و در به دست آوردن 
مقصود گوینده، آراء و ذهنیت خود را درگیر ننماید. در اینجاست که مرزهای 
معناشناسی از هرمنوتیک جدا میشود زیرا در فضای هرمنوتیکی، مهم فهم 
مخاطب است و به تعداد افراد، پیام وجود دارد اما در معناشناسی، آنچه که 
دارای اهمیت است قصد گوینده و روشهایی است که در فهم متن مؤثر باشند 
که این نوع  نگاه به طور خاص در قرآن به دلیل نقش آن در تأمین سعادت 
از این  بنابراین یکی از ضرورت های استفاده  بشر، اهمیتي مضاعف مییابد. 
روشها مقابله با تفسیر به رأی و روشهای غیر علمی و نادرست در فهم متن 
میباشد لذا در تفسیر قرآن، معناشناسی جایگاه علمی و دقیقی پیدا میکند. 
به کار گیری این روشها در حوزه مطالعات قرآنی نیز سابقه زیادی ندارد و 
مربوط به سده اخیر است که میتوان تألیفات توشیهیکو ایزوتسو _دانشمند 
ژاپنی_ را از نخستین تألیفات با محوریت معناشناسی دانست و برای نمونه 
انسان در  میتوان به کتابهای »مفاهیم اخالقی- دینی در قرآن« و »خدا و 
به صورت یک دستگاه منسجم توصیف  را  زبان  اشاره کرد. وی  قرآن« وی 
میکند که ارزش هر واحد زبانی در ترکیب با سایر واژه ها مشخص میگردد 
معناي  به  که  »کتاب«  کلمه  اینکه  میکند  اشاره  مثالی  به  زمینه  این  در  و 
»نوشته و نامه« است پس از آنکه وارد نظام زباني قرآن شد، در همنشیني 
سایر واژگان مهم قرآني همچون اهلل، نبی، تنزیل و اهل قرار گرفت و به معنای 
خاصی غیر از معنای اولیه خود دست یافت.  لذا از این پس  براي پي بردن به 
معناي ویژه واژگان در نظام معنایي قرآن، باید به ارتباط آن با سایر مفاهیم 

اساسي و عمده در کتاب وحي، توجه الزم را مبذول بداریم. 

تارخيچه امجالی معناشناسی
پژوهشهای معناشناسي به اندازهی اندیشه آدمی پیشینه داشته و با پیشرفت 
به عنوان یک علم،  از ظهور معناشناسی  تکامل بشر همگام میباشد ولی  و 

ــن  ــی نوي ــهای معناشناس ــرد روش کارب
ــی ــهای قرآن در پژوهش

کمتر از نیم قرن میگذرد. اگر به تاریخ تفکر و فلسفه مراجعه کنیم، میبینیم 
که از دیرباز فالسفه و منطقیون به مسئله معنا توجه داشتهاند و بسیاری از 
مباحث پایه ای آن در میان اندیشمندان مسلمان، تاریخی طوالنی دارد. در 
آغاز متکلمان به ویژه معتزله، در باره رابطه میان لفظ و معنا مباحثي را مطرح 
ساختند و حتی فیلسوفان مشائی نظیر ابن سینا نیز به این امر پرداخته اند. 
عالوه برمطالعه های فلسفی و منطقی در زمینه معنا، دو علم دیگر در علوم 
اسالمی به نام علم »تفسیر« و »اصول« از رشته علومی هستند که درسنت 
اسالمی به وجود آمده که از عمده ترین مسائل آنها »فهم« و »معنا« است 
در این علوم درباره معنا دیدگاه هاي متفاوت و زیادی مطرح شده به طوری 
از مسائل معناشناسی معاصر در  که میتوان قاطعانه اعالم کرد که بسیاری 
قرن سوم وچهارم هجری شکل گرفتهاند. بیتردید بازسازی دانشهای اسالمی 
بخصوص تفسیر در پرتو دانشهای جدید یکی از مهمترین اهداف اندیشمندان 
که  است  دانشهایی  از  یکی  معناشناسی  و  میباشد  عصرحاضر  در  مسلمان 
میتواند در شمار مباحث جدید در حوزه علوم قرآن قرارگرفته و به صورت 

مبنایی و مقدماتی در علم تفسیر مورد استفاده قرار گیرد.

رويکردهاي کلی در مطالعات معناشناسي
نگاهـی بـه مطالعـات معناشناسـی نشـان میدهـد کـه بـر اسـاس دو رویکرد 
همزمانـي و در زمانـي یـا تاریخـی، میتـوان مفهـوم واحدهـاي حـوزه هـاي 
معنایـي را یـا در طـول زمـان مـورد بررسـي قـرار داد و یـا در یـک مقطـع 
زمانـي بررسـي نمـود. در معنـا شناسـي همزمانـي، تفـاوت هـا و تمایزهـاي 
میـان معانـي در یـک مقطـع زماني مشـخص مـورد مطالعـه قـرار میگیرند. 
بـه عنـوان مثـال، دوره پیـش از نـزول وحي یـا دوره نـزول وحي را بررسـي 
میکنیـم و بـه تغییـر معنـا در طـول زمـان توجـه نمیکنیـم. ریشـه یابـی، 
شـناخت معنـاي اولیـه و تحوالت معنایـي واژگان در طول زمـان و در نهایت 
دسـتیابی بـه قوانینـی کـه حاکـم بـر ایـن تغییـرات بـوده انـد، نیـز موضوع 
معناشناسـي تاریخـی را تشـکیل میدهـد. ایزوتسـو، زبـان قـرآن را هماننـد 
یـک فرآینـد تاریخـي به شـمار آورده که حدود 20 سـال به طـول انجامیده 
و شـامل دو دوره متمایـز مکـي و مدنـي میباشـد و اینکـه در زبـان وحی، به 
لحـاظ معناشـناختی پـس از هجرت پیامبـر )ص( از مکه به مدینـه، تغییري 
شـگرف پدیـد آمـده اسـت. وي در همین رابطه به سـه سـطح معناشناسـي 

فرزانه اسالميان
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متفـاوت، کـه نشـان دهنـده سـه مرحلـه سـیر تحـول واژگان عربـی اسـت 
اشـاره میکنـد. الف( نظـام معنایي پیـش از قرآني ب( نظـام معنایي 

قرآنـي ج( نظـام معنایـي پـس از قرآني.
 ایزوتسـو، واژگان قرآنـي را از لحـاظ زبـان شـناختي، آمیخته ای از این سـه 
نظـام متفـاوت دانسـته کـه در طـول زمـان یکدیگـر را تکامل بخشـیده و به 

صـورت منظـم به گـرد هم آمـده اند.
در معناشناسي در زماني، بعضی از تحول های معنایي واژگان در طول زمان 
را میتوان در قالب بسط معنایی، قبض معنایی و تغییر مدلول مورد بررسي 
قرار داد. بررسي معناشناختي مفردات قرآن نشان میدهد که قرآن برخي واژه 
ها را در همان معناي عرفي و متداول خود به کار برده است و بعضي دیگر 
واژه هاي شریعت،  به کار گرفته است که  تر  را در معناي وسیع  واژگان  از 
رسول، صالة، زکات، جهاد، هجرت، نور و ظلمت، بصیرت و نابینایي، حیات 
نیز  قرآنی  واژگان  معنایی  توسعه  باب  در  باشند.  قبیل مي  این  از  و ممات، 
َن  میتوان از مفهوم »ظلم« یاد کرد که طبق آیات 45 و 46 سوره اعراف »َفَأذَّ
وَن َعن َسِبیِل  اِلِمیَن« و »الَِّذیَن َیُصدُّ ْم َأن لَّْعَنُة اهللَِّ َعلَى الظَّ ُن  َبْینهَُ ُمَؤذِّ
ا ِعَوًجا َو ُهم ِباالَِْخَرِة َكاِفُرون«؛ قرآن، تعریفی جامع تر از  اهللَِّ َو َیْبُغونهََ
تعاریف عرفی جامعه عرب آن روز ارائه داده است که باز داشتن از راه خدا، 
ایجاد انحراف در آن و انکار آخرت، از مصادیق جدید آن میباشد. نمونه ای 
از قبض معنایی را نیز میتوان در واژه »فسق« مشاهده نمود عرب پیش از 
نزول قرآن، فسق را در مورد هر نوع خروج برای ایجاد فساد به کار میبرده 
است اما در قرآن، دایره معنایی آن محدود گردیده و صرفًا در باره خروج از 
فرمان و اطاعت خداوند آمده است. در زمینه تغییر مدلول نیز میتوانیم به 
تغییر معنایي واژه »حنیف« در فاصله قبل و بعد از نزول وحي اشاره کنیم در 
فرهنگ عرب جاهلي »حنیف« به معناي فردي بود که »گمراه و بي دین« 
است اما بعد از نزول وحي، این واژه یک ارزش مثبت پیدا کرده و به معناي 
»در راه و راست دین« تغییر معني یافت. نمونه دیگر واژه »تقوي« است این 
کلمه در جاهلیت به معني »ایستار دفاعي موجود زنده در برابر نیروي خارجي 
پارسایي  و  معناي »زهد  به  اسالمي  فرهنگ  در  اما  میرفت  کار  به  مخرب« 
خالص« تغییر معنی پیدا کرد و به عنوان یکي از کلمات کانوني و کلیدي 

قرآن، مطرح شد.

انواع روشها درمطالعات معناشناسی 
است  قادر  یک  هر  که  هستیم  روشهایی  شاهد  معناشناسی  علم  در  امروزه 
فرا روی محققان در  قرآن  بیشتر در مفاهیم  تدبر هر چه  را جهت  بستری 
حوزه مطالعات قرآنی بگشاید از جمله این روشها، روش معناشناسی ساختگرا 
میباشد که ساختار زبان را مانند یک شبکه پیچیده و درهم تنیده از روابط 
باید به بررسی و واکاوی این  همنشینی و جانشینی دانسته که معناشناس 
شبکه ها پرداخته و مکان وموقعیت هر مفهوم و معنایی را در جای خودش 
بافت  چارچوب  در  معنی  توصیف  از  میتوان  نیز  روشها  دیگر  از  کند.  پیدا 
زبانی نام برد وهمچنین نظریه حوزه های معنایی که با دو رویکرد همزمانی 
و درزمانی، عناصر زبانی را مورد بررسی قرار می دهد. در مطالعه حوزه های 
معنایی با رویکرد همزماني میتوانیم به کار ایزوتسو در زمینه حوزه معنایي 
»سیئه«،  »ذنب«،  از:  عبارتند  که  کریم  قرآن  در  گناه  با  مرتبط  هاي  واژه 
»اثم«، »خطیئه«، »جرم«، »جناح«، »جرم«، اشاره کرد و در مطالعه حوزه 
هاي معنایي با رویکرد در زماني نیز میتوان بررسي تغییرات و تحوالت حوزه 
معنایي »ادراک« که شامل »فکر«، »عقل«، »فقه«، »شعر« میباشد در فاصله 
هاي زماني قبل از نزول وحي، زمان نزول وحي و بعد از نزول وحي را مثال 
زد. . این نظریه به ما میگوید براي اینکه معناي یک کلمه فهمیده شود باید 
با محوریت  و  از حیث معنایي فهمیده شود  با آن،  مجموعه کلمات مرتبط 
قرار دادن آن مفهوم به عنوان یک کلمه کانونی و تشکیل یک شبکه تصوری 
از مفاهیم اعم از مثبت و منفی که با آن کلمه در ارتباط هستند به ترسیم 
میان  ارتباط  و  ها  میدان  این  تداخل  از  تا  پرداخت  معناشناسی  میدانهای 
آنها، مفاهیم و معاني کلمات قرآني بهتر ودقیقتر شناخته شوند در این روش 
مفاهیم به طور منفرد و جدا از هم مورد بررسي قرار نمیگیرند بلکه در سایه 
کل نگري و نگرش جامع به مفاهیم، اهداف و پیام قرآن مورد مالحظه قرار 
میگیرد. البته قابل ذکر است که در مطالعه روابط معنایی عناصر زبانی، قرآن 
قالب  و آن محصور نشدن آن در  آثار دارد  به سایر  متفاوتي نسبت  ویژگي 
ها و نظام هاي طبقه بندي شده است اما میتوان به کمک این دانش ها به 
مطالعات قرآنی عمق و غنای بیشتری بخشیده و دریچه ای جدید به معارف 

اسالمی گشود.
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نهج البالغه

تقوا از رایج ترین كلمات نهج البالغه است. در كمتر كتابی مانند نهج 
البالغه بر عنصر تقوا تكیه شده،و در نهج البالغه به كمتر معنی و 

مفهومی به اندازه تقوا عنایت شده است. 

تقوا چیست؟
معمواًل چنین فرض می شود كه تقوا یعنی»پرهیزكاری«و به عبارت دیگر تقوا 
یعنی یك روش عملی منفی، هر چه اجتناب كاری و پرهیزكاری و كناره گیری 

بیشتر باشد تقوا كامل تراست.
طبق این تفسیر اواًل تقوا مفهومی است كه از مرحله عمل، انتزاع می شود، 
ثانیًا روشی است منفی، ثالثًا هر اندازه جنبه منفی شدیدتر باشد تقوا كامل تر 

است.
به همین جهت متظاهران به تقوا برای این كه كوچكترین خدشه ای بر تقوای 
آنها وارد نیاید از سیاه و سفید،تروخشك،گرم و سرد اجتناب می كنند و از هر 

نوع مداخله ای در هر نوع كاری پرهیز می نمایند.
شك نیست كه اصل پرهیز و اجتناب یكی از اصول زندگی سالم بشر است. 
در زندگی سالم، نفی و اثبات، سلب و ایجاب، ترك و فعل،اعراض و توجه توأم 
است. با نفی و سلب است كه می توان به اثبات و ایجاب رسید، و با ترك و 

اعراض می توان به فعل و توجه تحقق بخشید.
كلمه توحید یعنی كلمه »ال اله اال اهلل« مجموعًا نفیی است و اثباتی، بدون 
نفی ماسوا دم از توحید زدن ناممكن است. این است كه عصیان و تسلیم، 
كفر و ایمان قرین یكدیگرند، یعنی هر تسلیمی متضمن عصیانی و هر ایمانی 
مشتمل بر كفری و هر ایجاب و اثبات مستلزم سلب و نفیی است: » فمن 

یكفر بالطاغوت و یؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقی.«
اما اگر نیروی روحانی تقوا در روح فردی پیدا شد، ضرورتی ندارد كه محیط را 

رها كند، بدون رها كردن محیط، خود را پاك و منزه نگه می دارد.
و كفرها در حدود »تضاد«  نفی ها و سلب ها و عصیان ها  و  پرهیزها  اواًل  اما 
هاست. پرهیز از ضدی برای عبور به ضد دیگر است، بریدن از یكی، مقدمه 

پیوند با دیگری است.
از این رو پرهیزهای سالم و مفید،هم جهت و هدف دارد و هم محدود است 
به حدود معین. پس یك روش عملی كوركورانه كه نه جهت و هدفی دارد و 

نه محدود به حدی است،قابل دفاع و تقدیس نیست.
ثانیًا مفهوم تقوا در نهج البالغه مرادف با مفهوم پرهیز حتی به مفهوم منطقی 

آن نیست.تقوا در نهج البالغه نیرویی است روحانی كه بر اثر تمرین های زیاد 
پدید می آید و پرهیزهای معقول و منطقی از یك طرف سبب و مقدمه پدید 
آمدن این حالت روحانی است و از طرف دیگر معلول و نتیجه آن است و از 

لوازم آن به شمار می رود.
این حالت،روح را نیرومند و شاداب می كند و به آن مصونیت می دهد. انسانی 
كه از این نیرو بی بهره باشد، اگر بخواهد خود را از گناهان مصون و محفوظ 
بدارد چاره ای ندارد جز این كه خود را از موجبات گناه دور نگه دارد،و چون 
از محیط  ناچار است  اجتماعی وجود دارد  همواره موجبات گناه در محیط 

كنار بكشد و انزوا و گوشه گیری اختیار كند.
مطابق این منطق یا باید متقی و پرهیزكار بود و از محیط كناره گیری كرد و 
یا باید وارد محیط شد و تقوا را بوسید و كناری گذاشت. طبق این منطق هر 
چه افراد اجتناب كارتر و منزوی تر شوند جلوه تقوایی بیشتری در نظر مردم 

عوام پیدا می كنند.
اما اگر نیروی روحانی تقوا در روح فردی پیدا شد، ضرورتی ندارد كه محیط را 

رها كند، بدون رها كردن محیط، خود را پاك و منزه نگه می دارد. 
از آلودگی به یك بیماری  دسته اول مانند كسانی هستند كه برای پرهیز 
مسری، به دامنه كوهی پناه می برند و دسته دوم مانند كسانی هستند كه با 
تزریق نوعی واكسن، در خود مصونیت به وجود می آورند و نه تنها ضرورتی 
با مردم پرهیز كنند، بلكه به  نمی بینند كه از شهر خارج شوند و از تماس 
كمك بیماران می شتابند و آنان را نجات می دهند. آنچه سعدی در گلستان 

آورده نمونه دسته اول است: 
بدیدم عابدی در كوهساری 

قناعت كرده از دنیا به غاری  
چرا گفتم به شهر اندر نیایی

كه باری بند از دل برگشایی؟ 
بگفت آنجا پریرویان نغزند

چو گل بسیار شد پیالن بلغزند 
نهج البالغه تقوا را به عنوان یك نیروی معنوی و روحی كه بر اثر ممارست و 
تمرین پدید می آید و به نوبه خود آثار و لوازم و نتایجی دارد و از آن جمله 

پرهیز از گناه را سهل و آسان می نماید، طرح و عنوان كرده است:
ذمتی بما اقول رهینة و انا به زعیم. ان من صرحت له العبر عما بین 
التقوی عن تقحم الشبهات؛ همانا درستی  المثالت حجزته  یدیه من 

مفهوم تقوا در هنج البالغه
کامیار حیدری
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گفتار خویش را ضمانت می كنم و عهده خود را در گرو گفتار خویش قرار 
می دهم . اگر عبرت های گذشته برای یك شخص آینه قرار گیرد، تقوا جلو او 

را از فرو رفتن در كارهای شبهه ناك می گیرد. تا آنجا كه می فرماید: 
لجمها  خلعت  و  اهلها  علیها  حمل  شمس  خیل  الخطایا  ان  و  اال 
فتقحمت بهم فی النار. اال و ان التقوی مطایا ذلل حمل علیها اهلها و 
اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنة ؛ همانا خطاها و گناهان و زمام را در اختیار 
هوای نفس ]قرار[دادن، مانند اسب های سركش و چموشی است كه لجام از 
سر آنها بیرون آورده شده و اختیار از كف سوار بیرون رفته باشد و عاقبت 
اسب ها سوارهای خود را در آتش افكنند. و مثل تقوا مثل مركب های رهوار 
و مطیع و رام است كه مهارشان در دست سوار است و آن مركبها با آرامش 

سوارهای خود را به سوی بهشت می برند. 
و  اثرش ضبط  كه  معنوی  و  روحی  یك حالت  عنوان  به  تقوا  این خطبه  در 
و  بی تقوایی  این خطبه می گوید الزمه  است.  است ذكر شده  نفس  مالكیت 
مطیع هوای نفس بودن، ضعف و زبونی و بی شخصیت بودن در برابر محركات 
شهوانی و هواهای نفسانی است. انسان در آن حالت مانند سوار زبونی است 
كه از خود اراده و اختیاری ندارد و این مركب است كه به هر جا كه دلخواهش 
هست می رود. الزمه تقوا قدرت اراده و شخصیت معنوی داشتن و مالك حوزه 

وجود خود بودن است، مانند سوار ماهری كه بر اسب تربیت شده ای سوار 
است و با قدرت و تسلط كامل آن اسب را در جهتی كه خود انتخاب كرده 

می راند و اسب در كمال سهولت اطاعت می كند. 
ان تقوی اهلل حمت اولیاء اهلل محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی 
اسهرت لیالیهم و اظمأت هواجرهم؛ تقوای الهی اولیای خدا را در حمایت 
خود قرار داده، آنان را از تجاوز به حریم منهیات الهی باز داشته است و ترس 
از خدا را مالزم دلهای آنان قرار داده است، تا آنجا كه شب هایشان را بی خواب 

)به سبب عبادت( و روزهایشان را بی آب )به سبب روزه( گردانیده است. 
در اینجا علی علیه السالم تصریح می كند كه تقوا چیزی است كه پرهیز از 
محرمات الهی و همچنین ترس از خدا، از لوازم و آثار آن است. پس در این 
نیرویی است  بلكه  از خدا،  نه عین ترس  و  پرهیز است  نه عین  تقوا  منطق 

روحی و مقدس كه این امور را به دنبال خود دارد. 
فان التقوی فی الیوم الحرز و الجنة و فی غد الطریق الی الجنة؛همانا 
تقوا در امروز دنیا برای انسان به منزله یك حصار و به منزله یك سپر است و 

در فردای آخرت راه به سوی بهشت است. 
نهج البالغه تقوا را به عنوان یك نیروی معنوی و روحی كه بر اثر ممارست و 
تمرین پدید می آید و به نوبه خود آثار و لوازم و نتایجی دارد و از آن جمله 
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پرهیز از گناه را سهل و آسان می نماید، طرح و عنوان كرده 
است.

تشبیه  و مستحكم  بلند  پناهگاهی  به  را  تقوا  در خطبه  156 
فرموده كه دشمن قادر نیست در آن نفوذ كند. 

در همه اینها توجه امام معطوف است به جنبه روانی و معنوی تقوا و آثاری كه 
بر روح می گذارد، به طوری كه احساس میل به پاكی و نیكوكاری و احساس 

تنفر از گناه و پلیدی در فرد به وجود می آورد. 
نمونه های دیگری هم در این زمینه هست و شاید همین قدر كافی باشد و 

ذكر آنها ضرورتی نداشته باشد. 

تقوا مصونیت است نه حمدودیت
سخن در باره عناصر موعظه ای نهج البالغه بود. از عنصر »تقوا« آغاز كردیم. 
و  مقدس  نیرویی  روحی،  است  نیرویی  تقوا  البالغه  نهج  نظر  از  كه  دیدیم 
متعالی كه منشأ كشش ها و گریزهایی می گردد، كشش به سوی ارزش های 
معنوی و فوق حیوانی، و گریز از پستی ها و آلودگی های مادی. از نظر نهج 
البالغه تقوا حالتی است كه به روح انسان شخصیت و قدرت می دهد و آدمی 

را مسلط به خویشتن و مالك »خود« می نماید .

تقوا مصونیت است
در نهج البالغه بر این معنی تأكید شده كه تقوا حفاظ و پناهگاه است نه زنجیر 
و زندان و محدودیت. بسیارند كسانی كه میان »مصونیت« و »محدودیت« 
فرق نمی نهند و با نام آزادی و رهایی از قید و بند، به خرابی حصار تقوا فتوا 

می دهند. 
پناهگاه مانع خطرهاست  اما  پناهگاه و زندان »مانعیت« است،  قدر مشترك 
و زندان مانع بهره برداری از موهبت ها و استعدادها. این است كه علی علیه 

السالم می فرماید: 
اعلموا عباد اهلل ان التقوی دار حصن عزیز، و الفجور دار حصن ذلیل، 
ال یمنع اهله و ال یحرز من لجأ الیه. اال و بالتقوی تقطع حمة الخطایا 
؛ بندگان خدا! بدانید كه تقوا حصار و بارویی بلند و غیر قابل تسلط است، و 
بی تقوایی و هرزگی حصار و بارویی پست است كه مانع و حافظ ساكنان خود 
نیست و آن كس را كه به آن پناه ببرد حفظ نمی كند. همانا با نیروی تقوا 

نیش گزنده خطاكاری ها بریده می شود. 
علی علیه السالم در این بیان عالی خود گناه و لغزش را كه به جان آدمی 
مار و عقرب تشبیه می كند، می فرماید  قبیل  از  به گزنده ای  آسیب می زند، 

نیروی تقوا نیش این گزندگان را قطع می كند. 
قدرت  و  انسان شخصیت  روح  به  كه  است  حالتی  تقوا  البالغه  نهج  نظر  از 

می دهد و آدمی را مسلط به خویشتن و مالك »خود« می نماید .
اصلی  مایه  تقوا  كه  می كند  تصریح  كلمات  از  برخی  در  السالم  علیه  علی 
آزادی هاست، یعنی نه تنها خود قید و بند و مانع آزادی نیست، بلكه منبع و 

منشأ همه آزادی هاست. 

در خطبه 221 می فرماید: 
فان تقوی اهلل مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عتق من كل ملكة و نجاة 
من كل هلكة؛ همانا تقوا كلید درستی و توشه قیامت و آزادی از هر بندگی 

و نجات از هر تباهی است. 
مطلب روشن است، تقوا به انسان آزادی معنوی می دهد، یعنی او را از اسارت 
و بندگی هوا و هوس آزاد می كند، رشته آز و طمع و حسد و شهوت و خشم 
را از گردنش بر می دارد و به این ترتیب ریشه بردگی های اجتماعی را از بین 
می برد. مردمی كه بنده و برده پول و مقام و راحت طلبی نباشند، هرگز زیر 

بار اسارت ها و رقیت های اجتماعی نمی روند. 
در نهج البالغه درباره آثار تقوا زیاد بحث شده است و ما لزومی نمی بینیم در 
باره همه آنها بحث كنیم. منظور اصلی این است كه مفهوم حقیقی تقوا در 
مكتب نهج البالغه روشن شود تا معلوم گردد كه این همه تأكید نهج البالغه 

بر روی این كلمه برای چیست. 
در میان آثار تقوا كه بدان اشاره شده است، از همه مهمتر دو اثر است: یكی 
روشن بینی و بصیرت، و دیگر توانایی بر حل مشكالت و خروج از مضایق و 
شداید. و چون در جای دیگر به تفصیل در این باره بحث كرده ایم و به عالوه 
از هدف این بحث كه روشن كردن مفهوم حقیقی تقواست بیرون است، از 

بحث درباره آنها خودداری می كنیم. 
ولی در پایان بحث »تقوا« دریغ است كه از بیان اشارات لطیف نهج البالغه 

در باره تعهد متقابل »انسان« و »تقوا« خودداری كنیم. 

تعهد متقابل
در نهج البالغه با این كه اصرار شده كه تقوا نوعی ضامن و وثیقه است در 
برابر گناه و لغزش،به این نكته توجه داده می شود كه در عین حال انسان از 
حراست و نگهبانی تقوا نباید آنی غفلت ورزد. تقوا نگهبان انسان است و انسان 

نگهبان تقوا، و این دور محال نیست بلكه دور جایز است. 
امیر المومنین علی علیه السالم در این بیان عالی خود گناه و لغزش را كه به 
جان آدمی آسیب می زند، به گزنده ای از قبیل مار و عقرب تشبیه می كند، 

می فرماید نیروی تقوا نیش این گزندگان را قطع می كند. 
نگهبان  انسان  است كه  و جامه  انسان  نگهبانی  نوع  از  متقابل  نگهبانی  این 
جامه از دزدیدن و پاره شدن است و جامه نگهبان انسان از سرما و گرماست، 
و چنانكه می دانیم قرآن كریم از تقوا به »جامه« تعبیر كرده است: »و لباس 

التقوی ذلك خیر.« 

نگهبانی  باره  در  السالم  علیه  علی  املومنین  امیر 
متقابل انسان و تقوا می فرماید: 

ایقظوا بها نومكم و اقطعوا بها یومكم و اشعروها قلوبكم و ارحضوا 
بها ذنوبكم... اال فصونوها و تصونوا بها؛ خواب خویش را به وسیله تقوا 
تبدیل به بیداری كنید و وقت خود را با آن به پایان رسانید و احساس آن را 
در دل خود زنده نمایید و گناهان خود را با آن بشویید... همانا تقوا را صیانت 

كنید و خود را در صیانت تقوا قرار دهید. و هم می فرماید: 
اوصیكم عباد اهلل بتقوی اهلل فانها حق اهلل علیكم و الموجبة علی اهلل 
حقكم و ان تستعینوا علیها باهلل و تستعینوا بها علی اهلل؛ بندگان خدا! 
شما را سفارش می كنم به تقوا. همانا تقوا حق الهی است برعهده شما و پدید 
آورنده حقی است از شما بر خداوند. سفارش می كنم كه با مدد از خدا به تقوا 

نائل گردید و با مدد تقوا به خدا برسید.
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ابن سینا، فیلسوف ، پزشک و حکیم ایرانی و از مؤثرترین چهره های تاریخ 
بیان حقایق  به  الصلوه «  نام » ماهیه  به  ، در رساله کوتاهی  اندیشه و علم 

ظاهری و رمزی و باطنی نماز پرداخته است.

معرفت خبشی: 
ابن سینا درباره ویژگی معرفت بخشی نماز می فرماید: نماز روح در طبیعت 
مانده انسان را از گور جسم و جسمانیت خارج می کند و در طلب عبودیت و 
اخالق، از معبود ذوالجالل و االکرام ، کمال خالص را که حقیقت دین است 

درخواست می نماید. 
حکیم حجه الحق، ابن سینا ، در این خصوص با اشاره به آیه  ما خلقت الجن 
و االنس لیعبدون  می گوید : نباید  لیعبدون  ) به معنای عبادت کنند ( را به  
لیعرفون  )به معنای بشناسند ( تفسیر کرد و با تأویل گفت که معنای خلقت 
عبادت  بر  توان  بلکه  ؛  است  معرفت  برای  یعنی   ، عبادت  برای  انس  و  جن 

خالص ، خود متن معرفت است. 
وی سپس می گوید: به طور اجمال می توان گفت که حقیقت نماز با اخالص 

و آگاهی مقرون به نماز تنزیه از نقایص واجب الوجود است . 
و همچنین پی بردن به وحدانیت صفات خدا و احاطه او به همه هستی است.

شیخ الرئیس معتقد است نمازی که با نیت خاص گزارده شود ، نمازگزار را در 
فهم اینکه تعدد در صفات خدا راه ندارد یاری می رساند.

بفهمد  نمازگزار  که  معناست  این  به  نیت  در  اخالص   ، ابن سینا  دیدگاه  از 
کثرت صفات فقط در مورد مخلوقات و بندگان صدق می کند که شنیدن، 
بینا بودن ، قدرت ، علم و حکمت آنها جدای از حیات شان است و خداوند 
یک واحد أحد است که کثرت به ذات اقدس ربوبی او راه ندارد و تنها او جان 

دهنده به همه ی موجودات و تدبیر کننده عاَلم است.
ابن سینا می گوید: اگر نمازگزار خدایش را این چنین بشناسد و نماز را در 
خود  به  محیط  و  هستی  و  کماالت  همه ی  به  محیط  که  حقیقتی  محضر 

نمازگزار است ادا کند ، این شخص موفق و مؤید است. 

پی بردن به اسرار آداب منادین مناز: 
حکیم حجه الحق می فرماید : شارع مقدس نماز را برترین عبادت ها دانسته 
با ظاهر بدن و باطن روح و جان  است زیرا نماز عبادتی است که متناسب 

انسان است. 
نیز  نماز   ، باطن است  و  از ظاهر  انسان مرکب  افزاید: همچنان که  وی می 
به حضور حضرت حق  را  آن جسم  ظاهِر  ؛  است  باطن  و  ظاهر  از  ترکیبی 
واداشته و باطن آن ، نفس ناطقه و جان و حقیقت انسان را به محضر خالق 

متعال متوجه می سازد ، و به سوی رسم بندگی سوق می دهد. 

این فیلسوف بیان می دارد که در این گونه تکالیف همواره دو نکته وجود 
دارد: یک اینکه شارع مقدس )خداوند ( می داند که بسیاری از نفوس ، الیق 
و قابل برای رشد و وصول به مقامات منیع و درجات واالی انسانی نیستند؛ 
ولی حتمًا باید در طریق تربیت و دستورات و فرمان شارع قرار گیرند. زیرا 
نظام طبیعی و هواهای نفسانی آنان موجب می شود که به طرف حیوانیت و 
بهیمیت حرکت کنند و عاقبت در حد بهایم بمانند. به همین جهت خداوند 

آنان را رها نساخت تا از ظواهر دستورات و عبادات بدنی متأثر شوند. 
نکته دوم اینکه : کسانی که با تدبیر و حکمت قدم برمی دارند ، خواه ناخواه 
ایشان ظاهر می شود  از روح ، مشابهت بین روح و بدن در  با تبعیت بدن 
آنچنان که انگار تن به طرف روان پرواز می نماید؛ و در نتیجه قوای طبیعی 
ایشان تحت سرپرستی نظام عقالنی در می آید . به بیان ابن سینا این تشابه 
عالم مادی با عالم روحی وی ، انسان را از عالم ُملک به ملکوت می رساند ؛ 

بلکه اشرف از همه ی موجودات عالم خواهد شد. 

مناز بازدارنده انسان از امور فاسد و گناه است: 
بارها این حدیث گهربار نبوی را شنیده ایم که  ان الصلوه تنهی عن الفحشاء 
ارتکاب گناه و بدیها حفظ می کند. شیخ  از  انسان را  المنکر  یعنی نماز  و 
الرئیس ابن سینا این نتیجه متعالی نماز را از رموز باطنی آن می داند که افراد 
خاص و انسان های کامل را به چنین مقامی می رساند یعنی کسانی که در 
نماز به فوق بیان زبانی رسیده و محیط بر همه هستی و برتر از قیاس و گمان 
و خیال و وهم گشته اند. کسانی که با وحدانیت مطلق راستین مرتبط شده 

و پرتوی از کماالت و قدرت و حکمت را در خود می یابند. 

سرّ اعطای مناز به حضرت ختمی مرتبت )ص(
حکیم حجه الحق ابن سینا، در بخش پایانی رساله موجز خود به بیان روایتی 
از سّر پیدایش و چگونگی تشریع نماز به پیامبر اکرم )ص( از جانب حضرت 

حق می پردازد و می فرماید: 
آن بزرگـوار هـرگاه کـه از بـدن مجـرد و از جملـه تعلقات منزه مـی گردید و 
بـا او هیـچ گونـه از آثـار طبیعی ایـن عالم نبـود ، در آن مرحله خـدای منان 
متعـال را بـا عقـل محـض خـود مناجـات مـی کـرد ... و در آن دم بـه درگاه 
حضـرت رب العزیـز عـرض مـی کـرد:  بـار پـروردگارا! مـن در لـذت غریبی 
هسـتم ، راهـی بـرای ادامـه ی ایـن مقـام بـه مـن عطـا فرمـا کـه هـر وقت 

بتوانـم بـه این مقـام منیع برسـم.  
در ایـن مرحلـه بـود کـه )خداوند متعال ( به ایشـان دسـتور فرمـود که نماز 
ه  یعنـی  نمازگزار بـا خدای خـود مناجات  بگـذار زیـرا  المصّلـی ُیناجـی ربـّ

مـی کند. 

هادی امحدی طلبه درس خارج  فقه آیت اهلل هامشی تربیزی

حقیقت مناز از دیدگاه ابن سینا

19



کار  به  عربی  »صالة«  واژه  برای  ایرانیان  که  است  پارسی  واژه ای  نماز  واژه 
پروردگار،  برای ستایش  معنای خم شدن، سرفرودآوری  به  واژه  این  بردند. 
نمیدن  فعل  از  واژه ای  نام   نماز  واژه  است.  اطاعت  و  بندگی  اظهار  و  احترام 

فارسی به معنی تعظیم کردن است.
برخی حدس زده اند که این واژه از واژه »ناماسته« در زبان سانسکریت گرفته 

شده باشد که محتمل نیست.

مفهوم شناسی:
»صالة« که در لسان شرع برای فعل عبادی خاصی یعنی همان »نماز« جعل 
شده است، در لغت به معنای دعا، استغفار، رحمت و مغفرت، ثنای نیکو، درود 
و تعظیم است واگر به خداوند نسبت داده شود، به معنای رحمت و ثنای بر 
بندگان می باشد و در اصطالح نیز به عملی عبادی اطالق می شود که متشکل 
از اجزاء وشرائط خاّصی است و باید با قصد قربت به پروردگار هر روز در چند 

نوبت به جا آورده شود.
»صالة« یا نماز به عنوان فعلی عبادی که به منظور دعا و نیز تعظیم الهی 
انجام می شود، یکی از مشترکات ادیان الهی است، هرچند شکل و نحوه انجام 
آن در ادیان مختلف متفاوت می باشد. از همین روست که در قاموس کتاب 
مقدس در معنای واژه نماز آمده است: » نماز معروف است و یکی از واجبات 
دینیه هر روز تمام ملل و مذاهب است، چه منفردًا و چه جماعتًا...« و پس از 
آن به شرح معنای نماز بر مبنای تورات و انجیل پرداخته تا آنکه می نویسد: 

»احدی جزمنکرین خدا منکر نماز و دعا نیست...«.
در نوشتار حاضر نیز از »نماز« همین معنای فوق اراده شده است و حقیقت 

شرعیه آن که در اسالم از این اصطالح اراده می شود، مّد نظر نمی باشد.
پارسی  نماچ که در  از ریشه  نماز  نوروزی معتقد است کلمه  محمد مسعود 
میانه )پهلوی زمان ساسانیان( است گرفته شده و فعل نماچ پورتن به معنای 
نماز بردن و تعظیم کردن به کار رفته است؛ و قبل از آن در ایران باستان از 
ریشه نم به معنای خم شدن و سر فرو آوردن مشتق شده است. در اوستا نماز 

به صورت نمنگه یا نمه به معنای دعا و درود آمده است.
یکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز 

می باشد.
به  اصل  در  است، »صالة«  آن »صلوات«  و جمع  آن صالة  قرآنی  واژه  نماز 

معنای دعاء است که در بعضی از آیات قرآن به همین معنی آمده است. 

مناز در ادیان گذشته:
نماز از عباداتی است که هیچ شریعتی از آن خالی نبوده، هر چند که گونه های 

آن بر حسب شریعت های مختلف فرق داشته است. 
به دلیل اینکه حضرت ابراهیم )ع( بر پاداری نماز را هم برای خودش و هم 

برای فرزندش از خدای متعال طلب نمود:
اِلة َو ِمن ُذرِّیَِّتی... «  ابراهیم/ سوره۱۴، آیه۴۰. » ربِّ اْجَعْلِنی ُمقیَم الصَّ

»پروردگارا! مرا به پا دارندۀ نماز قرار ده و از فرزندانم )نیز(...«
و حضرت عیسی )ع( در گهواره از آن سخن گفت:

َکاِة َما ُدْمُت َحیًّا « مریم/ سوره۱۹، آیه۳۱. اَلِة َوالزَّ »وَ َأْوَصاِنی ِبالصَّ
»و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است«.

جمله »و اوصانی بالصالة و الزکاة...« اشاره به این است که در شریعت عیسی 
)ع( نماز و زکات تشریع شده است.

آثار و برکات مناز:
نمـاز وسـیله ی شستشـوی از گناهـان و مغفـرت و آمـرزش الهی اسـت چرا 
كـه خـواه ناخـواه نمـاز انسـان را دعـوت بـه توبه و اصـالح گذشـته می كند, 
لـذا در حدیثـی می خوانیـم: پیامبـرـ  صّلـی اهلل علیـه و آله و سـلمـ  از یاران 
خـود سـؤال كـرد: لـو كان علی بـاب دار الحد كم نهر و اغتسـل فـی كل یوم 
منـه خمـس مـرات اكان یبقـی فـی جسـه من الـدرن شـیء؟ قلـت ال, قال: 
فـان مثـل الصـاله كمثـل النهـر الجـاری كلمـا صلـی كفـرت مـا بینهما من 
الذنـوب: » اگـر بـر در خانـه یكـی از شـما نهـری از آب صاف و پاکیزه باشـد 
و در هـر روز پنـج بـار خـود را در آن شستشـو دهـد, آیا چیـزی از آلودگی و 

کثافـت در بـدن او می مانـد؟«.
ــن آب  ــد ای ــاز درســت همانن ــود: » نم ــه, فرم ــد: ن ــرض كردن در پاســخ ع
جــاری اســت, هــر زمــان كــه انســان نمــازی مــی خوانــد گناهانــی كــه در 
ــان مــی رود«  )وســائل الشــیعه،  میــان دو نمــاز انجــام شــده اســت از می
ج۳، ص۷.(و بــه ایــن ترتیــب جراحاتــی كــه بــر روح و جــان انســان از گنــاه 
ــر قلــب  ــی كــه ب ــد و زنگارهائ ــام مــی یاب ــا مرهــم نمــاز التی می نشــیند, ب

ــود. ــیند زدوده می ش ــی نش م

مناز تقویت کننده روح انضباط
نمـاز روح انضبـاط را در انسـان تقویـت مـی كنـد, چـرا كـه دقیقـًا بایـد در 
اوقـات معینـی انجـام گیـرد كـه تأخیـر و تقدیـم آن هـر دو موجـب بطالن 
نمـاز اسـت, همچنیـن آداب و احـکام دیگـر در مـورد نیـت و قیـام قعـود و 
رکـوع و سـجود و ماننـد آن كـه رعایـت آنهـا, پذیـرش انضبـاط را در برنامه 

هـای زندگـی كامـاًل آسـان می سـازد.
همه اینها فوائدی است كه در نماز, قطع نظر از مسأله جماعت وجود دارد 

سید ابوالفضل حسینی یدکی 
طلبه درس خارج  فقه آیت اهلل هامشی تربیزی

مناز

معارف اسالمی
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و اگر ویژگی جماعت را بر آن بیفزائیم ـ كه 
روح نماز همان جماعت است ـ برکات بی شمار 

دیگری دارد كه این جا جای شرح آن نیست, بعالوه 
كم و بیش همه از آن آگاهیم.

گفتار خود را در زمینه فلسفه و اسرار نماز با حدیث جامعی كه از امام علی 
بن موسی الرضا علیه الّسالم نقل شده پایان می دهیم:

امام در پاسخ نامه ای كه از فلسفه نماز در آن سؤال شده بود چنین فرمود:
علت تشریع نماز این است كه توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار است, و مبارزه 
با شرک و بت پرستی, و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوع و نهایت 
تواضع, و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از معاصی گذشته, و نهادن 

پیشانی بر زمین همه روز برای تعظیم پروردگار.
غبار  و  باشد, گرد  و متذكر  انسان همواره هشیار  این است كه  نیز هدف  و 
فراموشكاری بر دل او ننشیند, مست و مغرور نشود, خاشع و خاضع باشد, 

طالب و عالقمند افزونی در مواهب دین و دنیا گردد.
عالوه بر این كه مداومت ذكرخداوند در شب و روز كه در پرتو نماز حاصل 
می گردد, سبب می شود كه انسان موال و مدبر و خالق خود را فراموش نكند, 

روح سركشی و طغیانگری بر او غلبه ننماید.
و همیـن توجـه بـه خداونـد و قیـام در برابـر او, انسـان را از معاصـی باز می 

دارد. و از انـواع فسـاد جلوگیـری مـی كند.
وسائل الشیعه، ج۳، ص۴.
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نماز در زندگی و حیات انسان به اندازه ای ارزش دارد که اولیای الهی برای 
یک لحظه از آن غافل نبودند و از هر راهی که ممکن بود دیگران را هم به 

این عبادت ملکوتی تشویق می کردند.
در این فصلنامه در قسمت معرفی کتاب مفتخریم تا کتاب »سیمای نماز« را 

به خوانندگان عزیز و گرامی معرفی نماییم.
در  باشد.استاد  می  انصاریان  شیخ حسین  استاد  نوشته  نماز  سیمای  کتاب 
مقدمه یادآور نکته ای می شود و این گونه می نگارد که: گمان نمی بردم با 
کثرت مشغله ای که در جهت تبلیغ و نوشتن شرح صحیفه سجادیه تحت 
عنوان »عاشقان« ونیز امور اجتماعی بتوانم از عهده برآیم ولی توفیق حضرت 

رّب رفیق راه شد و این کتاب را به رشته تحریر در آوردم.

این کتاب از سرفصل های زیر برخوردار است: 
- ارزش و عظمت نماز 

- نماز در آینه حیات انبیاء و اّمتها
- امت اسالمی و نماز

- نشانه های مؤمن
- روایات

- نماز دریای بیکران منفعت
- نماز مشکالتم را حل می کند
- نماز دنیا را  شگفت زده کرد

- ارزیابی جایگاه بی نماز
- آخرین وصیت به خویشان

- موانع نماز
- حضور قلب

با توجه به سر فصل های که در این کتاب ذکر شده ،مباحث بسیار زیبا در 
رابطه با نماز مطرح گردیده و روایات بسیار جذاب و قابل توجه در مورد ارزش 
نماز که هر مسلمانی را تشویق به خواندن نماز با روح می نماید. امیدوارم با 
خواندن این کتاب گرانقدر و آشنایی با سیمای نماز ما هم جزء نمازگزاران 

واقعی بشویم؛ ان شاهلل.

سیمای مناز
تألیف: استاد حسین انصاریان

حجت االسالم علیرضالو
استاد حوزه علمیه االمام علی بن ابیطالب علیه السالم

معرفی کتاب
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بيان نوراني از وجود مبارک حضرت امري در هنج البالغه 
هست که فرمود: 

ِإَذا  َو  َواِفِل  َأْقَبَلْت َفاْحِمُلوَها َعَلي النَّ َفِإَذا  ِإْدبَارًا  َو  ِإْقَبااًل  ِلْلُقُلوِب  »ِإنَّ 
َأْدَبَرْت َفاْقَتِصُروا ِبَها َعَلي اْلَفَراِئِض« این دل، مثل فصول چهارگانه است، 
اقبالي دارد و  یعني مثل زمان که گاهي بهاري دارد وگاهي پاییزي, گاهي 
گاهي ادباري . اگر دل در حالت بهار بود، شکوفایي و اقبال داشت، از نوافل 
نگذرید، سعي کنید، نافله  ها را ترک نکنید و اگر دل، آن آمادگي را ندارد، 
شما بر دل تحمیل نکنید و فقط واجب  ها را انجام دهید، نگویید حتمًا نماز 
کراهت  با  است،  همراه  دل  ادبار  با  که  شبي  نماز  آن  که  چرا  بخوانم  شب 
آمیخته است و کمتر انسان، توفیق پیدا مي  کند، لذا حضرت فرمود: دل خود 

را نرنجانید و با دل کنار بیایید.
خلط گر به پا خاري آسان بر آید 

چه سازم به خاري که در دل نشیند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشي
 ز بامي که برخاست مشکل نشیند

نوراني وجود  بیان  این  به عهده دارد؛  را  ما  او رهبري  باید کنار آمد،  با دل 
مبارک امیرمومنان)سالم اهلل علیه( یک بیان جامعي است، براي اینکه انسان 
در هیچ حال از عبادت زده و خسته نشود و با شادابي نماز بخواند، با شادابي 
با شادابي نماز شب بخواند، فرمود: دل یک وقت بهار  رکوع و سجود برود، 
است، یک وقت پاییز, وقتي پاییِز دل شد، او را نرنجانید، به همان واجبات 
اکتفا کنید؛ اّما یک وقت اقبال دارد و روبه روست، شکوفاست،در این هنگام 
او را در جلسات و گعده ها نبرید.ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با 
استناد به صفات »دائم الفیض و دائَم الَفضل« بودن خداوند متعال، به ارزش 

و اهمیت دعا اشاره داشته و فرمودند:
یکـي از برجسـته ترین راه اخـالق, ارتبـاط نیایـش و دعاسـت. در درون مـا، 
همـواره یـک خاطـره های گریز و گرایشـی هسـت، چـه کار کنیـم؟ از وجود 
مبـارک رسـول گرامي)علیـه و علـي آلـه آالف التحّیـة والثنـاء( ایـن حدیث 
نورانـي نقـل شـد که بـه خدا عـرض مي  کنـد: خدایـا همان طـوري که جان 
مـا را بـا توحیـد آفریـدي، قلـب مـا را با توحیـد سـیراب کن! وجـود مبارک 
پیغمبر)علیـه و علـي آلـه آالف التحّیـة والثنـاء( فرمـود: از دعـا بهـره وافـي 
ببریـد، همیشـه دعـا مسـتجاب اسـت، هیچ وقـت دعا برنمـي  گـردد؛ زیرا او 
»دائـم الفیـض علـي البریـة« اسـت، »دائـَم الَفضِل َعَلـي الَبِریَّة« اسـت، 
دِر رحمـت او بـاز اسـت؛ منتهـا در بعضـي از موارد بازتر و گشـوده  تر اسـت. 
بخش هایـي کـه مربـوط بـه زمـان و زمین اسـت، بخش هـاي بیروني اسـت، 
آن بخش هـا را همـه مـي  تواننـد، درک کننـد، شـب  هـاي جمعـه هسـت، 
روزهـاي عرفـه هسـت، روزهـای مناسـب دیگـري اسـت کـه دعا مسـتجاب 
اسـت، همیشـه دعا مسـتجاب اسـت، مخصوصًا در این ازمنه یا در آن امکنه 

یـا در کنـار مشـاهد مشـّرفه در مسـاجد و مانند آن.

قلِب نرم قابلّیت استجابت دعا را دارد، از اين فرصت 
هبره بگرييد

از مواردي است که دعا مستجاب  نازل مي  شود، یکي  باران  اگر  اند،  گفته 
است، اینها حاالت بیروني است که باید مواظب باشیم؛ اّما آن حالت دروني 
که حضرت به ما فرمود، مواظب باشید، فرمود: »اغتنموا الدعاء عند الرّقه 
یا نسبت به  انسان قساوتی نسبت به شخصي  فانها رحمة«، فرمود: گاهی 
حادثه اي، خشن برخورد مي  کند، عصباني است و مانند آن, گاهي با یک قلِب 
نرم زندگي مي  کند، فرمود: اگر در درون خود احساس رّقت کردید، معلوم 
مي شود، قابلّیت شما براي دعا کردن آماده است، از طرف مبدأ فاعلي، وقتي 
باران نازل مي  شود، معلوم مي  شود که آن بخشنده، مي  خواهد ببخشد، از 
طرف مبدأ فاعلي، فرصت  هاي مناسبي هست که انسان کشف مي  کند که او 
مي  خواهد ببخشد، از طرف مبدأ قابلي هم فرمود: اگر در خود، رّقت احساس 
کردید، اگر کسي نسبت به شما بدي کرد، احساس کردید که باید صرف  نظر 
کنید، اگر درصدد انتقام بودید، احساس کردید که باید عفو کنید, »تخفیف 
عفٌو«. اگر چنین حالتي را در خود احساس کردید، این موقعّیت استجابت 

دعاست، از این فرصت بهره بگیرید و با خدا مناجات کنید.
دعا کردن، برای انسـان چه مشـکل داشـته باشـد، چه مشکل نداشـته باشد، نافع 
اسـت. اگر مشـکل نداشـته باشـد، دعا دفع مشـکل مي  کند، نمی گذارد، حادثه 
تلخـي بـه وجود بیایـد و اگرـ  خداي ناکردهـ  مشـکلي داشـت، رفع مشـکل مي  

کنـد، نمـي  گذارد، این مشـکل بمانـد یا دفعًا یـا رفعًا دعا نافع اسـت..
الُبُطـون«؛  ِانَصـاِف  فـی  اسـت کـه »  ایـن  پیغمبـر)ص(  نورانـي  بیـان 
یعنـي نصـف شـکم را ُپـر کردیـد، بـس اسـت، بقیـه را بـراي آب و بـراي 
نَفـس بگذاریـد وقتـي آدم همیشـه از کنـار سـفره سیرشـده بلند شـود، این 
دیگـر طلبـه فاضـل نمي  شـود، این دیگـر یک دانشـجوي فاضل نمي  شـود، 
ایـن نـه در حـوزه اسـتاد مـي  شـود، نـه در دانشـگاه اسـتاد مـي  شـود، آدم 
پرخـور هرگـز محّقـق نمـي  شـود،آ ن قدر نخوریـد کـه بعـد از خـوردن ناچار 
باشـید، دراز بکشـید، همـان مقـدار کـه بـدن الزم دارد، بخوریـد. ایـن »فی 
ِانَصـاِف الُبُطـون« شـعار رسـمي آن حضرت بـود، فرمود: نیمي از شـکم را 
ُپـر کردیـد، بـس اسـت، ایـن تعبیرهـای آن حضـرت بـود، آدم فراغـت پیدا 
کنـد تـا از شـکم بـاال بیایـد، سـري بـه دل بزنـد، ببینـد، در دل او چـه خبر 
اسـت، مـا اگـر خواسـتیم ببینیـم، ایـن دل اقبال اسـت و با ما همـکاري مي 
 کنـد یـا ادبـار دارد، بـا مـا همـکاري نمي  کنـد، یک فراغـت مي  خواهـد، ما 
بایـد از سـطح شـکم بـاال بیاییـم و بـه سـطح دل برسـیم آنهـم بـا اصحـاب 
دل و اصحـاب قلـب، نـه اصحـاب بطـن. وقتـي بـه قلـب رسـیدیم، آن وقت 
مـي  توانیـم، رصـد کنیـم، چـه وقـت او با مـا همراه اسـت و چه وقـت همراه 
نیسـت، چـه وقـت اقبال دارد، چـه وقت ادبـار دارد. حال اگـر دل اقبال کرد، 
َواِفِل« و نافله هـا تنها آن چند رکعت شـب  فرمـود: »َفاْحِمُلوَهـا َعَلـي النَّ

و روز نیسـت، بلکـه قرائـت قـرآن وزیـارت هم هسـت.

حــاالت دل مثــل فصــول چهارگانــه اســت، 
اقبــال و ادبــار دل را رهــربی کنیــد

آیت اهلل العظمی جوادی آملی
حتریریه نشریه
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از جمله اقداماتی که به امام زمان )عج( در هنگام ظهور آن حضرت نسبت 
داده شده است، و برخی روایات هم به آن اشاره دارد، تخریب برخی مساجد 

و اماکن متبرکه است.
ریشه این مسئله به روایاتی باز می گردد که پیرامون دوران ظهور سخن گفته 
و در برخی منابع روایی شیعه نقل شده است. البته این روایات از جهت متن 

و سند قابل دقت و بررسی هستند.
از جمله این روایات می توان به روایت ابو بصیر از امام صادق )ع( اشاره نمود. 
امام صادق می فرماید: قائم مسجد الحرام و مسجد الرسول را خراب می کند 
تا آنها را به وضعیت اصلی خود برگرداند و خانه کعبه را نیز به موضع خود بر 

می گرداند. و آن را بر اساس خود بنا می کند.
روایت دیگر از ابو بصیر بدون انتساب به امام صادق )ع( نقل شده است که 

اشاره به تخریب مساجد چهارگانه کوفه و... دارد.
در رابطه با سند این روایات باید گفت: در سند این دو روایت علی بن حمزه 

بطائنی قرار دارد که از سران واقفیه بوده و تضعیف شده است.
شیخ طوسی در کتاب الغیبة در رابطه با عدم اعتماد به روایات واقفیه پس از 
نقل حکایت هایی در مذمت آنان گفته است: ... روایاتی که در مورد طعن بر 
راویان واقفی مذهب رسیده است، بیش از آن است که بتوان شمرد، و آنها در 

کتاب اصحاب موجود است و من بخشی از آنها را نقل می کنم.
دلیلی  روایت  راوی در سلسله سند یک  بتوان گفت ضعف یک  البته شاید 

قطعی برای رد آن نباشد و چه بسا ضعف آن با روایات دیگر جبران شود. 
لذا در صورت پذیرش این دو روایت باید به چند نکته اشاره کرد:

الف: دین و مذهب همواره انسان ها را از سطحی نگری و تجمل گرایی زاید 
منع کرده است. در طول تاریخ اسالم به واسطه تسلط حکومت های ناالیق 
که برداشت صحیحی از تعالیم اسالم نداشتند، مظاهر فرهنگ تمدن اسالمی 
به اشکال مختلف مورد تغییر قرار گرفت و ظاهر تجمل گرایی به مؤسسات 
دینی نیز سرایت نموده است. مساجدی که در صدر اسالم محل دعوت به 
به  امر  نظیر  مهم؛  حکومتی  تصمیمات  حتی  و  بود  هدایت  و  ارشاد  و  دین 
واقع محل عروج  در  و  تصمیم گیری می شد.  آن جا  در  با مشرکان  جهاد 
انسان به شمار می رفت، در آخر زمان بعضی از این مساجد اهمیت خود را از 
دست داده و به جای تعلیم و ارشاد دینی در آنها، به گسترش کمی و تزیین 
آنها پرداخته می شود، در حالی که خالی از مؤمنان است؛ به همین دلیل 

 .... بر امت من خواهد رسید  پیامبر اکرم )ص( می فرماید: زمانی  است که 
که مساجدشان در ظاهر آباد است، در حالی که از هدایت تهی و ویران می 
باشد... . امام زمان بر اساس رسالتی که دارد که همانا اصالح دین و مبارزه با 
انحرافات دینی است به مقابله با این پدیده بر می خیزد و به پاالیش مساجد 
از مظاهری که مورد رضایت دین نیست می پردازد، تا بار دیگر مساجد کانون 

توحید و خدا پرستی و عبادت و عروج انسان گردد. 
ب: دیگر این که امور اصالحی امام فراگیر است و شامل تمام حوزه های دین 
می شود. لذا وقتی سخن از خراب کردن مسجد به میان می آید از حیز انتفاع 
انداختن آن نیست، بلکه از روایات دیگر به همین مضمون استفاده می شود 
که حضرت در کیفیت بنای مساجد به شکلی که برای مردم مزاحمت ایجاده 
کرده، نظر دارد و برطرف کردن این اشکال نسبت به اماکن دینی از وظایف 
حکومت دینی است که امام در رأس آن قرار دارد. این امر نه تنها مذموم 
نیست، بلکه این پیام را برای انسان ها به همراه دارد که دین حتی در مقدس 

ترین مقوله ها ضامن حقوق آنها می باشد.
که حضرتش  نموده  روایت  در حدیثی طوالنی  )ع(  امام صادق  از  بصیر  ابو 
فرمود: هنگامی که قائم ما قیام کرد چهار مسجد را در کوفه منهدم می کند، 
هیچ مسجد مشرفی را نمی گذارد جز این که کنگره و اشراف آن را خراب 
می کند و به حال ساده و بدون اشراف می گذارد. شاهراه ها را توسعه می دهد. 
هر گوشه ای از خانه ها که واقع در راه عمومی است خورد می کند، و ناودان 

ها که مشرف به راه مردم است برمی دارد.
با توجه به روایت فوق روشن می شود که رعایت حقوق مردم که امروزه از آن 
به عنوان حقوق شهروندی یاد می کنیم، واجب و ضروری است و نباید به آن 

تعرض نمود، حتی با مستمسک قرار دادن امور دینی.
ج: در مورد تخریب مساجد چهارگانه کوفه که در برخی روایات آمده و در 
روایت فوق به آن اشاره شد، می توان گفت مراد از آن مساجدی باشد که 
زمان بنی امیه در کوفه ساخته شده اند. این مساجد توسط فرماندهان لشکر 
یزید و به شکرانه کشته شدن امام حسین )ع( در کوفه بنا شدند که بعدها به 

نام مساجد ملعونه شناخته شدند.
نام این مساجد در گفتاری امام باقر )ع( آمده است که می فرماید: در کوفه 
مساجدی مبارک و مساجدی ملعون وجود دارد، اما مساجد مبارک ... و اما 
مساجد ملعونه همانا مسجد اشعث بن قیس، مسجد جریر بن عبد اهلل 

مساجد ملعونه
حممد مهدی تقی پور 

طلبه پایه  دهم حوزه علمیه االمام علی بن ابیطالب
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بجلی، مسجد ثقیف و مسجد سماک است.
همچنین حضرت امی المومنین علی )ع( از نماز گزاردن در پنج مسجد در 
بن  کندی، مسجد جریر  قیس  بن  اشعث  مسجد  نمود؛  می  نهی  کوفه 
و  ربعی  بن  مخرمه، مسجد شبث  بن  بجلی، مسجد سماک  عبداهلل 

مسجد تیم.
باقر )ع( به مساجد ملعونه تعبیر نموده  چهار مسجد از این مساجد را امام 
اند که ممکن است در زمان حضرت قائم وجود داشته باشند و توسط ایشان 

تخریب شوند.
د: حضرت مهدی )عج( نیز در برخورد با بدعت ها و انحرافات اعتقادی مانند 
پیامبر رفتار می نماید و به مانند سیره وی عمل می کند. پیامبر اکرم )ص 
( در شرایطی که برخی از منافقان با بهره برداری از احساسات دینی مردم با 
ساختن مسجد ضرار سعی در ضربه زدن از درون به دین و ایجاد تفرقه میان 
مؤمنان بودند، دستور تخریب مسجد ضرار را صادر نمود. از انتقاد شدید قرآن 
نسبت به مسجد ضرار و از شدت عملی که پیامبر اکرم )ص( از خود نشان داد 
و دستور ویران نمودن مسجد به خوبی روشن است که قصد و هدف هر کاری 
تا چه اندازه در باره آن مؤثر است. رویارویی منافقان با دین با سوء استفاده 
از امور مقدس، منحصر به زمان خاصی نیست. لذا پس از دوران پیامبر اکرم 
ایجاد  قالب  فعالیت منافقان و فرقه های منحرف در  تاکنون شاهد  و  )ص( 
اماکن مذهبی هستیم که به کانونی جهت تضعیف و تحریف دین تبدیل شده 
اند، که اساسا امام زمان نیز مانند پیامبر) ص( با این جریانات برخورد خواهد 
کرد و دستور تخریب پایگاه های آنان که حتی ممکن است در پوشش مسجد 

باشد را صادر خواهد نمود.
هـ: نکته دیگری که می توان یادآور شد، این است که بسیاری از مساجد و 
مشاهد طبق هندسه اسالمی ساخته نشده است، بلکه به هم چشمی با کلیساهای 
مسیحی ساخته شده و کلیساهای مسیحی هم به هم چشمی با معابد بت پرستان 
ساخته شده است و چون بررسی عمیقی به میان آید، برخی مساجد و مشاهد 
همان نقشه ساختمان های بت پرستان و تجدید هیکل ها و معابد بت پرستان 
روم و یونان است و با وضع عبادت عمومی و ساده اسالمی مناسبتی ندارد و اگر 

حکومت نافذ و اسالمی واقعی بر پا شود آن را خراب می کند.
و: همچنین در طول تاریخ مساجدی به دست حاکمان جائر و با اموالی غصبی 
و ناحق ساخته شده اند که این امر از نظر شرع مردود می باشد و قاعدتا امام 

زمان )ع( که حکومتی بر مدار قسط و عدل برپا می نماید، از این امر غافل 
نبوده و به برطرف نمودن این مشکل خواهد پرداخت.

ز: در مورد تخریب مسجد الحرام، کعبه، و مسجد النبی نیز روایات حاکی از 
ویران کردن آنها و از حیز انتفاع ساقط کردن نیست، بلکه آنچه در روایات 
امر  این  که  است  آنها  بنای مجدد  و  است، خراب کردن  تصریح شده  بدان 
دالیل خاص خود را دارد. برای مثال خانه کعبه در طول دوره های مختلف 
قصد  اکرم )ص(  پیامبر  روایتی  به  بنا  و  است  دگرگونی شده  دچار  تاکنون 

اصالح آن را داشت، لکن شرایط اجتماعی مانع از این امر بود.
مسجد پیامبر نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بنا به روایاتی در زمان هایی 
بدون رعایت اصول شرعی دچار تغییر و تحول در ساختمان آن گردیده است. 
براساس این روایات خلیفه دوم مسجد پیامبر )ص( را تخریب نمود و برآن 
افزود و در اثنای این توسعه دادن، خانه عباس عموی پیامبر را نیز ضمیمه 
آن نمود. همچنین مقام ابراهیم )ع( را از خانه خدا دور ساخت، در حالی که 

مقام نزدیک بیت بود.
در هر صورت، پس از پیامبر بدعت هایی در دین به وجود آمد که دامنه آن 
به اماکن مقدس نیز سرایت کرد. لذا حضرت امیر )ع( می فرماید: والیان پیش 
از من امور بزرگی را که مخالف با نظر پیامبر است انجام دادند ... پس چگونه 
است اگر فرمان دهم تا مقام ابراهیم را به جایی برگردانند که رسول خدا قرار 

داد ... و خانه جعفر بن ابی طالب را از مسجد خارج سازم.
قدرت  و  سلطه  بسط  واسطه  به  )ع(  مهدی  امام  حضور  زمان  در  بنابراین، 
حکومت و انقیاد جامعه از امام، انتظار می رود بسیاری از بدعت ها که در 
طول تاریخ در حوزه های مختلف دین ایجاد شده است، اصالح شود و از آن 
جمله اصالح برخی از مساجد و اماکن متبرک است که همان گونه که گفته 

شد دچار دگرگونی شده اند.
بر اساس آنچه گفته شد، روشن می شود که تخریب مساجد و یا ویران کردن 
برخی مساجد و بازسازی آنها در عصر مهدی منتظر )عج( امری دور از انتظار 
و عجیب نخواهد بود. برخی از مساجد به دلیل عدم رعایت اصول شرعی بنا 
شده اند و نیز برخی از آنها تغییر ماهیت داده و پایگاهی برای مبارزه با دین 
برخی  همچنین  شوند.  می  تخریب  یاد شده  روایات  اساس  بر  که  اند  شده 
مساجد به دالیل تغییراتی که در طول زمان در حدود آن ایجاد شده، تخریب 

و بر اساس اولیه خود باسازی خواهند شد.
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در  ژاپنی،  مسلمان  تازه  بانوی  هاتسوکوهوشینو، 
نشستی صمیمانه به طرح مسائلی از مجله دالیل  
گرایش خود به دین اسالم، نقش زنان در جامعه ی 

اسالمی و اقتصاد مقاومتی پرداخت.

پیش  سال   13 که  است   ژاپنی  بانوی  هوشینو،  هاتسوکو)فاطمه( 
ایران  به  به دین مبین اسالم گرویده  و اکنون پنج سال است که 
مهاجرت نموده  است. وی در سخنان خود دو عامل مهم را زمینه ساز 
گرایشش به دین اسالم برشمرد: نخست توطئه ی دشمنان اسالم و 
اخبار دروغی که رسانه ها در پی حادثه ی 11 سپتامبر منتشر ساختند، 
با این هد ف که اسالم را عامل خشونت  و تروریسم معرفی کنند.

که همین امر سبب شده بود تا این بانوی تازه مسلمان به تحقیق 
ممکن  چطور  وی،  ی  عقیده  بپردازد.به  اسالم   مورد  در  بررسی  و 
بود دینی که از لحاظ جمعیت دومین دین دنیاست، پیروانش را به 
تروریسم و خشونت دعوت کند؟! دومین عاملی که وی به آن اشاره 
کرد، یأس و پوچی بود که بر زندگی اش سایه انداخته بود و از مدت ها 

پیش به دنبال راه چاره ای برای درمان آن می گشت.وی در ادامه 
افزود  که با مطالعه دقیق در قرآن و تحقیق  و جست وجوی فراوان  
توانسته با اسالم پیوند برقرار کند و هدف زندگی اش را در آن بیابد.
هوشینو اذعان داشت، دلیل این که نام فاطمه را برای خود برگزیدم 
،این بود که با پذیرش اسالم ،احساس کردم، در دین جدیدم یتیم 
گشته ام، بنابراین تصمیم گرفتم، پیامبر اسالم را پدر معنوی خودم 
بخوانم، و از آنجایی که دخت گرامی ایشان فاطمه نام داشت، مفتخر 
شدم این نام زیبا را برای خودم برگزینم. خانم هوشینو خاطر نشان 
کرد که جوانان و زنان جامعه ی اسالمی، خصوصا قشر دانشجو ،باید 
بدانند که مسئولیت سنگینی به آنان محول شده و آن تسلیم نشدن 
در برابر نقشه ها و توطئه ی دشمنان اسالم؛ خصوصا شیطان بزرگ 
یعنی آمریکاست.وی بر این باور است که دشمنان دارای دو نیروی 
پشتکار و مدیریت اند و ما بایستی با تدبیر و زرنگی توطئه آنها را 
خنثی کنیم. وی در پایان مسئله ی اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد  و 
افزود: » ما به عنوان شیعه ی امام زمان موظفیم با خرید محصوالت 
داخلی به اقتصاد و رونق ملی کمک کنیم تا ایران بیش از پیش  بر 

استقالل خود پا بر جا بماند.«

معصومه رستمی

هاتسوکو یا فاطمه ؟
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تقویت حس کمال و رشد
انسان به صورت فطری خودش و نیز حس کمال و پیشرفت را دوست دارد و 
سعی می كند كه با كسب كماالت و پله های موفقیت و قدم های روبه باال را  

محبوبیت خود را تقویت كرده و باال ببرد..
آن  می كرد.  استفاده  خویش  فرزندان  تربیت  در  متد  این  از  امام حسن)ع( 
حضرت در یکی از روزها فرزندان خویش و برادرزادگان خود را را دعوت كرده 
اّنكم صغار قوٍم و یوشك  آنان فرمود:  به  و در ضمن یك فضای صمیمی 
منكم  یستطع  لم  فمن  العلم  فتعّلموا،  آخرین  قوٍم  كبار  تكونوا  ان 
ان یحفظه فلیكتبه و لیضعه فی بیته؛ همه شما كودكان جامعه  امروز 
هستید و امید است كه بزرگان جامعه فردا باشید پس دانش تحصیل كنید و 
علم بیاموزید. هر كس از شماها توانائی حفظ دانش را ندارد آن را بنویسد و 

در منزلش نگهداری نماید.

پیداکردن الگوی خوب
انسان در دوران نوجوانی بسیار دنبال پیدا کردن الگوی مناسب است و حس 
این  نماید.  تقلید  دارد   دوس  که  الگوهایی  از  تا  می كند  وادار  را  او  تقلید 
بهره  آن  از  تربیت  امر  در  والدین  كه   است  مناسبی  وسیله  ذانی  خواسته 
گیرند و الگوهای خوب را در معرض دید فرزندان قرار دهند و به او معرفی 
نمایند. امام مجتبی)ع( در سیره و سخن خویش به الگوی بسیار پسندیده 
ای اشاره كرده و آنان را به پیروانش می شناساند. آن حضرت بعد از شهادت 
امیرالمؤمنین)ع(  تاریخ، حضرت  ممتاز  معرفی شخصیت  به  بزرگوارش  پدر 
پرداخته و آن گرامی را به عنوان سرمشق خوبان عالم معرفی كرده و فرمود: 
ای مردم! در این شب مردی از دنیا رفت كه در هیچ كار نیكی، پیشینیان بر 
او سبقت نگرفتند و بندگان خدا در هیچ سعادتی به او نمی توانند برسند. او 

به همراه پیامبر)ص( جهاد می كرد و جان خود را فدای او می نمود.
ما  فرمود:  زهرا)س(  فاطمه  مورد حضرت  در  دیگری  در سخن  آن حضرت 
كان اعبد من فاطمة كانت تقوم حّتی تتوّرم قدماه؛در دنیا شخصی عابدتر از 
فاطمه)س( نبود، آن بزرگوار در حالت مناجات و عبادت آنقدر روی پاهای 

خود می ایستاد تا آن كه پاهای مباركش ورم كرد.

صرب و بردباری 
روزی امام حسن مجتبی)ع( سوار بر مركب خویش، در یكی از معابر مدینه 
حضرت  تا  شامی  مرد  آن  شد.  مواجه  شام  اهل  از  مردی  با  می كرد.  عبور 
و  ناشایست  پرداخته و سخنان  امام  نفرین  و  لعن  به  بی مقدمه  را شناخت 

ناصحیحی را  به امام نسبت داد.
 حضرت امام مجتبی)ع( در همان حال با كمال متانت و بردباری تمام صحبت 
های او را با سكوت و صبر تحّمل كرد و خشم خود را فرو می برد. تا این كه 
مرد شامی سکوت کرد. در آن لحظه امام مجتبی با سالم بر آن مرد، سكوت 

آن  مهربانی   از  حاكی  كه  ملیح  لبخندی  با  و  شكسته  را  لحظه  چند  آن 
جناب بود و در حالی كه مهر و عاطفه و محبت در چشمان ایشان و سیمای 
نورانی اش موج می زد لب به سخن گشودند و به آرامی فرمود: ای مرد! گمان 
می كنم كه در این شهر غریب باشی و شاید هم مرا به اشتباه گرفته ای؟ حاال 
اگر از ما رضایت بطلبی از تو راضی می شویم و اگر چیزی از ما بخواهی، به 
تو می بخشیم، اگر راه گم كرده ای؛ راهنمایی ات می كنیم، اگر گرسنه ای تو 
را  تو  نیازمندی؛  اگر  می پوشانیم،  را  تو  نداری  لباس  اگر  می نمائیم،  را سیر 
غنی می كنیم، اگر از جائی رانده شده یا فراری هستی تو را پناه می دهیم اگر 
خواسته ای داری بر می آوریم، اگر توشه سفرت را پیش ما آوری و مهمان ما 
باشی برای تو بهتر است و تا هنگام رفتن از تو پذیرائی می كنیم. چون كه 

خانه ما وسیع و امكانات مهمان نوازی مان فراهم است.
برخورد كریمانه حضرت مواجه شد و سخنان شیوا و  این  با  آن مرد وقتی 
دلنشین آن بزرگوار را شنید، آرام آرام احساس كرد كه ناراحتی خاصی در 
درون وجدانش او را می آزارد. آثار شرم و حیا بر صورتش ظاهر شده و پیش 
از آن كه سخنی بگوید، اشك ندامت بر گونه هایش لغزید و با لحنی خاضعانه 
و مؤدبانه عرضه داشت: شهادت می دهم كه تو خلیفه خداوند بر روی زمین 
هستی، خداوند داناتر است كه رسالتش را در كدام خانواده قرار دهد: اهلّل اعلم 
نزد  این لحظه شما و پدرتان منفورترین خلق خدا  تا  حیث یجعل رسالته؛ 
من بودید و اكنون شما را محبوب ترین فرد روی زمین می دانم. آن گاه به 
همراه امام حسن)ع( راهی خانه آن حضرت شد و تا روزی كه در مدینه بود 
در مهمان سرای حضرت پذیرائی می شد. بعد از آن واقعه در ردیف دوستان و 

ارادتمندان خاص اهل بیت )ع( قرار گرفت.

 رفتار بزرگوارانه 
با مروری كوتاه به سیره عملی امام مجتبی)ع( بهره گیری از این شیوه را به 
روشنی مشاهده خواهیم كرد كه تمام كماالت اخالقی و معنوی و انسانی در 
سراسر زندگی آن حضرت به چشم می خورد. عفو و گذشت، حلم و بردباری، 
تواضع و فروتنی، عبادت و راز و نیاز كرامت و بخشش و سایر خصلت های 
ویژه انسانی در زندگی آن حضرت مشهود است. نمونه ای از سیره عملی آن 

حضرت را با هم بخوانیم:
یكی از غالمان حضرت امام حسن)ع( مرتكب جنایتی شد كه سزاوار كیفر 
نمایند. غالم خطاكار در آن لحظه  تنبیه  را  تا وی  بود. حضرت دستور داد 
پیش دستی كرد و خطاب به امام )ع( این آیه را قرائت نمود: و العافین عن 
فرمود:  می كنند. حضرت  عفو  گنهكاران  از خطای  وارسته  انسانهای  الّناس؛ 
بخشیدم. غالم ادامه داد و اهلّل یحّب المحسنین؛ خداوند نیكوكاران را دوست 

دارد. امام فرمود: ترا در راه خدا آزاد كردم.

حممد حسین اهلی اصل  طلبه درس خارج فقه 
برگرفته از مناقب آل حممد

27سیره عملی امام حسن جمتبی )ع(
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صدر در قرآن نزدیکترین معنی به مغز انسان را دارد و به هیچ عنوان 
ربطی به قفسه سینه ندارد.  واقعا جای تعجب است که مترجمین 
قرآن انگار که از فرهنگ لغات برای ترجمه استفاده کرده اند و اصال 
. با بررسی دقیق آیات بمعنای صدر  به سراغ خود آیات نرفته اند 

خواهیم رسید .

خداوند میفرماید :
َبْل ُهَو آَیاٌت َبیَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم – عنكبوت49

آنها  به  که  دارد  قرار  کسانی  در صدر  که  است  کننده  بیان  آیاتی  آن  بلکه 
علم داده شده است . همه میدانیم محل ذخیره شدن اطالعات و علوم در 
جایگاهی بنام مغز است و هرگز در قفسه سینه نیست خداوند میفرماید که 

قرآن بر قلب پیامبر-ص نازل شده است :
َلُه » َعَلى َقْلِبَك « ِبِإْذِن اهللَِّ – بقره97 َفِإنَُّه َنزَّ

» َعَلى َقْلِبَك « ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِریَن – شعراء194
ضمنا گفته شده که قلب در مکانی بنام صدر قرار دارد:

ُدوِر« – حج46 » اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ
و قلب در قرآن نام عضوی است که بوسیله آن باید **تعقل و تفقه** کرد

َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب » َیْعِقُلوَن« ِبَها– حج 46
َلُهْم ُقُلوٌب الَّ »َیْفَقُهون« ِبَها – اعراف179

پس با مراجعه به آیات باالآیا قرآن در قفسه سینه ذخیره شده است؟
آیا علم در قفسه سینه قرار دارد؟ آیا قرآن بر همین قلبی که خون را در بدن 

جاری میکند نازل شده؟
آیا  فهم مطالب میشود؟و  و  تعقل  باعث  قلب ظاهری است که  آیا همین  و 
جایگاه این عضو تعقل کننده در قسمت سینه انسان است یا اینکه در مغز 

اوست؟
بنابراین کلمه "صدر" بمعنی "مغز" است اما در عین حال بمعنای مغز فیزیکی 
نیست ، زیرا اگر منظور از آن همین مغز بدن فیزیکی باشد اوال با کلمه "مخ" 
که آنهم عربی است بیان میشد دوم اینکه همه اطالعات ما با مرگ از بین 
میرفت ، چرا که مغز بهمراه بدن در خاک دفن شده و از بین میرود و ما با 
ورود به برزخ هیچ خاطره و اطالعاتی بهمراه نمیداشتیم ، سوم اینکه هنگام 
تجربه خروج از بدن یا خواب نیز هیچ اطالعی بهمراه نداشتیم چهارم اینکه 

هیچ  نیز  میشدیم  منتقل  برزخ  به  زمانیکه  مغزمان  به  خسارت  نوع  هر  با 
اطالعاتی به همراه نداشتیم زیرا مغزمان از بین رفته است .وسوسه شیاطین 

نیز در افکارمان که در مغز است صورت میگیرد :
الَِّذي ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس – ناس5

آن کسی که در مغز انسانها وسوسه میکند
ضمنا در آیه دیگری گفته شده اگر قرار باشد خداوند کسی را به سمت دینش 

هدایت کند مغز او را برای فهم 
کالمش باز میکند :

َفَمن ُیِرِد اهللَُّ َأن َیْهِدَیُه َیْشَرْح َصْدَرُه ِلْلِْساَلِم – انعام125
پس شرح صدر یعنی باز شدن فکر چه بر اساس ایه باال در جهت فهم دین 

باشد و چه بر اساس آیه زیر درباره 
موارد کفر آمیز باشد که بوسیله شخص کافر انجام میشود :

َولَِٰكن مَّن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا – نحل106
و چنین شخصی بدلیل اینکه کفر را انتخاب کرده است خداوند مغز او را برای 

فهم دینش بسته نگه میدارد
َوَمن ُیِرْد َأن ُیِضلَُّه » َیْجَعْل َصْدَرُه َضیًِّقا َحَرًجا« انعام125

اینکه هدایت خداوند در  و  از صدر قفسه سینه است؟  آیا هنوز هم منظور 
قفسه سینه قرار میگیرد؟

پس آیاتی که به این مفهوم اشاره میکنند همگی اشاره به مغز و قدرت درک 
انسان دارند مانند اینکه خداوند میفرماید :

ُدوُر« – غافر19  َوَما » ُتْخِفي الصُّ
آنچه در مغزتان پنهان میکنید میداند خداوند واقعیت موجود در مغز شما 

را میداند :
ُدوِر َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ

آل عمران154/ مائده7/ انفال43/ هود5/ لقمان23/ فاطر38/ زمر7/ 
حدید6/ تغابن4/ ملک13

موسی-ع نیز برای فهم کالم خداوند و قابلیت بیان آن برای دیگران از خداوند 
درخواست "شرح صدر" میکند :

َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري – طه25

معنی صدر و قلب
مهندس امحد عسگری  فوق لیسانس الکرتونیک

برگرفته از سایت حوزه

واژه شناسی
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مسلمانان در صنعت کارهایی انجام دادند که بعد ها در دست غربی 
نزد  الرشید  هارون  عهد  از  آبی  های  ساعت  .انواع  شد  کامل  ها 

مسلمین رواج داشت و تکمیل شد. دستگاه آب کشی 
شادوف را مسلمین تکمیل کردند و صلیبی ها آن را به اروپا بردند. 
آسیای بادی قرن ها قبل از آن که در اروپا به وجود آید در ممالک 
شرق اسالمی معمول بود و مسعودی و اصطخری در وصف سیستان 

از آن سخن گفته اند.
بسزایی  شیمیسهم  علم  تکمیل  و  توسعه  در  اسالمی  کیمیاگران 

دارند . 
پیشرو کیمیاگران اسالم جابر ابن حیان بود- که اروپا وی را به نام 
Geber میشناخت و بعد ها عنوان پدر شیمی هم به او  داد.جابر 

ظاهرا یک شیعه کوفی بوده است از قبیله ازد.
هاي  شاخه  كه  بود  جنوبي  عرب  بزرگ  قبایل  از  یكي  ازد  قبیله 
متعددي هم چون اوس، خزرج، ٌخزاعه، َغسان، راسب، غامد، بارق 
و ُدوس را در بر مي گرفت. این قبیله كه در منطقه مأرب در یمن 
سكونت داشتند، در حدود قرن اول و دوم میالدي به دنبال انحطاط 
نسبي تمدن مأرب و تغییر اوضاع و شرایط زیستي، از موطن اصلي 
حركت  عربستان  شمالي  نواحي  سمت  به  و  كرده  مهاجرت  خود 
كردند. پس از مدتي طوایف ازد به چند جانب متفرق شده و هر یك 
در نواحي مستقلي در جزیره العرب سكونت اختیار كردند. پس از 
ظهور اسالم، در رویدادهاي دوران حیات رسول خدا )ص( و پس از 

رحلت آن حضرت در فتوح اسالمي و در روزگار خالفت امام علي 
)ع( نقش هاي مهمي ایفاء كردند.  

پدرش حیان در کوفه عطار یا داروگر بود. گویند در عهد اموی به 
نیز  قرمطی  و  باطنی  عنوان  به  چند  )هر  شد.  اعدام  تشیع  عنوان 
باطنیان  یا  اسماعیلیان  به  وابسته  گروهی  َقرَمطیان  دارد.  شهرت 
)صاحب  به  معروف  برقعی  محمد  بن  علی  قیام  از  پس  که  بودند 
الزنج( که میان سالهای ۲۵۵-۲۷۰ هجری در نواحی جنوبی عراق 
با  و  ساخت،  متزلزل  را  عباسیان  حکومت  بنیان  و  گرفت  صورت 
صحنه  وارد  مستقاًل  خود  بود،  همراه  بسیار  مالی  و  انسانی  تلفات 
مبارزه شده و به قیام دیگری پرداختند که از نظر قدرت و دوام و 
حدود قلمرو و بسط حکومت و تاسیس نظام اجتماعی در جهت رفاه 
نیز شهرت  بود  و مهمتر  برتر  الزنجی  از نهضت صاحب  مستمندان 
یافته( به هر حال یک چند احتماال با امام جعفر صادق علیه السالم 
مربوط بوده و گویند از آن حضرت نیز استفاده کرده است. در اصل 
تاریخی و حقیقی بودن وجود او هم بعضی شک کرده اند منشا شک 
هم بیشتر کتاب های متناقض و عجیبی است که در واقع بعدها به 

جابر منصوب شده است و از او نیست.
را  امامت  که  هستند  شیعیان  از  گروهی  باطنیان  یا  اسماعیلیان  
هفتم  امام  را  او  و  می کنند  ختم  صادق  جعفر  فرزند  اسماعیل،  به 
و سده ها  روزگار سامانیان سربرآوردند  با  اینان هم زمان  می دانند. 
از  امروزه  پرداختند.  خویش  اندیشه  پراکندن  به  بسیار  توان  با 

 سید ابوالفضل حسینی یدکی
طلبه درس خارج  فقه آیت اهلل هامشی تربیزی

برگرفته از کارنامه اسالم

پیشتازان علم
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برخی  در  و  کمیابند  بسیار  ایران  در  شده است.  کاسته  شمارشان 
تانزانیا،  افغانستان، تاجیکستان، هندوستان،  کشورها مانند:ایران، 

کنیا و سایر ممالک پراکنده اند.
چنانکه هانری کربن می گوید اسماعیلیان نزاری پس از سقوط قلعه 
الموت به دست مغوالن و نابودی کتب موجود در آن منابع خود را از 
دست دادند. اما اسماعیلیان مستعلوی که در دوره فاطمیان در مصر 
مستقر بودند و اکنون بیشتر در هند هستند، منابع دست اول خود 

را حفظ کرده اند، هرچند تمایلی به انتشار آن ندارند.
به هر حال شک در وجود جابر اساس معقولی ندارد . کتب غیر موثق 

و مجهول که به جابر منصوب است بسیار زیاد است. 
یافت  در  میتوان  او  به  منصوب  موثق  کتب  از  که  جایی  تا  جابر 
کیمیا را به عنوان یک علم تجربی تلقی کرد مبتنی بر یک نظریه 
فلسفی از نوع مشایی که شاید از تاثیر محیط هم خالی نبود ودر 
هر صورت جابر پدر کیمیای قرون وسطا و شیمی امروز جهان است. 
هر چند قسمتی از کتابهای منصوب به او مشکوک است. جابر غیر 
از دستور تهیه مواد ترکیبات شیمیایی در باب روش های مربوط به 
مطالعات شیمی نظریات قابل مالحضه دارد چنان که درباره پیدایش 
فلزات نیز به وسیله وی نظریه ای بیان شده است موسوم به نظریه 
فلزات شش  اختالف  نظریه  این  موجب  .به  )جیوه(  زیبق  و  کبریت 
گانه به نسبت تفاوت مقدار گوگرد و جیوه آنهاست بدین گونه در 
باب پیدایش فلزات نظریه وی یک نوع تئوری زمین شناسی است 
به  تصعید‹  تصعید)  مانند  شیمیایی  اعمال  بعضی  در  وی  همچنین 
گفته  مایع  حالت  به  ورود  بدون  گاز  به  جامد  ماده  مستقیم  تبدیل 
می شود.( تبخیر  و ذوب کردن و متبلور کردن مواد راه های درست 
مساله  )اکسیداسیون(  احتراق  مساله  همچنین  است  داده  نشان 
احیاء کردن )ردوکسیون( را در اعمال شیمایی وی بود که به بیان 

علمی در آورد. 
رازی- که وارث تعلیم وی محسوب می شد نیز در کیمیا تحقیقات 
و  کشف  که  چنان  شیمیایی  اعمال  در  همچنین  و  داد  انجام  مهم 
ترکیب زیت الزاج )اسید سلفوریک( و الکل را به وی منصوب داشته 

اند که در مورد دوم تردید است. به هر حال مسلمین 
موارد   بعضی  خویش  شیمیایی  فعالیتهای   ضمن  در 
تازه که بر یونانی ها مجهول بود به دست آوردند مثل 
در  ها  آن  جز  و  سلطانی  تیزآب  الکل  گوگرد  جوهر 
بعضی موارد  نیز اشتباهات یونانی ها را هم در شیمی 

اصالح کردند.  
آشنایی با شوره و گوگرد و نفت و قیر تدریجا نزد آنها 
از این مواد قابل احتراق شد برای  منجر به استفاده 

فنون  در  را  انقالب  بزرگترین  آن  وجود  که  باروت  صناعات جنگی 
جنگی پدید آورد در اروپای غربی تا اواخر قرون وسطی ناشناخته 
بود کشف آن را هم غالبا به راجر بیکن منصوب منصوب می دارند. 
متاسفانه  نخست  واقع  در  شیطانی  ماده  این  که  است  آن  اما حق 

بوسیله مسلمین به دست اروپایی ها رسید.
نه باروت را و نه قطب نما را هیچکدام اروپایی ها اختراع نکردند 

لیکن این دو را اروپاییان از مسلمین اخذ کردند.
مسلمین در استخراج معادن در ساختن رنگ در  آب دادن فوالد 
در تهیه چرم و کاغذ و در ساختن اسلحه طی قرن ها برتری خود را 
بر دنیای غرب حفظ کردند. استعمال آنچه در صنعت ساعت رقاص 
ساعت  آن  چند  هر  است.  مسلمین  اختراع  از  ظاهرا  خوانند  می 
هدیه  فرانک  امپراتوری  شارلمانی  الرشید جهت  هارون  خلیفه  که 
فرستاد نوعی ساعت آبی بود اما شرحی که جبیر اندلسی در باب 
ساعت باالی مدخل جامع دمشقیان می کند حاکی است از تکامل 

نسبی مسلمین در ساختن ساعت هاست.
عباس بن فرناس قرطبی در قرن نهم میالدی یک نوع ساعت ساخت 
که تعبیه ای پیچیده داشت. بعالوه یک دستگاه پرواز اختراع کرد 
این رویای  از  اروپایی ها قسمتی  از شروع تجربه  قبل  ها  که قرن 
قدیم انسان را تحقق می داد قسمتی از پیشرفت های مسلمین در 
علوم مربوط به مکانیک نیز-مثل صنایع ناشی از توسعه علم شیمی 
– مصارف نظامی یافت و متاسفانه هنوز هم که عصر اتم خوانده می 

شود این تیغ بران علم را از دست زنگی مست نمیتوان بازگرفت. 
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ستارگانی  درخشش  شاهد  هرازگاهی  بشر،  اندیشه  تاریخ  آسمان 
اند،  بوده  خود  عصر  تنها شکوه  نه  که  هایی  انسان  است؛  پرفروغ 
بلکه تاثیری عمیق بر عالم علم بر جای گذاشته و تا قرن ها، بر افکار 

اهل معرفت حکومت کرده اند. 
اما چه عاملی باعث می شود که در برهه هایی خاص از تاریخ، شاهد 
ظهور چنین بزرگانی باشیم؟ آیا می توان پذیرفت که به وجود آمدن 
چنین افرادی صرفا ناشی از نبوغ خدادادی یک انسان و همت واالی 
او بوده و هر کس در هر زمانی، اگر چنین ویژگی هایی داشته باشد، 
می تواند به چنین جایگاهی دست یابد؛ و یا مطلب بسیار فراتر از 

این حرف هاست؟
کدام  هر  که  بزرگان  این  ترین  شاخص  از  برخی  زندگی  مطالعه  با 
منشاء تاثیری عمیق بر تاریخ اندیشه بوده اند، نظیر مولوی و و عطار 
و نظامی و بوعلی سینا و شیخ اشراق و مالصدرا و غیره، به این نکته 
دست می یابیم که برای به وجود آمدن شخصیت هر کدام از این 
حکماء، عوامل متعددی دست به دست هم داده اند تا شاهد به قله 

رسیدن چنین افرادی باشیم.

در این نوشتار مختصر، برآنیم تا با بررسی اجمالی یکی از مهمترین 
ستارگان آسمان معرفت، یعنی مالصدرای شیرازی، که بعد از چهار 
قرن از وفاتش هنوز هم حاکم بالمنازع بر اندیشه حکمای اسالمی 
افرادی  به وجود آمدن چنین  از رموز  به بعضی  پس از خود است، 

اشاره کنیم.
مالصدرای شیرازی، با تاسیس نظام فکری حکمت متعالیه، تاثیری 
عمیق بر تاریخ اندیشه اسالمی از خود به یادگار گذاشت، تا آنجاکه 
تفکر  جریان  قدرتمند  و  اصلی  نحله  سه  از  یکی  عنوان  به  آن  از 
شود.  می  یاد  اشراقی  حکمت  و  مشائی  حکمت  کنار  در  اسالمی، 
و  بوده  برخوردار  آن  از  فکری  نظام  این  که  بارزی  و  خاص  ویژگی 
به دو مکتب دیگر  نسبت  را  آن  ویژگی،  بسیاری، همین  به عقیده 
متمایز کرده است، جامع االطراف بودن حکمت متعالیه می باشد؛ 
بدین معنا که مال صدرای شیرازی، جزو معدود علمای تاریخ اسالم 
علوم  های  رشته  همه  در  کرد  ادعا  توان  می  که  رود  می  شمار  به 
و  کالم  تا  گرفته  تفسیر  و  علوم حدیث  و  اصول  و  فقه  از  اسالمی، 
به  و  نظر شده  به سر حد کمال رسیده و صاحب  و عرفان،  فلسفه 

آیا مالصدرای دیگری می آید؟
علی صداقت

طلبه درس خارج فقه و دانشجوی دکرتای فلسفه

مشاهیر و مفاخر
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همین جهت این امکان برای شخص صدرا فراهم گردید که بتواند با 
نگاهی فراگیر و به دور از تعصبات و تنگ نظری های متداول اهل 
هرکدام از این علوم نسبت به علوم دیگر که معموال ناشی از جهل و 
عدم احاطه کامل آنها به حقایق سایر علوم است، به قضاوت درباره 
آنها بنشیند و ساختمان فکری بزرگی تاسیس نماید که هرکدام از 
این علوم، یکی از ستون های آن را تشکیل می دهد و در نهایت نیز 
تا حد بسیار زیادی توانست حقیقت این جمله را که »قرآن و عرفان 
یعنی  نماید؛  برای همگان آشکار  ندارند«،  اختالفی  با هم  برهان  و 

برهان)فلسفه( و عرفان را در خدمت فهم قرآن قرار دهد.
نبوغی استثنایی و خدادادی  از  به گواهی تاریخ، صدرای شیرازی 
از خود نشان  بوده و همت واالیی هم در راه کسب علم  بهره مند 
داده است. اما این دو برای صدرا شدن کافی نیست. عوامل مهم و 
تعیین کننده دیگری هم برای به وجود آمده چنین شخصیتی، دست 
گمان  بی  نبودند،  آنها  از  کدام  هر  اگر  که  است  داده  به دست هم 
چنین استعدادی به طور کامل به شکوفایی نمی رسید؛ در اینجا به 

طور اجمال به این شرایط اشاره می کنیم:
1-شرایط مناسب تاریخی: مالصدرا در اوج اقتدار سلسله صفویه، پا 
به عرصه وجود گذاشت. در این دوره از تاریخ ایران، به دلیل قدرت 
باالی شاه عباس صفوی و تسلط کامل او براوضاع داخلی و خارجی، 
طالب  شرایطی،  چنین  در  و  بود  حاکم  جامعه  در  عمومی  آرامش 
علم و معرفت بدون داشتن دغدغه فکری)مثل ترس از جنگ(، می 

توانست به تحصیل بپردازد.
۲-حمایت صاحبان قدرت از علم آموزی: شاه عباس صفوی از جمله 
معدود حاکمانی بوده است که به معنای واقعی کلمه به ترویج علم 
از  برخی  چند  هر  گماشت؛  همت  خود  زمان  عالمان  بزرگداشت  و 
به  ولی  دانند  ها، سیاسی می  این حمایت  از  را  او  انگیزه  مورخان 
هر حال چنین رویکردی از جانب حکومت باعث شد که علمای آن 
زمان با آزادی عمل و قدرت بیشتری به کار علمی بپردازند و مدارس 

علمیه رونق دوچندانی بیابند.
3-شرایط مالی و خانوادگی: بی گمان استعداد های بسیاری بوده 

اند که صرفا به خاطر نبود امکانات مالی و یا مشکالت 
خانوادگی از تحصیل باز مانده اند؛ حال آنکه مالصدرای 
زمان  آن  در  فارس  پهناور  ایالت  وزیر  فرزند  شیرازی 
تربیت  برای  شرایط  بهترین  خانواده،  طرف  از  و  بوده 
او فراهم آمده بود و بعد ها نیز با ثروت عظیمی که از 
پدرش به او رسید، تا آخر عمر هیچگونه دغدغه مالی 
از همین رو، وقت خود را تنها در جهت  پیدا نکرد و 

تحصیل علم و غنای اندیشه خود صرف کرد.
زمان  در  که  است  این  روزگار  عجایب  از  بزرگ:  اساتید  4-وجود 
تحصیل مالصدرا، سه نفر از بزرگ ترین علمای تاریخ اسالم، یعنی 
شیخ بهایی که از اکابر فقهای تاریخ تشیع است و میرداماد که از 
اساطین تاریخ فلسفه اسالمی است و نیز میرفندرسکی که از جمله 
نوادر تاریخ عرفان اسالمی است، به طور همزمان در حوزه علمیه 
آن زمان حضور داشتند و جالبتر اینکه هر سه این بزرگان، همزمان 
به کشف چنین استعدادی در صدرای شیرازی نائل گشتند و همه 
نیافتنی علم در او دیدند  شرایط را برای صعود به قله های دست 
و مالصدرا به طور مخصوص از حضور این افراد بهره مند شد و با 

راهنمایی آنان، جامع علوم عصر خود گردید.
شرایط ذکر شده، به عالوه برخی شرایط فرعی دیگر که مالصدرا از 
آنها بهره مند بود)مانند همراهی همسری علم دوست و دانشمند( 
همگی در کنار هم قرار گرفت تا موسس حکمت متعالیه، بدین شکل 

پرورش یابد و صدرالمتالهین اعصار گردد.
در کنار هم قرارگرفتن همه این شرایط مساعد، عموما کمتر رخ می 
تاریخ  تا  بکشد  طول  زیادی  مدتهای  شاید  دلیل،  همین  به  و  دهد 
اندیشه، بار دیگر شاهد ظهور صدرایی جدید باشد. اما این امر تا 
شناختن  برای  امور،  اولیای  اگر  یعنی  است.  پذیر  امکان  حدودی 
استعداد های برتر همت گمارند و با به وجود آوردن شرایط مناسب 
معیشتی، چنین استعدادهایی را در معرض استفاده از اساتید بزرگ 
و عالم پرور قرار دهند، امید است که آسمان علم بار دیگر شاهد 

جلوه نمایی ستاره ای دیگر باشد.
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ضربه بزرگی برای مادرم بود در دیار که هیچکس را جز خدای مهربان ندارد.
مادر حاجیه سکینه حسنی در سال 1310 در یکی از روستا های استان یزد 
دیده به جهان گشود. وی در خانواده ای پر جمعیت که از شش پسر و دو 

دختر تشکیل شده بود پرورش یافته بود.
و  کش  زحمت  زنی  نیز  مادرش  و  روستا  نمونه  دامپرور  و  کشاورز  پدرش 
و  بزرگمنشانه  رفتاری  کودکی  از  سکینه(  )حاجیه  مادرم  بود.  هنرمند 
جوانمردانه داشت در کارهای خانه و کشاورزی و دامداری به پدر و مادرش 
کمک میکرد و هم پای پسران خانواده فعالیت خارج از خانه داشت به طور ی 
که به گفته خودشان زمانی که پدر بزرگم )کربالیی علی( فرزند ان پسر خود 

را برای کمک کردن در کارها صدا میکرد مادرم قبل از آنکه جواب بدهند 
جواب پدر را می داد و او کمک می کرد و از انجام هیچ کاری ترس نداشت به 
طوری که هیچ گاه زنی را به این شجاعت و قدرت ندیده ام با توجه به آداب 
مادر  میفرستاد  به خانه بخت  را درسن کم  قدیمی که دختران  و رسومات 
در سن 13 سالگی با پدرم ازدواج کرد و بعد از ازدواج به همراه پدر رهسپار 
تهران شدند ودر این زمان برای اولین بار  با غم غربت و جدایی از خانواده  اما 
با توجه به روحیه باال و همت بلندش نا امید نشد و زندگی با تمام تالش ادامه 
داد و همانند  زنان نمونه  شد به یاری پدرم آمد و کار کشاورزی و دامداری 
او را همراهی نمود انان در محله نازی آباد و خانی آباد تهران مشغول به کار 
و زندگی شدند تا حاصل این ازدواج خواهر بزرگم اشرف و بعد از سه سال 

خداوند من را به این خانواده اعطا کرد. 
اما شادی ما دیری نپایید و پدرم چشم به روی داشته های مادرم بست و 
با تحریک بسیار خانواده اش مبنی بر این که این زن زندگی نیست و باید 
تمام وقتش را درخانه سپری کند و دخالت های بی جا وباعث جدایی پدرو 

مادرم شد .
سـیزده سـال زندگـی تـالش  بـا دو حاصـل عمـرش یک پسـر و یـک دختر 
کـه سـن مـن شـش مـاه خواهرم سـه سـال بایـد زندگی خـود را بـا تحمل 
و دشـواری از صفـر شـروع مـی کـرد چـون پـدرم مـا را از خانه بیـرون کرد 
و خواسـتار ازدواج مجـدد و حاضـر بـه پذیـرش مـا نبـود امـا مـادر بـاز بـه 
خـدا تـوکل کـرد و دسـت بـه روی خود گذشـت چـون زنی شـجاع و همتی  
مردانـه داشـت در یـک گاو داری بـه صـورت شـب گـرد نگهبـان بـود بعـد 
ازچنـد سـال از محلـه نازی آبـاد به روسـتای اورین ازتوابع شـهریار مهاجرت 
کنـد و در سـبزی کاری و بـاغ داری مشـغول بـه کار شـد با توجـه به تالش 
بسـیارش مـورد توجـه مسـئولین آنجـا قـرار مـی گیـرد و بـا توجـه به 
اطالعاتـش در مـورد گاو داری و دامـداری در دامپـروری حـاج اقـا 
توکلـی پـور مشـغول به کار شـد وشـب هـا نگهبانی و قسـمتی 
از  روز در آسـیاب گاو داری بـه خـرد کردن جـو ذرت و علوفه 

گاو داری مـی پرداخـت.
ازدواج کرد که  ازهمشهریان یزدی خود  با یکی  او دوباره 
شغلش کفاشی بود اما او چندان مسئولیت پذیر نبود و 
بعد از مدت کوتاهی مادرم را رها کرد و دیگر برنگشت! 
حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام سید حسین 
شد مادر در زمان بارداری خویش کار دامپروری 
را سخت می دید  متوجه تاسیس کار خانجات  

حسین شریفی تبار

زندگینامــه مــادر شــهید 
ســید ابواحلســن حســینی

با شهیدان
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تغییر  با  و  گردید  کریم  رباط  در شهرستان  بیسکویت گرجی 
مکان  از اورین به تقی اباد در نزدیکی کارخانه ساکن و مشغول 

به کار شد.
بار  این  آمد  دنیا  به  سید حسین  آقا  برادرم  اسفند 1346  در 

برادرم  آقا سید حسین  تنها می دید  با سه فرزند  مادرم خودرا 
همچون چراغی تابان در زندگیش می درخشید و سبب قوت قلب 

وی می شد گویی مادرم با تمام وجود آینده نور سیمای وی را احساس 
کرد . وضعیتمان به گونه ای بود که مادرم ناچار به بردن برادر شیر خوارم 
به صورت پنهانی به کارخانه بود او را در کارتنی گذاشت ودر انبار آرد بین 
کیسه ها تا بتواند هم کار کند وهم به او شیر دهد بعد از مدتی من و خواهرم 
پس  من  که  طوری  به  گرفتیم  عهد  به  منزل  در  را  او  نگهداری  مسئولیت 
مادرم  و  پرداختم  نگهداری طفل شیر خوار می  باید  از مدرسه  بازگشت  از 

فعالیتش را  زیاد کرد.
بچه  قدم  و  اطهار  ائمه  نظر  و  خداوند  لطف  با  کرد  دامپروری  به  وشروع   
نورسیده روز به روز وضعمان خوب شد کودکیم سخت بود ولی به سرعت 
با گرمای وجود مادری فداکار می گذشت خواهرم در سن کم ازدواج  کرد 
و صاحب چهار فرزند شد و برادرم نیز همچون سروی چشم نواز قد بلند و 
خوش هیکل شده بود سالهای آخری که به جبهه حق علیه باطل می رفت 
هر وقت می خواستم صورت نازش را ببوسم خم می شد تا بتوانم او را ببوسم،  
هنرستان کشاورزی  به  تحصیل  ادامه  برای  راهنمایی  گذراندن سوم  از  بعد 
کرج در نزدیکی مالرد شهریار می رفت سید حسین هر روز بزرگ و بزرگتر 
می شد و از لحاظ خلق و خو شبیه ترین ما به مادر بود گویی شاعر درست 
گفته است مادر چو شد بزرگ پسر می شود بزرگ، شادابی عقیق ز خاک 
یمن بود.  من نیز در این زمان ازدواج کرده و شغل شریف معلمی را آغاز 
به جبهه  و  به خدمت مقدس سربازی  تحمیلی  با شروع جنگ  بودم.  کرده 
رفتم و شرایط به گونه ای بود که برادرم هم درس می خواند و هم به جبهه 
می رفت . به قول قدیمی ها برادر روی پاهایش بند نبود همیشه زمزمه می 
کرد هرکه دارد هوس کربال بسم ا... گویی فرشتگان وی را به روی دست می 
بردند وداع آخرش بسیار جانگذار بود و با گذشت سالیان هنوز از خاطره نرفته 
است وی به خاطر قد بلندش  و قدرت بدنی اش در جبهه وظیفه حمل و 
شلیک آرپیچی و تیربار را به عهده داشت حتی لحظه ای که پیام حق لبیک 
می گفت در شلمچه کربال ی هشت  پس از شلیک  آخرین گلوله آرپیچی  
به تانک های دشمن به درجه رفیع شهادت می رسد بر حسب تقدیر الهی  
برادرم را بعد از شهادت به مشهد برده و بعد از طواف و شناسایی به تهران 

انتقال داده بعد از رجعت پیکرپاکش به شهرستان رباط کریم 
پدرش بعد از نوزده سال به یاد وی افتاده و خواستار انتقال 
شهید به یزد و دفن در آنجا شد اما مادرم همچون کوهی که 
هیچ چیز در آن اثر ندارد مخالفت کرد .بعد از اینکه به مزار 
شهدای شهرستان  رسیدیم مادرم به داخل قبر رفته و شهید 
خود را با دست خود بدرقه منزل آخرت کرد کاری که در تصور 
از فراز و نشیب های  هیچ کس نمی گنجید که مادری  داغ دار پس 
فراوان زندگی اش توان رو به رو شدن با این مسئله را داشته باشد اما من 
مادرم را فرد لحظه های سخت دریافته بودم گویی خداوند دست خویش را بر 
قلب مادر گذاسته و آرامشی خاص به وی اعطا کرده است بعد از گذشت این 
واقعه مادرم کم حرف تر و پر تالش گشته بود مادرم منزلی را برای برادرم در 
نظر گرفته بود که پس از اتمام جنگ ازدواج کرده و در آنجا زندگی کند اما 
گویی تقدیر چیز دیگری را رقم زده بود که بعد از شهادت آن مکان را وسعت 
داد و در آنجا حسینیه به نام شهید بنا کرد ابتدا در انجا به همت همسرم 

دارالقرآن و سپس محلی برای برگزاری مراسم مذهبی گردید. 
زمان همچون برق در گذر بود مادرم باز نشسته شده و در سال 1386 بود 
افتاد و  که ناخدای زندگیم با موج بیماری آلزایمر از پای درآمد و به بستر 
مدت 8 سال بیماری پیشرفت کرد تا جایی که کسی را کمتر می شناخت در 
ماههای آخر فقط با چشمانش با من سخن میگفت  و من نیز خود را پروانه 
وار به گرد شمع وجودش می گشتم و لذت می بردم و همسر و فرزندانم مرا 
در این خدمت یاری می کردند چشمان مهربانش هیپچگاه از جلو دیدگانم 
دربیمارستان  را  عمرش  های  روز  واپسین  از  روز   20 مادر  شود  نمی  محو 

تهران گذراند.
در 12 اسفند 93 پس از 8 سال تحمل و گذراندن بیماری مادر ما را وداع 
فرزند  مزار  نزدیکی  در  و  شتافت  شهیدش  رشید  فرزند  دیدار  به  و  گفت 

شهیدش در آغوش خاک آرام گرفت.

آسودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر

دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر 

)رهی معیری(
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در  بزرگش  پدر  منزل  در   ۱۳۴5/۱۱/۱2 تاریخ  در  بهنام 
چابک  فرز  اما  استخوانی  و  بود  ریزه  آمد.  دنیا  به  خرمشهر 
بازیگوش و سرزبان دار. شهریور ۱۳5۹ بود که شایعه حمله 
می  ترک  را  داشتند شهر  ها  بود خیلی  گرفته  قوت  به خرمشهر  ها  عراقی 
کردند باور نمی کرد که خرمشهر دست عراقی ها بیفتد اما جنگ واقعًا شروع 
شده بود بهنام تصمیم گرفت بماند بمباران هم که می شد بهنام ۱۳ ساله بود 

که می دوید و به مجروحین می رسید.
از دست بنی صدر آه می کشید که چرا وعده سر خرمن می دهد. مدافعین 
با کوکتل مولوتف و چند قبضه سالح )کالش و ژ۳( مقابل عراقی ها  شهر 
خرمشهر  به  مهمات  سالح  که  بود  گفته  جمهور  رئیس  بعد  بودند  ایستاده 
شناسایی  رفت  می  بهنام  بود.  نمانده  چیزی  خرمشهر  سقوط  به  ندهید.  
چند بار او گفته بود ))دنبال مامانم می گردم گمش کردم(( عراقی ها فکر 
نمی کردند بچه ۱۳ ساله برود شناسایی رهایش می کردند .یکبار رفته بود 
انداختند و چند تا سیلی آبدار به او زدند جای  شناسایی عراقی ها گیرش 
دست سنگین مامور عراقی روی صورت بهنام مانده بود وقتی بر می گشت 
دستش را روی سرخی صورتش گرفته بود هیچ چیز نمی گفت فقط به بچه 

ها اشاره می کرد عراقی ها کجا هستند و بچه ها راه می افتادند.
یـک اسـلحه بـه غنیمـت گرفته بود بـا همان اسـلحه ۷ عراقی را اسـیر کرده 
بـود احسـاس مالکیـت می کـرد به او گفتند کـه باید اسـلحه را تحویل دهی 
مـی گفـت بـه شـرطی اسـلحه را تحویـل می دهـم که بـه مـن حداقل یک 
نارنجـک بدهیـد. آخـر بـه او یـک نارنجـک دادنـد یکـی گفـت ))دلـم برای 
عراقـی هـای مـادر مـرده مـی سـوزد کـه گیـر بیفتنـد بهنـام خندید((برای 

نگهبانـی داوطلـب شـده بـود بـه او گفتند))بـه تـو اسـلحه نمی دهیـم ها((
بهنـام هـم ابرو بـاال انداخت و گفت ))ندهیـد خودم نارنجـک دارم(( با همان 

نارنجـک دخـل یک جاسـوس نفـوذی را آورد.
شهر دست عراقی ها افتاده بود در هر خانه چند عراقی پیدا می شد که کمین 
کرده بودند یا داشتند استراحت می کردند خودش را خاکی می کرد موهایش 
را آشفته می کرد و گریه کنان می گشت خانه هایی را که پر از عراقی بود 
به خاطر می سپرد عراقی ها هم با یک بچه خاکی نق نقو کاری نداشتند گاه 
می رفت داخل خانه ها پیش عراقی ها می نشست مثل کر و الل ها از غفلت 
عراقی ها استفاده می کرد و خشاب و فشنگ و کنسرو بر  می داشت همیشه 
یک کاغذ و مداد در جیبش داشت که نتیجه شناسایی را یاداشت می کرد 
پیش فرمانده که می رفت اول یک نارنجک سهم خودش از غنایم را بر می 
داشت بعد بقیه را به فرمانده می داد. زیر رگبار گلوله بهنام سر می رسید. 
همه عصبانی می شدند که تو آخر اینجا چکار می کنی برو تو سنگر......... 
بهنام کاری با ناراحتی بقیه نداشت کاسه آب را تا کنار لب هر کدام باال می 

برد تا بچه ها گلویی تازه کنند.
خمپاره ها امان شهر را بریده بودند و درگیری در خیابان آرش شدت گرفته 
بود مثل همیشه بهنام سر رسید اما نارحتی بچه ها دیگر تاثیری نداشت او 
کار خودش را می کرد کنار مدرسه امیر معزی )شهید آلبو غبیش( اوضاع 
خیلی سخت شده بود ناگهان بچه ها متوجه شدند که بهنام گوشه ای افتاده 
است و از سر و سینه اش خون می جوشید پیراهن آبی و چهار خونه بهنام 
دالور  بچه  شیر  خرمشهر  سقوط  از  قبل  روز  چند  و  بود  شده  خون  غرق 

خوزستانی باالخره در 1359/7/28 پر کشید.

شهید دانش آموز بـهنام حممدی
حتریریه نشریه
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سال  در  بنده  حاجی  منوچهر  خلبان  دوم  سرتیپ  امیر 
1327 در شهرستان خوانسار دیده به جهان گشود. وبعد 
نیروی هوایی  استخدام  به  دیپلم در سال 1345  اخذ  از 
از گذراندن دوره در سال 1349 در منطقه  درآمد. پس 
هوایی مهرآباد مشغول وظیفه شد و در سال 1350 موفق 
انجام وظیفه به منطقه  به اخذ مدارک شناسایی شد. درسال 1358 جهت 
هوایی شیراز منتقل گردید و در سال 1362 به منطقه هوایی مهراباد منتقل 

شد.
نامبرده یکی از ستارگان ترابری و به عنوان یک نخبه خلبان ترابری مشهور 
قبل  دوران  در  ویژه  تاکتیکی  اموزشهای  گردان  فرماندهی  باشد.ایشان  می 
از انقالب بودند که به عنوان تک خال زن انتخاب شدند که در زمین های 
ناهموار و در شب تاریک بدون هیچ گونه نوری نشست و برخاست انجام می 
دادند ایشان به علت عالقه ای که به اسالم و قرآن داشتند پس از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران به سامانه پروازی747 منتقل و در انجا نیز یکی از قوی 
ترین خلبانان 747شد. نامبرده یکی از خلبانان پیشکسوت در آشیانه انقالب 

جمهوری اسالمی بودند.
ایشان در زمره بهترین خلبانان قبل از انقالب جای داشتند سطح باالی دانش 
و سواد و نبوغ خاص او در پرواز از وی چهره ای ماندگار در ارتش و نیروی 
هوایی به جا گذاشت که باعث شد سالها در آشیانه انقالب جمهوری اسالمی 

پرواز نماید.

شــجاعت،  دیدیــم،  هوایــی  نیــروی  از  مــا  آنچــه 
فــداکاری، شــرف و بزرگــواری بــود مقــام معظــم رهــربی

ــرتیپ  ــر س ــه امی ــی نام ــرات و زندگ خاط
ــان منوچهــر حاجــی بنــده خلب

با  ترابری  هواپیما  که  چرا  نمودند  بسیجی  ترابری  در  را  کار  بنیان  ایشان 
ظرفیت 300 نفر جهت انتقال مجروحین جنگی به 1000 نفر رساندند که 
تاثیر گذار  از جمله  از مجروحین عملیات ها  این یعنی نجات تعداد زیادی 
ترین خلبان تاکتیکی شبانه به ویژه عملیات حصر آبادان بودند ایشان قهرمان 
ارتفاع پست و پرواز های  با  تک خال های ویژه بودند و هواپیمای 747 را 
تاکتیکی ترابری شبانه را به پرواز در می آوردند که این امر به نام امیر حاجی 

بنده ثبت شده است
از  خواستی  در  گونه  هیچ  و  است  متواضع  و  آرام  دارای شخصیتی  نامبرده 
پاسخگوی  خود  تخصصی  زمینه  در  وی  نداشتند  نظامی(  )دولت  سیستم 
سواالت مراجعه کنندگان بودند، امیر حاجی بنده  در سال 1373 به افتخار 

باز نشستگی نائل شد.
شاخص ترین فعالیت های غیر نظامی:

مدیر بازرگانی و قائم مقام شرکت هواپیمایی کاسپین از سال 1374 لغایت 1379
معاون عملیات شرکت ماهان از سال1380 لغایت 1386

پرواز با هواپیما های زیر به عنوان معلم خلبان هواپیماهای بوئینگ و ایرباس و ...
  B747-200 ، B747-100، B747-400، B727، JetStar، A-310،

A-300،  A-320،  C-130
گواهینامه A.M.B.A از دانشگاه علمی کاربردی

مدیر عامل شرکت خدمات هوایی سامان ازسال 1386 لغایت1387
و صدها خدمات ارزنده دیگر ...

خاطرات دوران حماسه
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ـــر  ـــی عص ـــرت ول ـــرباز حض ـــته س ـــون دل نوش و اکن
ـــی ـــربد هوای ـــتارگان ن ـــی از س ـــج( و یک )ع

سالم
ـــوده اســـت  ـــالب ب ـــن انق ـــدا پشـــتیبان ای ـــدارد دســـت خ ـــاور ن ـــس ب ـــر ک ه

ـــد ـــه نمائی ـــزارش را مطالع ـــن گ ای
در اواخـــر جنـــگ تحمیلـــی فرانســـوی هـــا بـــه عـــراق ســـوپراتاندارد و 
میـــرراژ اجـــازه دادنـــد روس هـــا میـــگ 25 امریکائـــی هـــا اواکـــس و 
ـــالح  ـــا س ـــی ه ـــی آلمان ـــود جاسوس ـــگی خ ـــغل همیش ـــث ش ـــرائیل خبی اس
ـــلطان  ـــز س ـــی بج ـــارس همگ ـــج ف ـــیه خلی ـــای حاش ـــور ه ـــیمایی کش ش
نشـــین عمـــان کل اطالعـــات را بـــه عـــراق دادنـــد و عربســـتان ملعـــون 
ـــد  ـــراق بتوان ـــا ع ـــرد ت ـــم ک ـــران را فراه ـــد ای ـــیج ض ـــن بس ـــای ای ـــه ه هزین

ـــد. ـــغال کن ـــران اش ـــاک ای ـــدری از خ ق
بـــا اطالعـــات فـــوق قـــدرت تحـــرک نیـــرو هـــای عراقـــی بســـیار بـــاال 
ـــیله  ـــن وس ـــد بهتری ـــته باش ـــاده داش ـــی ام ـــتی ضربت ـــران بایس ـــت و ای رف
ـــوخت  ـــری و س ـــرای بارب ـــا ب ـــن هواپیم ـــود. ای ـــا 747 ب ـــتفاده از هواپیم اس
ـــتفاده از  ـــا اس ـــد ب ـــی بودن ـــد صندل ـــد و فاق ـــده بودن ـــی ش ـــان طراح رس
ـــا  ـــر هواپیم ـــری ه ـــای بارگی ـــت ه ـــی و ان روی پال ـــای اتوبوس ـــی ه صندل

بـــه 265 صندلـــی مجهـــز شـــد امـــا ایـــن تعـــداد کافـــی نبـــود مـــن 
ــوارد  ــردم در مـ ــنهاد کـ ــودم پیشـ ــا 747 بـ ــردان هواپیمـ ــده گـ فرمانـ
اضطـــرار کل صندلـــی هـــا را خالـــی کننـــد و بقـــول معـــروف فلـــه ای 

مســـافر ســـوار کننـــد.
ــر  ــا ذکـ ــم بـ ــرار کردیـ ــی تکـ ــورت آزمایشـ ــرواز بصـ ــن کار در دو پـ ایـ
ـــاعت  ـــر از دو س ـــج( در کمت ـــدی )ع ـــرت مه ـــدس حض ـــام مق ـــوات و ن صل
مـــا قـــادر بودیـــم 1200-1000 نفـــر را از دور تریـــن نقطـــه کشـــورمان 
ـــودن  ـــوار ب ـــا هم ـــل ن ـــانیم . بدلی ـــی برس ـــا غرب ـــوب وی ـــای جن ـــه ه ـــه جب ب
ـــرب  ـــای غ ـــرای فرودگاهه ـــر در روز ب ـــن ام ـــه ای ـــودن منطق ـــتانی ب و کوهس
ـــی  ـــول م ـــه و دزف ـــرودگاه امیدی ـــط ف ـــی در شـــب فق ـــود ول ـــر ب ـــکان پذی ام

ـــرد . ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــت م توانس
زیـــرا هواپیمـــا اجبـــارا جهـــت جلـــو گیـــری از برخـــورد بـــا کـــوه هـــا 
ـــی شـــد اواکـــس  ـــه موجـــب م ـــد ک ـــی کردن ـــرواز م ـــاال پ ـــاع ب بایســـتی ارتف
ـــراق  ـــاره ع ـــوی در اج ـــای فرانس ـــکاری ه ـــرواز ش ـــات پ ـــی اطالع امریکائ
ـــد  ـــرار دهن ـــدف ق ـــورد ه ـــر 747 را در م ـــول پیک ـــای غ ـــد و هواپیم بدهن
ـــاالی  ـــر ب ـــم 300 مت ـــاع ک ـــتی در ارتف ـــم بایس ـــری کردی ـــر دیگ ـــذا فک ل
ـــت  ـــادی داش ـــرات زی ـــب مخاط ـــن کار در ش ـــم ای ـــرواز میکردی ـــن پ زمی
ـــم و از  ـــرواز میکردی ـــا پ ـــهر رض ـــرف ش ـــه ط ـــان ب ـــار از روی اصفه ـــه ناچ ب
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ـــم  ـــی رفتی ـــه م ـــرف امیدی ـــه ط ـــم ب ـــاع ک ـــا ارتف ـــا ب ـــهر رض ـــای ش در ه
ـــط  ـــا توس ـــات م ـــون مکالم ـــم چ ـــاس بگیری ـــی تم ـــا کس ـــه ب ـــدون اینک ب
ـــن کار را  ـــدیم ای ـــور ش ـــگ مجب ـــر جن ـــد در اواخ ـــی ش ـــنود م ـــس ش اواک

ـــم. ـــن کن ـــودم تمری خ
ـــا 1100  ـــان جمع ـــر از اصفه ـــردم و 350 نف ـــوار ک ـــران س ـــر از ته 750 نف
ـــدا  ـــه خ ـــوکل ب ـــا ت ـــادی و ب ـــردم ع ـــیجی م ـــوان از بس ـــر و ج ـــر از پی نف
ـــاعت  ـــر در س ـــاع 300 مت ـــا ارتف ـــا و ســـپس ب ـــهر رض ـــرف ش ـــه ط ـــزرگ ب ب
ـــرا)ع(  ـــه زه ـــرت فاطم ـــم حض ـــزرگ عال ـــوی ب ـــه بان ـــل ب ـــب و توس 9/5 ش
در فـــرودگاه امیدیـــه بـــه زمیـــن نشســـتیم بـــدون اینکـــه بـــا کســـی 
حـــرف بزنیـــم کلیـــه چراغهـــای هواپیمـــا را خامـــوش کردیـــم قبـــل از 
ـــط  ـــه فق ـــه امیدی ـــیدن ب ـــاعت رس ـــتیم س ـــه خواس ـــرج امیدی ـــرواز از ب پ

ـــد .  ـــن کن ـــوز را روش ـــت س ـــراغ نف ـــدد  چ ـــد ع چن
و پس از نشستن با وجود بارانی که باریده بود بوی بهشت را احساس کردم و 
در برگشت تعداد زیادی مجروح که اکثر شیمیایی شده بودند را به شیراز و 
در پرواز بعد به تهران و در پرواز اخر به مشهد رساندیم .این پرواز در سالهای 
اخر جنگ انجام شد و در ان شب من دست پنهان حق و پشتیبان و عنایت 

حضرت ولی عصر )عج( را دیدم.
این روش تخیله و پرواز در ارتفاع کم در شب در تاریخ نهاجا ثبت شده و 

اینجانب خدای بزرگ را به خاطر این عنایت بزرگ شکر میکنم .
ـــاز  ـــی ب ـــرتیپ دوم ـــه س ـــا درج ـــال1373 ب ـــی در س ـــروی هوای ـــن از نی م
نشســـته شـــدم 16 ســـال بعـــد در اواخـــر بهمـــن پـــس از بررســـی عملکـــرد 
ـــان  ـــده ه ـــل از فرمان ـــم تجلی ـــا در مراس ـــد ت ـــوت ش ـــن دع ـــدگان از م رزمن
ـــره  ـــی از چه ـــوان یک ـــه عن ـــم و ب ـــرکت کن ـــا ش ـــوتان نهاج ـــش کس و پی

ـــدم. ـــاب ش ـــی انتخ ـــگ تحمیل ـــدگار درجن ـــای مان ه
ـــدران  ـــادران و پ ـــدگان م ـــای زرمن ـــا ه ـــه دع ـــم ک ـــاور داری ـــه ب ـــروز هم ام
ـــدام  ـــه ص ـــج( ریش ـــن )ع ـــن الحس ـــت اب ـــا حج ـــد ی ـــی زدن ـــاد م ـــه فری ک

ـــد. ـــده ش ـــدام کن ـــه ص ـــن ریش بک
ـــی  ـــورت عمل ـــزا و پاس ـــدون وی ـــته ب ـــال گذش ـــال در س ـــارت کرب آرزوی زی
ـــال را  ـــهیدان کرب ـــر ش ـــد مطه ـــا مرق ـــی ه ـــون ایران ـــت میلی ـــد و جمعی ش
ـــدا  ـــگان هوی ـــر هم ـــتان ب ـــت عربس ـــور و زش ـــره منف ـــد. چه ـــارت کردن زی

ـــد. ـــکارا گردی ـــگان اش ـــر هم ـــا ب ـــی ه ـــت ایران ـــد. و مظلومی ش
ـــازه  ـــن ... ت ـــان و ای ـــراء مســـلمین جه ـــا شـــد ام الق ـــزم م ـــران وطـــن عزی و ای

اول راه اســـت.
ـــی  ـــب اصل ـــه صاح ـــر )عج(ک ـــی عص ـــرت ول ـــات حض ـــز عنای ـــه ج ـــا ب آی
ـــم  ـــتی متالط ـــن کش ـــت ای ـــن اس ـــر ممک ـــزی دیگ ـــت چی ـــالب اس ـــن انق ای

ـــاند. ـــاحل برس ـــه س را ب
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اهداف عملیات:
بازدارندگی از موشک باران شهرهای بی دفاع کشورمان و تسلط بر جاده بصره 
آزادسازی جزایر  نیروهای شمال و جنوب عراق و  ارتباط  العماره و قطع   –

مجنون که ذخایری حدود 7 میلیارد بشکه نفت دارد.
از 12 اسفندماه تا 20 اسفندماه 1362، یعنی زمان عملیات خیبر در منطقه، 
شاهد رشادتهای رزمندگان وطن بودم. 16 اسفندماه را هرگز فراموش نمی 
کنم. هفت فروند بالگرد حامل رزمندگان در پرواز بودیم و سه فروند بالگرد 
جنگنده تهاجمی کبرا اسکورت ما بودند. توپخانه سنگین بعثیون، جزایر را به 
آتش کشیده بود. دشمن چنان مواضع نیروهای ما را می کوبید که زمین و 
زمان می لرزید. گلوله ها بال انقطاع و بمباران و راکت باران سنگین هواپیماها 
و هلیکوپترها، وقتی توپ ها به زمین می خورد، زمین مانند ژله می لرزید و 

به هوا پرتاب می کرد.
به ناگاه بالگردهای جنگنده تهاجمی عراق به سوی ما حمله ور شدند. خلبان 

من حاضرم ثواب 70 سال عبادمت را با یک ساعت پرواز مشا عوض کنم.
شهید حمراب آیت اهلل صدوقی

خیرب شکنان )2(

حممد داوود اردانی

»عبداهلل نجفی« خلبان کبرای خودی، با خونسردی و متانت گفت: )بچه ها 
هوای مرا داشته باشید. می روم طرفشان( در نزدیکی چاه های نفت، شدت 
درگیری سرسام آور بود. از هر طرف مثل رگبار گلوله می بارید. خلبان نجفی 
با شهامت یکی از بالگردهای جنگنده دشمن را سرنگون کرد. این اتفاق باعث 
شد که هلیکوپترهای دشمن منطقه را ترک کنند و شدت فشار کاسته شود 

و ما بتوانیم به راهمان ادامه دهیم.
واقعه جالب روز 17 اسفند 1362، مربوط به برگشت خلبان »مقصود نیک 
او  بود.  از مأموریتی عملیاتی  او »مجید محّذب رحیم زاده«  پیام« و کمک 
بر عهده داشت که مورد اصابت گلوله  را   ) ) آ- بی – 212  بالگرد  خلبانی 
هواپیماهای دشمن قرار گرفت. یکی از گلوله ها به شفت ملخ ُدم خورده و 
به آن صدمه زده بود. این پروانه با آن سرعت و فشاری که تحمل می کند، 
روی محوری می چرخید که حاال فقط به اندازه بند انگشت قطر داشت. با 
این وضع هر آن امکان داشت شفت بشکند و منجر به سقوط بالگرد شود.
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این پرنده گران قیمت و  با مهارت و جسارت  از جان گذشته ما  اما خلبان 
ارزشمند در زمان جنگ را به قرارگاه رساند و موفق شد به طور معجزه آسایی 

سالم به زمین بنشیند.

مبباران شیمیایی:
در تاریـخ 1362/12/20 جزایـر مجنـون کـه اینـک در اشـغال رزمنـدگان 
خـودی بـود، بمبـاران شـیمیایی شـد. مـن و خلبـان همـراه اسـتاد مجـرب 
»خسـرو پیوسـته دوسـت« و مهنـدس پـرواز »صمـد آذرونـد« و فروند دوم 
نیـز بـه خلبانی شـهید »اکبـر پورسـیف« و شـادروان »اسـداهلل فریدپناه« و 
مهندس پرواز شـهید »حسـین نظری« داوطلبانه بدون اسـکورت و پوشـش 
هوایـی برای رسـاندن مهمـات و تخلیه مجروحان شـیمیایی بـه قصد جزیره 

مجنـون بـه پـرواز درآمدیم.
بـه 10 کیلومتـری جزیـره رسـیدیم. ابر زرد رنگ ناشـی از انفجـار بمب های 
شـیمیایی بـر منطقه سـایه افکنـده بود. اکبر کـه 15 متر جلوتـر از من پرواز 
مـی کـرد، گفـت: )داوود، جزیره را دوباره بمباران شـیمیایی کـرده اند. چکار 
کنیـم؟( گفتـم: )هـر طـور که شـده، جلـو می رویـم. چـون اون پائیـن بچه 
هـا مجـروح شـده انـد و نیـاز به کمـک ما دارنـد.( لحظاتـی بعد اکبـر گفت: 
)حـال خلبـان همـراه اسـداهلل فریدپنـاه در اثـر استشـمام گازهای سـمی به 

هـم خـورده. بـا این حـال ادامه مـی دهیم.(

گروه پروازی ما ماسکهای مربوطه را به صورت زده بودند. اما من و شهید اکبر 
پور سیف به دلیل انجام مکالمات رادیوی نتوانستیم از ماسک استفاده کنیم. 
برای امداد و نجات، چاره ای جز ادامه مسیر نبود و ما هم ادامه داده و در جزیره 
فرود آمدیم. اگر چه باد ناشی از چرخش ملخ بالگرد تا حدودی گازهای سّمی 
را دور می کرد، اما با این حال سوزش خفیفی روی پوست صورتم احساس می 
کردم. چشمانم خیس شده بودند. وسائلی که برده بودیم، خالی کردیم و به 
جای آن عده ای از مجروحان شیمیایی را سوار کرده و دوباره به پرواز درامدیم و 
برای در امان ماندن از دید رادار و حمالت هواپیماهای شکاری دشمن که مانند 
پرندگان هور از هر طرف حمله ور می شدند. به نیزارها چسبیده و حدود 10 
پایی آب پرواز می کردیم. نزدیک پل خیبر صدای انفجار شنیدم. خسرو فریاد 

زد: )داوود، پائین تر نرو. به آب می خوریم.(
حالت تهوع داشتم و کنترل پرنده برایم دشوار شده بود. دید چشمانم تار و 
کم شده و اشک از آنها جاری بود. نفهمیدم چه شد که یک لحظه بی خود 
و  برخورد کرد  آب  به سطح  هلیکوپتر(  )پایه های  بالگرد  اسکیدهای  شدم. 
تکان های شدیدی که نزدیک بود بالگرد را سرنگون کند، مرا به خود آورد. 
به هر زحمتی که بود، در قرارگاه جفیر فرود آمدیم و بدین سان ما از قافله 

ساالر شهیدان کربالء در امتداد زمان جا ماندیم.
ادامه دارد ...
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فرزانه ای فرمود: »آ« را به دم پیشوند ودم را به »آ«پسوند 
كرده اند تا آدم ابوالبشرگردد. اگر بجاي د م »ه« بگذاریم 
»آه« مي شود وسوز دل .چنانچه بجاي دم«ن« را نهیم 
»آن«میگردد كه معادل دم است و كوتاهترین واحد اندازه 
گیري زمان. پیران میكده در تاویل و تفسیرش مست از 
مي الست فریاد برآوردند كه معبودا آني از آن ما را به خود وامگذار.                           
اما آه ازآن هنگام صبح جمعه غمبار پنجم دی ماه سال 82 كه جمعي به 
قیام وقعود وركوع وسجود، قومي دربستر مدام آسودن،  اندك مردماني ازترس 
مرگ به سوي مرگ گریزان، تعدادي امر به برون رفتن از مهلكه، جماعتي 
بم  بار  وآخرین  اولین  براي  ازسالیان سال  بعد  و  نموده  اجابت  دعوت  لبیك 
این دیاركهن  اقامت دائم در  با ورود بدون خروج پذیرا گردیدند و رحل  را 
المللي  گستردند و آرام گرفتند و رفتند تا هرگز نروند، بم دانشگاه    بین 
فرهنگ وادب »باي ارض تموت«) و هیچكس نمیداند كه به كدام سرزمین 
مرگش فرا میرسد«و به خاك میرود«( گردید و منادي » فاین تذهبون« )پس 

شما به كجا مي روید(                                                 
بم  كه  االرض«  زلزلت  »اذا  دقیقه   5:26 ساعت   1382 ماه  دي   5 بامداد 
محشركبرا ست از این حال زمین لرزه چه غوغاست .خبرچیست خالئق همه 
بي صبر و قرارند وآرام ندارند، رسید است مگر روز قیامت ؟ كه زمین درتب 

وتاب است، كه چنین زمین مي لرزد به شدت 6/6 درمقیاس ریشتركه شهر 
بم ومناطق اطراف درجنوب شرقي استان كرمان را زیرورو كرده.

طبق آمار رسمي این زلزله 27000 قرباني وحدود 20 هزار مجروح وهزاران 
بي خانمان بجاي گذاشت                        

روز اول زلزله بدلیل تخریب وفروپاشي سیستمها و دكلهاي مخابراتي اطالع 
رساني را دچارمشكل كرده واطالع رساني به كندي صورت مي گرفت. ترافیك 
جاده اي خطوط مراصالتي رامسدود كرده بود، و راهي جز ایجاد پل هوایي 
وجود نداشت. پس از غروب غم انگیز شهر ستاره تمدن جهان دریك واكنش 
سریع ناوگان هلیكوپتري ارتش وسپاه وهواپیماهاي پهن پیكر نیروي هوایي 
جمهوري اسالمي ایران وارد عمل شدند. فرشتگان امداد و نجات هوانیروز از 
كرمان و اولین هواپیماي »سي130« نیروي هوایي به خلباني شهید حسین 
مهدوي در فرودگاه بم فرود آمدند. تیم هاي امداد ونجات كشورهاي اروپائي 
وهمسایه وپزشكان بدون مرز باسگ هاي تربیت شده ودستگاه هاي زنده یاب، 
در فاصله زماني كمتر از20ساعت خود را به منطقه رسانیدند، ولي متاسفانه 
تكلیف  بال  و  سرگردان  بم  فرودگاه  در  ها  ساعت   ، مدیریتي  بحران  بدلیل 
مانده بودند، مجوز آسمان آزاد از طرف جمهوری اسالمی ایران و دادن بنزین 
از هواپیما های خارجی نیز فرصت  مجانی به هواپیما های میهمان، بعضی 

طلبی خود را به اثبات رسانیدند، جمعًا چهل و چهار کشور کمک کردن 

پشت پرده زلزله مب چه گذشت ...
سرپرست ستاد حبران نريوي هوايي درمب دي ماه1382  

حممد داود ارداني
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و حدود شصت کشور اعالم آمادگی نمودند. قیامتي برپاشده بود. هیچگونه 
كنترلي وجود نداشت. حضورهزاران نفرمردم عادي ونیروهاي داوطلب بدلیل 
و  سرد  كویري  درسرماي  موردنیاز،  وسائل  ونبودهرگونه  سازماندهي  عدم 
خشك زیرصفردرجه درشب  كه مردم آسیب دیده، درگیرمصیبت هاي خود 
بودند و تعدادي با دست خالي مشغول  آواربرداري، جمعي بدلیل جراحات 
درگوشه اي افتاده وهمگي درسوگ عزیزانشان گریان وناالن وامكان وفرصت 
كثیري  جمع  نداشتند.  را  همجوار  شهرهاي  اهدائي  اجناس  درصف  حضور 
ازامداد رسانان نیزدرمصرف آب كمیاب وموادغذائي محدود و پتوهاي قلیل 
سربازان  تنها  شدند.  مي  شریك  دیدگان  آسیب  با  حیات،  ادامه  اجبارابراي 
ارتش بودند كه باتجهیزات وجیره غذائي جنگي وارد عمل شدند. ازهرج ومرج 
وشلوغي بیش ازحد فرصت طلبان وسارقان نیز خود را درمیان انبوه جمیعت 
پنهان نموده بودند، و از ازدحام بیش از حد جاده های اطراف بم سوء استفاده 
نموده و بسیاری از کمک های مردمی و کامیون البسه امداد و نجات را به 

غارت برده بودند.                   
تردد نیروهاي مسلح یاد آورهشت سال دفاع مقدس بود. شب دوم در كنار 
رمپ پرواز چند چادر براي فرمندهي وهدایت هواپیماها وهلیكوپترها برپاشد 
وبا پرچمهاي سبز وسفید وسرخ مزین به كلمات مقدس آذین داده شد. و 
براي  گردید.  آغاز  بم  بسوي  كشور  وخارج  ازداخل  مردمي  كمكهاي  سیل 
وسودجو،  طلب  فرصت  عناصر  استفاده  وسوء  امني  نا  کاهش  و  جلوگیري 
دژبان ارتش نیروهاي ضربتي خود را با نظم  وارد عمل نمود. و دژبان نیروی 
هوایی نیز با چند قالده سگ تربیت شده زنده یاب وارد عمل شد. مدرنترین 
تجهیزات پزشكي توسط كشورهاي اروپایي درشهر بم درچادرهاي آنها نصب 
شده بود . »مسجد بادي« اهدائي ازكشور ایتالیا چادري بسیارزیبا، زمانیكه 
كمپرس باد آن بكار مي افتاد این چادرشكل مسجد بخود میگرفت وگلدسته 
هاي آن روبه آسمان بلند مي شد. اما تمام امكانات بیمارستانهاي صحرایي 
لرزه هاي  بدلیل پس  اولیه مي گشت.  صرف مجروحین سرپائي وكمكهاي 
پي درپي وصداهاي هولناك زمین وكارزیاد، استراحت معنا ومفهومي نداشت. 
بم و   به  از شهرهایی چون مشهد مقّدس  لودر  مانند  انتقال وسایل سنگین 
انتقال هزاران نفرمجروح به سراسركشور، وسرویس دهي هواپیماهاي داخلي 

وخارجي وهلیكوپترها كار آساني نبود.
فروگاه بم مملو ازمجروحین جهت انتقال به اقسا نقاط كشورجهت بستري 
مرد  زمان جنگ  همچون  هوایي  نیروي  ترابي  پرواز  هاي  تیم  بودند.  شدن 
زیاد  وكار  خوابي  ازبي  عزیزان  ازاین  تعدادي  بودند.  ایثاروجوانمردي  میدان 

بی هوش مي شدند.     
ساعت 03:30 بامداد یك فروند هواپیماي »سي130« درفرودگاه بم فرود 
آمد ودر رمپ پرواز پارك نمود وموتورهایش راخاموش كرد. 
من بطرف هواپیما رفتم  و وارد كابین خلبانان 

شدم كه مقصد بعدي را جهت حمل مجروح به آن ها ابالغ 
نمایم .ولي دیدم خدمه پرواز در روي صندلیهاي خود بخواب 
قدري  حسن  حاج  مطلق  درتاریكي  اند.  رفته  فرو  عمیقي  
راشناختم  و پیشانیش را بوسیدم و هواپیما را ترك كردم . 
بطرف همكار وهمرزم محبوبم  خلبان مجتبي شهري رفتم 

اوهم پشت فرمان ماشین از خستگي طاقت فرسا بخواب رفته بود لبان مجتبي 
ازسرما سفید و رنگ رخسارش زرد و چشمانش گود افتاده بود. جوانمردي و 

دالوري آقامجتبي در جنگ وامدادرساني بردوستانش پوشیده نیست.
حسین  خلباني  به  ایلوشین«   « پیكر  پهن  هواپیماي  فروند  یك  بعد  روز 
نیكوپسند  در فرودگاه بم فرود آمد و تعداد زیادي روحاني از آن پیاده شدند 
و خود را به  شهر بم رساندند، و انصافًا درجاهایي خدمت كردند، كه دیگران 
بدون تشریفات و  و  آمدند. و همچنین حضور سرزده  بر نمي  از عهدي آن 
عملیاتی مقام معظم رهبری، نقش مفید و موثری را ایفا نمود. یكي ازسخت 
ترین شبهاي زندگیم نیمه هاي شب اول زلزله بود كه دوست و همكارعزیزم 
جناب سرهنگ حاج حسین اسماعیل زاده با من تماس گرفت وگفت 37 نفر 
از نزدیكانم پدر، مادر، خواهر و برادر رشیدم علي و ..... از زیر آوار بیرون آوردم 
دست تنها با این قربانیان حادثه چكنم. چاره اي جز صبر نبود. صبر و مقاومت 
مردم بم بي نظیر است. سالم بر مردم صبور بم، مردمي كه مردان امتحان 

و آزمونند. درود بر مردمي كه همچو نخلها چیزي جز سخاوت نیاموختند.
آنان كه همواره دست دردمندان را گرفته و درسخت ترین لحظات به یاري 
شان مي شتافتند. اكنون وظیفه ماست كه یار و یاور آنها باشیم. نكند كه بم 
رافراموش كنیم قبل از این تراژدي ملي. بزرگي مي گفت اگرخواستند كلید 
طالئي شهر كرمان را به شما هدیه دهند و صداي اذان طنین اندازشد، آنرا 

رها كنید و بشتابید بسوي نماز
كســاني كــه دربــم و زلزلــه رودبارحضورداشــته انــد ایــن مطلــب را بهتر درك 
مــي كننــد. درخاتمــه یــاد شــهیدحاج احمدكاظمــي كــه بعنــوان فرمنــده 
ــم حضــور داشــت، وشــهید حســین  ــي ســپاه پاســداران در ب نیــروي هوای
ــه در  ــس از زلزل ــرود را پ ــن ف ــاي ســي 130 اولی ــا هواپیم ــه ب ــدوي ك مه
فــرودگاه بــم انجــام داد گرامــي میــدارم. وبــه رســم فتــوت وجوانمــردي و 
ادب از فرماندهــان وقــت ارتــش، زمینــي، هوایــي و دریایــي امیــران معظــم 
ــس،  ــیدرضا پردی ــر، ،س ــدي ف ــودي، محم ــد محم ــلیمي، محم ــد س محم
نصــراهلل عرفانــي، حــاج محمــد پیــروان، ســید اســماعیل موســوي، ســیامک 
مشــیری، حبیــب اهلل ســیاري، ســجاد كوچكــي و همــرز مانــم كه مســتقیما 
ــین  ــي ،حس ــي زاده، نورائ ــد، منوچهركرباس ــات بودن ــداد و نج ــر ام درگی
عابدینــي، حمیــد اصــال نــي، محمــد رحمانــي، ســید ماشــااهلل نیشــابوري، 
ــان  ــرزاده وكاركن ــد برزگ ــازندگي، محم ــي آقاس ــش، حاج ــد دادبخ محم

ارتــش وســپاه و بســیج قدردانــي و تشــكر مــي نمایــم. 
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 داغ داريم نــه داغي كه برآن اخم كنيم
مرگمان بادكه شــكواييه اززخم كنيم        

مردآن اســت كه ازنسل سياوش باشد
عاشــقي شيوه ي مردان بال كش باشد

بنويســيدزني مردكه زنبيل نداشت
پســري زيرزمني بودپدر بيل نداشت

بنويســيدكه باعطروضوآوردند
نعش دلدارمراالي پتو آوردند

بنويســيدغم وخشت وتگر آمده بود
ازدروپنجــره هاضجه ي مرگ آمده بود

بنويســيد كه مب مظهرگمنامي هاست
ســرزمني نفس زمخي بسطامي هاست

ننويســيدكه مب تلي از آوارشده است
مب به خال لب يك دوســت گرفتارشده است

مثل وقيت كه دل چلچله ها مي شــكند
مردهم زيرغم زلزهلاي مي شــكند

بوي نارنــج وحناهاي نكوبيده خبري
توي اين شــهر پرازدودسرم مي سوزد

چاره اي نيســت گلم قســمت من هم اين است
دل به هرســروقدي مي سپرم مي سوزد

الغرض ازغم دنياگله اي نيســت عزيز
گله اي هســت اگر حوصله اي نيست عزيز

يادداده اســت به ماخنل كمر تانكنيم
آنچه داريــم ز بيگانه متنا  نكنيم

آمسان هســت غزل هست كبوترداريم
بايــد اين چادرمامت زده رابرداريم

مشــيت ازخاك تورابادكه پاشيد به شهر
پشــت هر حنجره يك ايرج ديگرداريم

مثل ققنوس زمابازشــررخواهد خاست
مب مهني طورمني ماندوبرخواهدخاســت

داغ ديديم مشــاداغ نبينيد قبول 
تربي   مهنفس بــاغ نبينيد قبول

هيچ جاي دل آباد مشا مب  نشــود
ســايه ي لطف مشا ازسرماكم نشود

گاه گاهي به لب عشــق صدامان بكنيد
داغ ديديم اميداســت  دعامان بكنيد

مب به اميد خدا شــاد وجوان خوا هد شد
نفس باد صبا مشــك فشان خواهدشد                       

حامدعسكري قصيده 



ویژه نامه حمرم و صفر



والدت بــا ســعادت حضــرت سیدالشــهدا علیــه الســالم در مدینــه 
ــوده  ــارم ه-ق ب ــال چه ــعبان س ــوم ش ــنبه س ــج ش ــه ودر روز پن طیب
ــال 61 ه-ق  ــرم س ــم مح ــورا ده ــان در روز عاش ــهادت ایش ــت و ش اس
ــا شــیعان از زندگــی پربرکــت  ــی م ــا مســلمانان حت اســت ،متاســفانه م
حضرتــش فقــط روز عاشــورا را مــی دانیــم آنهــم فقــط در حــد شــرکت 
ــاد  ــه ی ــم ن ــش جهن ــواب و آزادی از آت ــه قصــد ث ــزاداری ب در مراســم ع
گرفتــن ســجایای اخالقــی ایشــان و داشــتن حیــات طیبــه و دخــول در 
ــد  ــه روز تول ــزرگان بعــد از انقــالب اســالمی ب بهشــت. البتــه بعضــی از ب
ــی  ــال یعن ــل 50 س ــی از حداق ــد ول ــی نمودن ــم توجه ــوار ه ــن بزرگ ای
نیــم قــرن عمــر شــریف ایشــان بــی خبــر هســتیم و حتــی یــک حدیــث 
ــه کتــاب معــروف و مشــهور  از ایشــان بلــد نیســتیم ،ای کاش حداقــل ب
منتهــی االمــال محــدث بــزرگ مرحــوم حــاج شــیخ عبــاس قمــی)ره( و 
کتــاب متیــن و مشــهور حدیثــی تحــف العقــول مراجعــه مــی کردیــم .

بنــده قصــد تصدیــع نــدارم فقــط دوســت دارم توضیــح کوتاهــی دربــاره 
وصیتنامــه حضــرت امــام حســین علیــه الســالم بــه بــرادرش محمدحنفیه 
ــت و  ــدان عصم ــه خان ــات علی ــرفته و تبلیغ ــوری پیش ــم؛ روزگار ط بده
طهــارت و مرکــز وحــی بجایــی رســیده اســت کــه انســان معصومــی کــه 
جــدش رســول خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه و پــدرش علــی مرتضــی علیــه 
الســالم و مــادرش فاطمــه زهــرا ســالم اهلل علیهــا، مجبــور شــود شــهادت 
ــول  ــرت رس ــدش حض ــالت ج ــه رس ــد( و ب ــد )توحی ــی خداون ــه یکتای ب
خــدا صلــی اهلل علیــه آلــه  )نبــوت( و بــه روز قیامــت شــهادت بدهــد، وای 
بــر ایــن روزگار و بــر ایــن امــت. حضــرت هــدف خــروج از مدینــه و رفتــن 
بــه ســوی مکــه را کــه در تاریــخ 27 رجــب ســال 60 ه ق شــروع شــده 
اســت چنیــن توضیــح مــی دهــد: »مــن از مــن مدینــه خــارج نشــدم کــه 
ــان و فســاد انگیــزی و جــور و ســتم پیشــگی را پیشــه  سرکشــی و طغی
ــه و ســودای بدســت  ــر جامع ــر تســلط ب ــه فک ــه ب ــا اینک خــود ســازم ی

آوردن متــاع ناچیــز دنیــا قــرار داده باشــم، بلکــه غــرض از بیــرون رفتــن 
از مدینــه بــا زن و فرزنــد و اقــوام خویــش اصــالح امــت جــدم کــه در اثــر 
حکومــت فاســدان منحــرف شــده انــد ، مــی باشــد و اراده دارم مــردم را 
ــه معــروف و نهــی از  ــم. امــر ب بــه روش حکومــت جــدم و پــدرم برگردان
ــن  ــد اب ــر و فاســد یزی ــت جاب ــر حکوم ــن منک ــه بزرگتری ــم ک ــر کن منک

معاویــه اســت.
البتــه توضیــح کوتاهــی راجــع بــه ایــن دو امــر بــزرگ و مهــم کــه اگــر 
بــه راســتی انجــام شــود همــه ابعــاد دیــن پیــاده خواهــد شــد، اواًل بــرای 
ــرای هــر مکلــف واجــب  ــن مهــم ،شــناخت معــارف اســالمی ب انجــام ای
ــق باشــند  ــد باســواد و اهــل تحقی ــن شــیعیان حضــرت بای اســت بنابرای
چــون تــا انســان ندانــد منکــر چیســت و معــروف کــدام اســت نمــی توانــد 
وظیفــه خــود را خــوب انجــام دهــد. دوم اینکــه خــود شــخص بایــد عامــل 
بــه ایــن دو امــر مهــم باشــد، اگــر چنیــن افــرادی باشــند خــود بــه خــود 
ــد. مثــل  جامعــه اصــالح مــی شــود ســوم اینکــه روش تبلیــغ آن را بدان
ــو  ــالم و وض ــا س ــین علیهم ــام حس ــن و ام ــام حس ــرت ام ــتان حض داس
ــود وضــو  ــد نب ــه بل ــردی ک ــن پیرم ــاد گرفت ــا زاده و ی ــن آن دو آق گرفت

بگیــرد.
ــان از  ــرت ایش ــن از حض ــرک و تیم ــت تب ــم جه ــی ه ــان حدیث و در پای
کتــاب تحــف العقــول صفحــه 223 حدیــث شــماره 19 نقــل کنــم کــه 
ــه  ــاه ب ــد از راه گن ــس بخواه ــر ک ــت :»ه ــن اس ــی آن ای ــون فارس مضم
جایــی )بــه عــزت( برســد، دوان دوان بــه ضــد مطلــوب حرکــت مــی کنــد 
ــاه  ــتند از راه گن ــه خواس ــرادران حضــرت یوســف)ع( ک ــتان ب ــل داس مث
)حســادت( بــه عزتــی در پیــش پــدر دســت یابنــد، بــه ذلــت و خــواری 
ــد حضــرت یوســف )ع( را از همــان راههایــی کــه  دچــار شــدند و خداون
مــی خواســتند منــزوی کننــد بــه باالتریــن نقطــه عــزت دنیــا و آخــرت و 

نبــوت نائــل کــرد.

وصیت نامه امام حسین علیه السالم
عبد احلمید آقا رحیمی
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وابسته به عشقیم,چنان غم به حمرّم
ترسم مهه اين است: منريم به حمرّم

از شرِم فرات و غم آبي كه نبخشيد
خون گريه كند چشمه ي زمزم به حمرّم

تنها نه فقط تّكيه و مسجد هر شهر 
ايران شده يكپارچه مامت به حمرّم

امسال كه از مكه عزامان شده آغاز
انگار گره خورده حمرّم به حمرّم

آن قدر برآورده شده حاجت دل از 
زير علم و بريق و پرچم به حمرّم-

من معتقدم هركس اگر اشك بريزد
خبشيده شوند عامل و آدم به حمرّم

اي كاش بگريند مهه كرب و بال را
از سوز دل و اشك دمادم به حمرّم

پرياهن مشكي تن هر پري و جوان است 
جامن به عزاداري و جامن به حمرّم

نفيسه سادات موسوي

جامن به حمـــرم
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در پهنـه هسـتی و در فطرت پاک انسـان هـا ، آزادی و 
ازادی خواهـی همـواره مقـدس و محتـرم بوده اسـت و 
انسـان های پاک نهاد بسـیاری در مسـیر بازیابی ارزش 
هـای انسـانی تالش ها و مجاهـدات فراوانی نمـوده اند.

پیامبـر عظیـم الشـأن اسـالم و خانـدان گرامی ایشـان 
سـر سلسـه ایـن حرکـت بـزرگ هسـتند که کوشـیده 
انـد فطـرت پـاک انسـانی را زنـده کننـد و بشـریت را از بنـد هـای دنیایی 
برهانند.جملـه زیبـا و پـر معنـای »جئنـا لنخرج العبـاد من عبـادة األوثان 
الـی طاعـة اهلل « کـه جعفـر بـن ابیطالـب )رض( به پادشـاه حبشـه فرمود 

سرچشـمه از زالل وحـی و رهنمودهـای نبـوی )ص( دارد.
بیـان زیبـای امـام حسـین )ع( در روز پـر حادثه عاشـورا خطاب به انسـان 
هـای فریفتـه شـده آن روزگار و نیز تمام انسـان ها در گسـتره دنیـا تا روز 
قیامـت ایـن کالم گهـر بـار اسـت کـه:»إن لـم یکـن لکـم دیـن و کنتم ال 

تخافـون المعـاد فکونـوا احرارا فـی دنیاکم«
پیامبـر بزگـوار انسـان )ص(همـواره بـر همراهـی قـرآن و عتـرت بعنـوان 
»ثقلیـن« تأکیـد داشـتند و بسـیار فرموده بودنـد این دو هرگـز از هم جدا 
نمـی شـوند تا آنـگاه که در حـوض کوثر بر من وارد شـوند. ولی متأسـفانه 
پـس از آن حضـرت )و حتـی در زمـان حیـات آن حضـرت توسـط برخی( 
بـر خانـدان گرامـی ایشـان سـتم هـا روا شـد، و قـرآن و عتـرت هیچکدام 
مـورد احتـرام و پیـروی قـرار نگرفتنـد. و فقـط اندکـی از مردم با تمسـک 

بـه ثقلیـن خـود را در معـرض انوار هدایـت امامان معصوم )علیهم السـالم( 
قـرار دادنـدو در طول سـالیان با مجاهدت بسـیار توانسـتند معـارف خالص 
الهـی را کـه از خانـدان پـاک پیامبر برآموختـه بودند حفظ و جمـع نمایند 
و بـه نسـل هـای پـس ا ز خـود فـرا آموزنـد و در گفتـه هـا و نوشـته های 
بسـیار بـرای آینـدگان بـه یـادگار گذارنـد تـا راه از بیراهه و سـر از نا سـره 

بازشناسند.
دسـت ناپـاک غصـب و تحریـف بـه سـوی احادیـث پیامبـر اکـرم و ائمـه 
)علیهـم السـالم( دراز گردیـد و وقایـع تأسـف بـاری را در سـال هـای پس 
از آن حضـرت بـه بـار آورد، و کار تـا بـه آنجـا کشـید که ریحانـه و پاره تن 
رسـول و زهـرای بتـول )س( همـرا ه بـا خانـدان  و اصحاب  جـان خویش 
را در راه حفـظ اسـاس دیـن و روشـنگری انحـراف  و تحریـف بـه پیشـگاه 

خداونـد تقدیم داشـتند.
امـام حسـین علیـه السـالم از کودکـی در پرتو عنایـت خاص جـد بزرگوار 
خویـش حضـرت رسـول اکـرم )ص( پـرورش یافـت ،و آنچنـان توجهـی از 
جانـب پیامبر به سـوی ایشـان و بـرادر گرامی ایشـان امام حسـن )ع( جار 
ی بود که کتاب های سـیره وتاریخ از آن لبریز اسـت و دوسـت و دشـمن 
)بـه ناچار(زبـان بـه بیـان عظمـت و فضائل ایشـان گشـوده انـد ،و احادیث 

بسـیاری از مقـام منیـع  نبـوت)ص( در این خصـوص نقل نمـوده اند.
امام حسـین علیه السـالم زمان رسـول گرامی را درک نموده بود و شـاهد 
حـوادث و رویدادهـای تلـخ و دردنـاک پـس از ایشـان در زمـان خلفـای 

 مهندس میر سعید حسینیان

ــت و  ــراغ هدای ــین چ ــق حس ــه حتقی ب
ــت ــات اس ــتی جن کش

قال رسول اهلل صل اهلل علیه وآله  :
» إّن الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة«
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غاصـب ،و آیینـه ای از حـوادث تلـخ و شـیرین دوران پنجـاه سـاله پس از 
رحلـت رسـول اکـرم صلـی اهلل علیه وآلـه بود.

در حدیـث متقـن لـوح خداونـد متعـال مـی فرمایـد:» و جعلت حسـینا 
خـازن وحـی و اکرمتـه بالشـهاده و ختمـت لـه بالسـعادة، فهو 
افضـل مـن استشـهد و ارفـع الشـهداء درجة،جعلـت کلمتـی 
التامـة معـه و الحجـة البالغـه عنـده، بعترتـه َاثیب و اعاقـُب«...

وحسـین را نگهبـان وحـی خود قـرار دادم ،او را به شـهادت گرامی داشـتم 
و پایـان سـعادتمندی برایـش مقـّدر کردم.پـس او برتریـن و بلنـد مرتبـه 
تریـن شـهیدان اسـت. کلمـه تامه خودم را همـراه او و حجـت بالغه خود را 
نـزد او قـرار دادم و بـه واسـطه ی )بـه سـبب( خانـدان او پـاداش می دهم 

و عـذاب مـی کنم.
نهضـت بـزرگ و تاریخـی امام حسـین علیـه السـالم دارای ابعـاد گوناگون 
اسـت و هر کس گوشـه ای از آن را بررسـی و تحلیل نموده اسـت .دوستان 
و ارادتمنـدان از سـر عشـق بـا اشـعار و نوشـته هـا ارادت خویـش را به آن 
آسـتان پـر برکت و کشـتی نجـات بیان داشـته اند و رشـته محبت خویش 
را بـا آن محبـوب پیوسـته محکم تـر نمودنـد. و در مقابل ،دشـمنان و دنیا 
پرسـتان بـه کشـتن امـام حسـین )ع( و یـاران بـا وفـای ایشـان و اسـارت 
خانـدان مظلـوم آن حضـرت اکتفا نکردنـد، بلکه تالش نمودند تـا آثار و نام 
آن حضـرت و هـدف بلنـد ایشـان را از بیـن ببرند و تغییر دهنـد و فرهنگ 
شـهادت ایشـان را بـه دلخـواه خویش معرفـی نمایند. بر ما واجب اسـت تا 
بـه انـدازه بضاعت انـدک خویش بـا اهداف رفیـع آن حضرت آشـنا گردیم 

و دیگران را نیز آشـنا سـازیم.
مـی تـوان بـه اختصـار، بعضـی از علـل و قطـره ای از آن اسـرار را چنیـن 

: نمود  بیـان 
1-مسؤلیت دینی و اجتماعی امام حسین

2-حمایت از دین

3-حفظ قداست مقام جانشینی رسول خدا
4-ریشه کن کردن مظالم حکومت اموی

5-دفع ظلم از شیعه 
6-احیای آثار اهل البیت )علیهم السالم(

7-امر به معروف و نهی از منکر
8-زنده کردن ارزش های اسالمی

9-از بین بردن بدعت 

امـام حسـین علیـه السـالم بـرای تمام انسـان هـای هدایـت خـواه و آزاده 
،چـراغ هدایـت و راهنما به سـوی سـعادت و خوشـبختی هسـتند. حضرت 
امـام صـادق )علیه السـالم( مـی فرمایند:»کّلنا سـفن النجاة و لکن سـفینة 
الحسـین اوسـع و فـی اللجـج البحـر اسـرع« همـه ی مـا کشـتی نجـات 
هسـتیم ولـی کشـتی حسـین )ع(وسـیع تـر و در امـواج سـهمگین دریاها 

سـریع تر اسـت.«
بنابرایـن بجاسـت همه ی ما شـیعیان و پیـروان مکتب اهـل البیت )علیهم 
السـالم( و تمـام مسـلمانان و آزادگان جهـان از نهضت حسـینی سرمشـق 
گیرنـد و آن سـر لوحـه زندگـی خویش قرار دهنـد و بیانات و سـیره ی آن 

حضـرت را در اندیشـه و عمـل خویش بـکار ببندند.
امیـدوارم خـداو نـد متعـال مـا را از رهـروان واقعـی راه آن حضـرت و از 
دوسـت داران و شـیعیان خالـص آن خانـدان مکـّرم قـرار دهـد، و توفیـق 
درک بیشـتر حقایـق دیـن و بـه خصوص نهضت امـام حسـین )ع( را به ما 

فرماید. عنایـت 
از بـارگاه ربـوی تعجیـل در ظهور منتقم راسـتین خون بـه ناحق ریخته ی 
آن حضـرت را خواسـتاریم و عاجزانـه مـی خواهیـم ما نیـز از خدمتگزاران 

راسـتین آسـتان اهل البیـت )ع( و از منتظران حقیقی باشـیم.
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با محرم پیوند خورده و جان  نام حسین)ع(  التالی بکتاب اهلل.  انک  اشهد 
فشانی او و 72 یار با وفایش به محرم، روح و حیات دمیده است، ماه محرم 
برای شیعیان و عاشقان سید و ساالر شهیدان از سال 61 هـ . ق تا به حال، 
ماه حزن و اندوه بوده است. آنان همه ساله به عشق امام حسین)ع( گرد 
هم می آیند و از چشمه زالل عنایتش سیراب می شوند. اگرچه مظلومیت 
تر مطرح  بیش  عاشورا  روز  در  بهشت  اهل  و سید جوانان  ساالر شهیدان 
شده و از این واقعه سخن های بسیار رفته است، اما شخصیت واالی امام 
حسین)ع( به واقعه عاشورا و آن چه بین ایشان و سپاه یزید رفته خالصه 
نمی شود. بدون شک امام حسین)ع( که سالله پاک نبی مکرم اسالم)ص( 
است و دوران کودکی خود را در دامان پیامبر)ص(گذرانده، در تمامی ابعاد 

کم نظیر و نمونه و الگوی همه شیعیان و حق طلبان می باشد.
ابعاد  درباره  مختلف  نویسندگان  از  بسیاری  های  کتاب  تاکنون  هرچند 
شخصیتی امام حسین)ع( به چاپ رسیده است. اما هم چنان بحث و تحقیق 

در این حوزه، کتاب های مفصل دیگری را می طلبد.
کربال؛ نامی است که از گذشته های دور به یادگار مانده؛ از آن زمان که 
حضرت ابراهیم)ع( در مسیر هجرتش از سرزمین »اور« به مکه، پس از عبور 
از کنار رود فرات به سرزمین پر برکت کربال رسید و در آن جا به عبادت 

خداوند پرداخت. 
واژه کربال: درباره این واژه سخنان و گفته های فراوانی وجود دارد؛ کربال به 
یک معنا سرزمین بال و مصیبت خوانده شده است. کربال ترکیب شده از کار 
)نجات( و باله )حیات و امان( یعنی یافتن حیات، و این مفهوم، هماهنگ 
با روایتی است که می گوید: کربال، بقعه ای است که خداوند در آن نوح و 

کسانی را که به او ایمان آورده بودند، نجات داد.
به معناِی سرزمین خداست. در قرآن کریم، خداوند  آرامی  زبان  به  کربال 

نجات حضرت موسی)ع(، هارون و قوم بنی اسرائیل را از دست فرعون و 
ظلم های او در حق ایشان تعبیر »کرب« )نجات از بالی عظیم( بیان می 
کند. »و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم« واژه کرب، چهار بار در قرآن 

مجید آمده است. 

امام حسین)ع( مصباح هدایت و کشتی جنات
قرآن کریم، انبیای الهی را هدایت گر مردم به امر الهی در پرتو صبر و یقین 
و عبادت معرفی می کند: »وجعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل 
الخیرات ... و کانوا لنا عابدین«  ، »و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا 
و کانوا بأیاتنا یوقنون« امام حسین)ع( مظهر این وصف برجسته انبیای الهی 
است از این رو پیامبر اکرم)ص( او را مصباح و چراغ فروزان هدایت معرفی 

کرده است: »ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه«

امام حسین)ع( و امر به معروف
قرآن می فرماید: شما بهترین امت هستید، در صورتی که امر به معروف 
و نهی از منکر کنید؛ »کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و 
تنهون عن المنکر« امام حسین)ع( نیز در هدف از قیام خود می فرماید: 
من برای احیای امر به معروف و نهی از منکر خروج کردم: »انما خرجت 
لطلب االصالح فی امه جدی محمد)ص( ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن 

المنکر.« 

امام حسین)ع( معلم عزت و عمل صاحل
قرآن مجید می فرماید: هرکس خواهان عزت است، عزت در پرتو ایمان و 
عمل صالح است؛ »من کان یرید العزه فلله العزه جمیعًا الیه یصعد الکلم 
الطیب و العمل الصالح یرفعه« امام حسین)ع( در قیام خود در کربال، طالب 

عزت بود و گریزان از ذلت؛ »هیهات منی الذله«

حسین )ع( سوره ای برای مهیشه
 کامیار حیدری
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امام حسین)ع( معلم ایثار و انفاق
»لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؛ به مقام ابرار نایل نمی شوید، مگر 
با انفاق برخی چیزهایی که دوست دارید.« امام حسین)ع( در روز عاشورا 
او بود، در راه  تمام آن چه را که در اختیار داشت و همه آن ها محبوب 

خدا انفاق کرد.

امام حسین)ع( و خوف و خشیت اهلی
که  بودند  کسانی  پیشین  پیامبران  گوید:  می  انبیا  وصف  در  مجید  قرآن 
از هیچ کس دیگر هراسی  و  ترسیدند  از خدا می  الهی،  تبلیغ رسالت  در 
نداشتند؛ »الذین یبلغون رساالت اهلل و یخشونه و الیخشون احدا اال اهلل« 

امام حسین)ع( نیز دارای این دو خصیصه برجسته است:

اجعلنی  »اللهم  عرفه می گوید:  ترسید. در دعای  از خداوند می  تنها   .1
اخشاک کانی اراک« ( دعای عرفه امام حسین)ع( )  خدایا مرا آن گونه قرار 

ده که از تو بترسم، که گویی تو را می بینم.

2. از غیر خدا نمی ترسید. حضرت می فرماید: اگر در دنیا، هیچ پناهگاهی 
نداشته باشم و کسی مرا حمایت نکند، من با یزید بن معاویه بیعت نخواهم 

کرد: »لولم یکن لی ملجا و المأوی لما بایعت یزید بن معاویه« 

امام حسین)ع( صاحب نفس مطمئنه
فی  فادخلی  مرضیه  راضیه  ربک  الی  ارجعی  المطمئنه  النفس  ایتها  »یا 

عبادی و ادخلی جنتی«
امـام صـادق)ع( فرمودنـد: »سـوره مبارکـه فجـر را در نمازهـای واجـب و 
مسـتحب بخوانید. زیرا این سـوره مبارکه در شـأن امام حسـین)ع( اسـت. 
شـخصی علـت آن را جویـا شـد، حضـرت در پاسـخ فرمودند: بـه دلیل آن 
کـه امـام حسـین)ع( صاحـب نفـس مطمئنه بـود کـه خداونـد از او راضی 
و او از خداونـد راضـی بـود. )ویکـی از مصادیـق بـارز ایـن آیه شـریفه، امام 

است.(«  حسـین)ع( 

آزمونی باالتر از آزمون ابراهیم)ع(:
»واذابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما...«

»و )یادآور( هنگامی که ابراهیم را خداوندش، با کلماتی بیازمود و او )ابراهیم( در 
همه آن ها موفق شد )آن ها را به اتمام رساند(. خداوند گفت: تو را امام مردم قرار 

می دهم...«.
کدامیــن آزمــون هــا؟ امتحــان ذبح اســماعیل، ســاکن کــردن هاجر و نــوزادش 
اســماعیل در جــوار کعبــه در منطقــه ای بــی زرع و بــی آبادانــی و نیــز اعتمــاد 

بــاال و واالی او بــه خداونــد در لحظــه هــای افتــادن در آتــش نمرودیــان و ...
کسی که به حماسه های عظیم عاشورا چشم بیندازد، دشوارتر بودن آزمون های 

حضرت حسین بن علی)ع( را لمس می کند؛
ـ به قربان گاه بردن جوان نو رس و خردسال شیرخوار

ـ اسکان زنان و کودکان در قلب سی هزار انسان شیفته زندگِی زوال پذیر دنیا.
ـ اتکا و اتکال به خداوند، حتی در قتلگاه در قالب نیایش عاشقانه و رضایت مندانه
و ده ها آزمون دشوار دیگر که در واژه واژه این تاریخ درخشان، رخ می نماید.
بخشـی از اسـرار توجـه دادن مردمـان بـه ایـن روز و ایـن حادثـه، همیـن 
پایـداری بـر پاکـی و بـروز غیـرت و هویت انسـانی و اسـالمی و پیـام های 

بـی شـماری اسـت کـه در ایـن واقعه بـروز دارد.

پیشتازی و پیش دستی در نیکی ها
»... فاستبقوا الخیرات؛ در خوبی ها بر یکدیگر پیشی بگیرید«

ــر از هــر نیکــی، نیکــی دیگــری  در روایــت معروفــی آمــده اســت: »باالت
هســت، تــا آن جــا کــه انســانی در راه خــدا بــه شــهادت برســد کــه باالتــر 
از آن چیــز دیگــری نیســت.« ایــن خیــر بــزرگ شــهادت، آن چنــان جلــوه 
گــری مــی کــرد و مشــتاقان را بــه ســبقت از یکدیگــر در عرصــه آســمانی 
نینــوا مــی کشــانید کــه تــا یــاران امــام حســین)ع( زنــده بودنــد، اجــازه 
نمــی دادنــد کــه یــک نفــر از خانــدان بنــی هاشــم، پــای بــه میان بگــذارد 
و فرزنــد برومنــد حســین، علــی اکبــر، در میــان بنــی هاشــمی ها، ســبقت 

مــی گرفــت و هرکــدام بــر دیگــری پیشــی مــی جســتند.
بــه راســتی، شایســته اســت کــه عاشــقان و یــاران حســینی نیــز از ســیره 
اصحــاب آن امــام همــام الگــو بگیرنــد؛ »تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان 

از ایــن مجمــل«.
امام حسین)ع( و شناختی از قرآن

امــام حســین)ع(: »القــرآن ظاهــره انیــق و باطنــه عمیــق؛ قــرآن، ظاهرش 
زیبــا و شــگفت انگیــز اســت و باطنــش ژرف و عمیــق.«

ــی ژرف  ــگفت و باطن ــری ش ــت از ظاه ــرآن صام ــه ق ــور ک ــان ط و هم
ــق از  ــرآن ناط ــوان ق ــه عن ــین)ع( ب ــام حس ــود ام ــت، وج ــوردار اس برخ
همیــن شــگرفی و ژرفــی در ظاهــر و باطــن و صــورت و ســیرت برخــوردار 
اســت و مــا در زیــارت ناحیــه مقدســه در اوصــاف آن امــام مــی خوانیــم: 
ــا عظمتــی  »وعظیــم الســوابق...«   تــو ای حســین دارای برتــری هــای ب

هســتی.

امام حسین)ع( دوست دار واقعی قرآن
امــام حســین)ع( مــی فرمایــد: »خــدا مــی دانــد کــه مــن نمــاز و تــالوت 

قــرآن را دوســت مــی دارم.«
در شــب عاشــورا کــه امــام حســین)ع( بــه تــالوت قــرآن مشــغول بــود، 
گروهــی از لشــگریان پســر ســعد بــرای اطــالع از احــوال امــام حســین)ع( 
و یــاران او نزدیــک خیمــه هــا آمدنــد و مالحظــه کردنــد کــه امــام بــا یک 
ــی  ــالوت م ــران را ت ــوره آل عم ــی از س ــذاب؛ آیات ــی و ج صــورت ملکوت
کند.امــام حســین)ع( در ظهــر عاشــورا نیــز در بحبوحــه جنــگ، نمــاز را 

بــه همــراه یارانشــان در کربــال اقامــه مــی کننــد.

امام حسین)ع( احیاءگر قرآن
از آن جــا کــه قــرآن کریــم ایــن کتــاب نجــات بخــش الهــی بعــد از پیامبــر 
بــه دســت امویــان و عوامــل آن هــا مطابــق میــل و منافعشــان تفســیر مــی 
شــد؛ امــام حســین)ع( رســالت احیــای قــرآن را بــا پیــام بلنــد عاشــورا آغاز 
ــالوت شــد و رســوم  ــام حســین)ع( ت ــرآن از حنجــره ام ــار ق ــن ب کــرد أی
ــلمانان را از  ــه آن روز مس ــان جامع ــت و خفق ــم شکس ــت را در ه جاهلی
ــاره  بیــن بــرد و ایشــان را از خــواب غفلــت بیــدار کــرد. خــود ایشــان درب
احیاگــری قــرآن مــی فرماید:»شــما را بــه زنــده ســاختن آیــات قــرآن و از 
میــان بــردن بدعــت هــا فــرا مــی خوانــم، اگــر دعــوت مــرا بپذیریــد، بــه راه 

راســت و هدایــت خواهیــد رســید.«
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حُر كه از دست پرورده های مكتب حسینی است 
به ما آموخت كه نباید از رمحت اهلی مأیوس باشیم.

خداوند در قرآن می فرماید:
ِ ِإنَّ اهللََّ َیْغِفر  قْل َیا ِعَباِدَی الَِّذیَن َأْسَرفوا َعَلى َأنفِسِهْم اَل َتْقَنطوا ِمن رَّْحَمِة اهللَّ

ِحیم )زمر، 53( الّذنوَب َجِمیًعا إِنَّه هَو اْلَغفور الرَّ
بگو ای بندگان من كه اسراف بر خودتان كرده اید از رحمت خدا مأیوس 
نشوید كه همانا خداوند تمام گناهان را می بخشد و او بخشنده و مهربان 

است.
اگر توبه حر و بخشش امام حسین )علیه السالم( نبود شاید باور این آیه و 
حدیث از اعماق دل برای بسیاری الاقل سخت بود ولی حر در كربال به تمام 
گناهكاران عالم آموخت كه اگر انسان اراده كند كه برگردد و در تصمیمش 

راسخ باشد راه باز است.
بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السالم، خداوند به بنده 

تّواب خود سالم می کند: ... َفقْل َساَلٌم َعَلْیكْم ... ] انعام / 54[، او را دوست 
ابِیَن ... ]بقره / 222[، هزار باب رحمت از دنیا  می دارد: ... ِإنَّ اهلّلَ یِحّب التَّوَّ
و آخرت به روی او می گشاید ]مستدرك الوسائل، ج 12، ص 127[ و نظیر 
از بازگشت بنده اش خوشحال می  کسی که گمشده خود را یافته است، 

شود.]كافی، ج 2، ص 436[ )به نقل از آیت اهلل مظاهری(
با این واقعیات رخ داده در تاریخ اسالم، درسی است برای پذیرش و رسیدن 
به یقین بر اینکه جایی از مسیر زندگی، یک لحظه اگر به خود بیاییم و توبه 

ی واقعی داشته باشیم راه بازگشت همیشه به سویمان باز است:
 160( ِحیم  الرَّ اب  التَّوَّ َوَأنَا  َعَلْیِهْم  َأتوب  َفأْوَلِئَك  َوَبیَّنواْ  َوَأْصَلحواْ  َتابواْ  الَِّذیَن 

بقره(
مگر كسانی كه توبه كردند و ]خود را[ اصالح نمودند و ]حقیقت را[ آشكار 

كردند پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه پذیر مهربانم.
افزون بر این همه لطف و مهربانی از خداوند، بعد از آن همه بدی و ظلم 

منونه عفو و گذشت در کربال
 حممد حسین اهلی اصل

طلبه درس خارج فقه
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بنده، پرونده سیاه و پر از گناه او را نابود می فرماید و با گشودن یک پرونده 
جدید که ثواب توبه در آن می درخشد، بدی ها و سیئات قبلی را به نیکی 
و حسنه مبّدل می سازد: »ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَماًل صاِلحًا َفأْولِئَك 

ل اهللَّ َسیِّئاِتِهْم َحَسناٍت«]سوره فرقان، آیه 70[ یَبدِّ
َتْفَعلون  َما  َیْعَلم  َو  یِّاِت  السَّ َعِن  َیْعفواْ  َو  ِعَباِدِه  َعْن  التَّْوَبَة  َیْقَبل  الَِّذى  هَو  َو 

)سوره شوری آیه 25(
و اوست كسی كه از بندگانش توبه می پذیرد و از گناهان در می گذرد و 

آنچه را كه می كنید، می داند.
امیدوار بودن به خدا و مایوس نگشتن از درگاه او 

اگر توبه حر و بخشش امام حسین )علیه السالم( نبود شاید باور این آیه و 
حدیث از اعماق دل برای بسیاری الاقل سخت بود ولی حر در كربال به تمام 
گناهكاران عالم آموخت كه اگر انسان اراده كند كه برگردد و در تصمیمش 

راسخ باشد راه باز است.
نکته ی دیگری که باید مورد توجه قرار دهیم آن است که همان طور که 
خدای مهربان، خالق ما بندگان به این زیبایی عفو و بخشش را در مورد 
بندگان دارد، ما نیز باید به تأسی از خدا و اهل بیت علیهم السالم این رفتار 
پسندیده را در مسیر درست خودش تقویت کنیم؛ در جایی که درست و 
پسندیده است عفو کنیم و تنها به فکر انتقام نباشیم: چنانچه پیامبر اکرم 
)صلی اهلل و علیه وآله( می فرمایند: هر کس قدرت )بر انتقام( دارد گذشت 
کند، خداوند در روز لغزش از او درگذرد.]ری شهری، محمد؛ میزان الحکمه، 

ج8، ص3837[
امام علی )علیه السالم( درباره عفو می فرماید: )بدی یا خوبی را( به نیکی 
در  یا  نزند  ای  لطمه  دین  به  آنکه  شرط  به  درگذر،  بدی  از  و  ده  پاداش 
قدرت اسالمی ضعفی پدید نیاورد.]ری شهری، محمد؛ میزان الحکمه، ج8، 

ص3839[
و خداوند نیز در قرآن کریم می فرماید: »َوَأن َتْعفواْ َأْقَرب لِلتَّْقَوى : اگر شما 

گذشت کنید، به پرهیزگاری نزدیکتر است.« ]بقره / 237[
رسول اکرم )صلی اهلل و علیه و آله( در بیانی می فرماید: »عفو و گذشت 
انسان نمی  بر  سبب عزت و آبرو می گردد. چرا که عفو چیزی جز عزت 
افزاید«.]کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق؛ اصول کافی، ترجمه مصطفوی، 

سید جواد، ج23، ص108[
حضرت در جایی دیگر فرمودند: آنگاه که بندگان در صحرای محشر گرد 
با خداست  ندا می دهد آن کس که مزدش  ای  آواز دهنده  آورده شوند، 
برخیزد و به بهشت رود. گفته می شود: چه کسی مزدش با خداست؟ می 
فرمایند: بخشایندگان مردم.]مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج20، ص467[

 توبه حقیقی حتمًا پذیرفته می شود   
پروردگار  از سوی  توبه  پذیرش  نظر عقل،  از  بلكه  روایات،  و  قرآن  نظر  از 
با  که  است  حالت  یک  توبه،  ندارد.  شرطی  هیچ  و  است  حتمی  متعال، 
یابد و در پی آن، استغفار زبانی، عزم اصالح و  پشیمانی قلبی تحّقق می 

اصالح، به عنوان لوازم توبه محّقق می شود. 
فراوان  و  بزرگ  او  و گناهان  بنابراین كسی که حتی یک عمر گناه کرده 
باشد، اگر به راستی از گذشته خود پشیمان شود و پشیمانی او با ترك گناه 
همراه باشد، به یقین باید بداند كه خداوند تبارك و تعالی گناهان او را می 

آمرزد.
البته در قرآن کریم به عدم پذیرش توبه برخی افراد اشاره شده است.]نساء / 18- 17[ 
توضیح مفصلی دارد که فعاًل در این فرصت با آن کاری نداریم، اّما به طور 
خالصه باید گفت: قرآن، توبه همراه با لجاجت در ارتكاب گناه، توبه توأم با 
تسویف )به تأخیر انداختن(، توبه هنگام مرگ و توبه پس از مرگ را قابل 

پذیرش نمی داند .
 آنگاه که بندگان در صحرای محشر گرد آورده شوند، آواز دهنده ای ندا می 
دهد آن کس که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود. گفته می شود: 

چه کسی مزدش با خداست؟ می فرمایند: بخشایندگان مردم
این بیان نورانی قرآن کریم، حاکی از نپذیرفتن توبه حقیقی نیست و شرطی 
برای پذیرش توبه مقّرر نفرموده است، بلکه حاوی یك سلسله نكات مهّم 
اخالقی است. از جمله اینكه: انسان گناهكار، در اثر عادت به گناه، موّفق به 
توبه از گناه نمی شود و یا در برخی از موارد، خود را گناهكار نمی شمارد 
تا پشیمان شده و توبه كند و در مواردی نیز پشیمانی واقعی برای گناهكار 
رخ نمی دهد و ندامت او در اثر كیفری است كه در مقابل راه خود مشاهده 
می كند و چنانچه رها شود، مجّددًا مرتكب همان گناهان خواهد شد و به 

دروغ، اظهار پشیمانی و ندامت می كند.
در برخی روایات]نهج البالغه، حكمت 417[ نیز شرایطی برای توبه بیان 
که: شرایط  است  فشرده چنین  به طور  آن شرایط  تحلیل  که  است  شده 
توبه، همان لوازم توبه، نظیر عزم اصالح و اقدام برای ترک گناه و جبران آن 

و اصالح در آینده است و توبه حقیقی، این لوازم را در پی خواهد داشت. 
موجب  كه  است  ای  ویژه  امتیازات  واقع  در  هم  شرایط  آن  از  برخی 
درخشندگی بیشتر توبه می شود و نورانّیت خاّصی به توبه كننده و پرونده 
اعمال وی می بخشد و شاید بتوان گفت: از شرایط إكمال و كمال توبه به 

شمار می آید.
بنابراین خدا ارحم الّراحمین است و حتمًا توبه بندگان را می پذیرد، هرچند 

گناه آنها بزرگ و فراوان باشد.
ای كاش تمام ما گناهكاران زانو تلّمذ خدمت استاد بزرگ كربال یعنی حر 
شهید به زمین بزنیم و در این شب ها انقالبی در خود ایجاد کنیم  ....  آری 
حر ره صد ساله را یك شبه پیمود و به همگان آموخت درهای رحمت خدا 
...  حر در دانشگاه كربال درس اخالقی توبه را  باز است  به سوی بندگان 
به صورت عملی تدریس كرد و شك و شبهه را از تمام دیر باوران گرفت 
ابد بر شیطان رجیم وارد كرد كه تمام زحمت های آن  تا  و ضربه مهلك 

ملعون به باد رود.
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گریه بر امام حسین علیه السالم شاه بیت اعمال است. دستگاه 
به  برای وصل شدن  اتصال خوبی  نقطه  السالم  امام حسین علیه 

خداست. 
در کتاب کامل الزیارات روایت آمده است که گریه برای امام حسین علیه 
السالم، اولیای دین مثل پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و حضرت زهرا 
علیها السالم را خوشحال می کند. شاد کردن دل ایشان مانند مرحمی است 

که بر دل ایشان گذاشته می شود. 
السالم  علیهم  بیت  اهل  اهمیت مجالس روضه  به  توان  اساس می  این  بر 

اذعان بیشتری داشت.

اصالً چرا ما برای اباعبداهلل علیه السالم اشک می 
ریزیم؟

1. چـون سـید الشـهدا علیه السـالم مظهـر اعتقـادات ماسـت، امامت جزء 
الینفـک دین ماسـت؛

2. چـون امـام حسـین علیه السـالم مظهر فضیلت اسـت، ما بـر فقدان این 
همه فضایل اشـک مـی ریزیم؛

سـید بـن طـاوس مـی فرمایـد: اگـر بـه مـا فرمـان عـزاداری نمـی دادند، 
عاشـورا جشـن داشـت. بعـد حفـظ عاشـورا جشـن دارد امـا بعـد مصیبتی 
آن چنیـن نیسـت. اگـر تیر به دسـت کسـی بخورد شـما متأثر می شـوید. 
چگونـه ممکن اسـت جلوی چشـم انسـان بچـه ای قطعه قطعه شـود، آدم 
سـاکت بنشـیند و بـه حـال او اشـک نریـزد. ایـن گریـه هـا، گریـه ضعـف 
نیسـت، گریـه بیچارگـی نیسـت، این اسـت که بـرای گریه بر امام حسـین 

ایـن قـدر ثـواب وارد شـده اسـت. )به نقـل از حجـة االسـالم فرحزادی(

هبشتی شدن بدون قید و شرط ممکن نیست 
روایات ثواب گریه بر امام حسین علیه السالم فراونند. اما در هیچ روایتی 
نیامده كه اگر كسی بر امام حسین علیه السالم گریه كند بدون شرط و قید 
با آیات و احادیث ذكر شده منافات داشته باشد،  و قطعًا بهشتی است تا 
بلكه گریه بر امام حسین علیه السالم كه یك كار بسیار ارزشمند است، مانند 
دیگر اعمال صالح زمانی قبول در گاه خدا می باشد كه از فرد با تقوا سر بزند 
و گریه كننده را به بندگی و همرنگی با امام حسین علیه السالم سوق دهد. 
از جمله  قید تقوا و احسان و خلوص در آیات و روایات فراوان ذكر شده 

خداوند به عنوان یك قاعده كلی می فرماید:
ِإنَّما َیَتَقبَّل اهللَّ ِمَن اْلمتَّقیَن )مائده)5( آیه27(

خدا، تنها از پرهیزگاران می پذیرد.
این آیه تنها مالك برای پذیرش اعمال را تقوا می شمارد.

روایات مطلق به این آیات و روایات كه قید در آنها ذكر شده، حمل می 
گردد مثال در روایت آمده:

َمْن َذَكَره َفَبَكى َفَله اْلَجنَّة )ابن قولویه، كامل الزیارات، ص211(
هر كس امام حسین را یاد كند و بر او بگرید، بهشت برای اوست.

معلوم است كه این روایت مطلق با اطالقش مورد نظر نیست و آن قید همه 
گیر اینجا را هم فرا می گیرد.

این روایات همه برای این است كه ما در مجالس حسینی حاضر شویم تا 
شاید حسینی گردیم و عشق به امام حسین علیه السالم كه عشق به حق 

ــًا  ــین )ع( حتم ــام حس ــن ام ــه ک گری
بـهـشـــتی اســت؟
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و خداست در ما شعله ور گردد و رذایل وجود ما را نابود كند و بسوزاند و 
طالی ناب وجودمان را خالص گرداند وگرنه صرف گریه بر امام حسین علیه 
السالم بدون معرفت و محبت و تأثیرگذاری فایده ای ندارد. همان كسانی 

كه امام حسین علیه السالم را كشتند، بر ایشان گریه هم كردند.
به سوی  را  ما  وارد شدیم،  آن  از  اگر  است كه  امام حسین دری  بر  گریه 
بندگی خدا سوق می دهد. این مقدمه ارزشمند است. اما برای كسی كه از 
این پله برای باال رفتن استفاده كند نه كسی كه به خود این پله بچسبد و 

آن را مقصد بداند.
گریـه كننـده بـر امام حسـین علیه السـالم كـه گریـه اش از صفا و عشـق 
اسـت، بـه همرنگی بـا امام اقدام مـی كنـد و از گناهان گذشـته توبه كرده 
و بـه جبـران حقوقـی كـه از بندگان ضایع كـرده اقدام می كنـد و واجباتی 
كـه از او فـوت شـده را قضا مـی كند و در آینـده عزم بر خـودداری از گناه 
مـی نمایـد و خداونـد هـم او را نصـرت می كنـد و توبه اش را مـی پذیرد و 
حقـوق خـودش را كـه نتوانسـته قضـا كند، می بخشـد و حقـوق بندگانش 
كـه نتوانسـته ادا كنـد، جبـران مـی نماید تـا بندگانـش از او راضی شـوند 
و لغـزش هایـی كـه در آینـده از او سـر بزنـد، مـی بخشـد زیـرا انسـان در 

اسـت. لغزش  معرض 
كسی كه عاشق امام حسین علیه السالم شده و بر مظلومیت او می گرید، 
نسبت به نماز بی اعتنا نیست و نسبت به نمازهایی كه قبل از آن از وی 

فوت شده نیز، احساس وظیفه می كند. 
عشـق بـه امـام حسـین علیه السـالم و گریه بر ایشـان اولین قدم به سـوی 

توبـه از زشـتی هـا و همرنگـی با خوبی هاسـت و همـان توبه ای اسـت كه 
اگـر بـه كمـال برسـد، نـه تنها گناهـان را مـی پوشـاند بلكـه كیمیایی می 

شـود كـه گناهـان را به خوبـی تبدیل مـی كند:
ل اهللَّ َسیِّئاِتِهْم  ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَماًل صاِلحًا َفأْولِئَك یَبدِّ
َحَسناٍت َو كاَن اهللَّ َغفورًا َرحیمًا )فرقان آیه70( مگر آن كسان كه توبه 
كنند و ایمان آورند و كارهای شایسته كنند. خدا گناهانشان را به نیكی ها 

بدل می كند و خدا آمرزنده و مهربان است.
السالم شد و حسینی گردید، در دنیا،  امام حسین علیه  كسی كه عاشق 
برزخ و آخرت مورد نظر خداست و رحمت خاص خدا در همه این مراحل 

او را در بر می گیرد.

هر كس با حمبوبش حمشور می شود
انس گوید مردی از بادیه نشینان به محضر رسول خدا صلی اهلل و علیه و 
آله رسید و پرسید: قیامت چه وقت است؟ حضرت از او پرسید: برای قیامت 

چه توشه ای آماده كرده ای؟
گفت: نماز و روزه و عمل قابل توجهی آماده نكرده ام جز این كه خدا و 

رسولش را دوست دارم.
علل  صدوق،  )شیخ  شود.  می  محشور  محبوبش  با  فرد  فرمود:  حضرت 

الشرائع، نجف، مكتبه الحیدریه، 1385ق، ج 1، ص 139 - 140(
بنابراین اگر كسی عاشقانه و عارفانه )چرا که عشق، الزمه اش شناخت و 
بعد هم اطاعت است( برای امام حسین )علیه السالم( اشك بریزد این اشك، 

او را همرنگ امام ساخته و همراه او محشور می گرداند.
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زیارت عاشورا از بهترین زیاراتی است که در باب تبّری و توّلی وارد شده 
است. این زیارت یکی از بهترین زیارات وارده شده از لحاظ سند است و 
تشکیک در سند آن از هیچ کس از اهل علم و عقل صادر نشده است. برای 
خواندن این زیارت در روایت علقمه از امام باقر علیه السالم ثواب زیادی 
گزارش شده که بعضی از آن ثواب ها عبارتند از: هزار هزار حسنه برای او 
نوشته می شود و هزار هزار سّیئه از او محو می شود و به هزار هزار درجه 
ترفیع داده می شود و همراه با کسانی که با امام حسین علیه السالم شهید 

شدند محشور می شود. )کامل الزیارات، ص 176(
این زیارت یکی از منحصر به فردترین زیاراتی است که در مناسبت های 
مختلف به خواندن آن سفارش شده است. علما و عرفاء و عوام از ناحیه ی 
از بزرگان در خواندن روزانه  اند و بسیاری  این زیارات به مقاماتی رسیده 
ی زیارت عاشورا مداومت داشته اند به نحوی که حتی بعضی از بزرگان در 
مواقعی که بیمار بوده اند یا کسالتی داشته اند، برای خواندن آن نایب می 

گرفته اند.
زیارت است که در  این  لعن های  زیارت عاشورا  فقرات  از مهمترین  یکی 
این تحقیق قصد داریم به صورت گذرا چشم اندازی به این فقرات برجسته 

داشته باشیم.

رتبه ی تربّی و توّلی در زندگی انسان
تواند به صورت خنثی  انسان در زندگی فردی خود نمی  روشن است که 
عمل کند. این عملکرد در زندگی اجتماعی به شکل عام تری جلوه می کند. 
افرادی را دفع می کند  انسانی بر اساس عقیده اش، عقائد و  بنابراین هر 
و عقائد و افرادی را جذب می نماید. اگر عقیده ای قدرت جذب و دفعش 
آن  تدریجی  به ضعف  تدریج ضعیف شود،  به  اعتقادات  و  افراد  به  نسبت 

عقیده منتهی خواهد شد.
اگر بخواهیم تبّری و توّلی را رتبه بندی کنیم، روشن است که در رتبه ی 
اول باید تبّری را بیاوریم. بنابراین در باب تبّری و توّلی، رتبه ی تبّری؛ یعنی 
بیزاری جستن از دشمنان خدا، در عقیده ی مؤمن پیش از توّلی می باشد.

جتّلِی تربّی در زیارت عاشورا
ــادات و اعمــال  ــس از اینکــه انســان از ع ــد پ ــی گوین ــاب اخــالق م در ب
زشــت خــود و دیگــران تخّلــی پیــدا کــرد و بــه کمــاالت و فضائــل، خــود 
را تحّلــی )آراســته( نمــود، بــه مرحلــه ی تجّلــی جمــال حضــرت دوســت 

یــا اشــارات او بــرای ادامــه ی ســلوک مــی رســد. 
)به  تبّری  فقرات  بیشترین  دارای  زیارتی که  تنها  به عنوان  زیارت عاشورا 
مبتدِی  راهروان  یا  عارفان سالک  باب  فتح  تواند  است، می  تخّلی(  عنوان 

این طریق باشد.

دالئل ورود لعن در زیارت عاشورا
باشد،  اجتماعی  زندگی  در  و هدفی  عقیده  دارای  انسان  وقتی  که  گفتیم 
نمی تواند به صورت خنثی عمل کند. او با کمال احترام به عقائد دیگران و 
در کمال زندگی مسالمت آمیز در موارد خنثای زندگی اجتماعی، با تبّری 
راه هرگونه  و  دفاع می کند  از عقیده ی خود  با دشمنان خدا(  )دشمنی 
زندگی  خدا(  دوستان  با  )دوستی  توّلی  با  و  بندد  می  را  عقیدتی  سازش 

اجتماعی مناسب با عقیده ی خود را سازماندهی می نماید.
انسان موجودی بی تفاوت نباید باشد چرا که فهم و شعور و ابزاری برای 
ندارند،  حرکتی  ی  وسیله  دریایی  های  اسفنج  دارد.  دادن  نشان  واکنش 
ساکن اند، شکل معینی ندارند، غذا سازی نمی کنند، اندامی برای بینایی و 
شنوایی ندارند و حتی در برابر نور واکنش نشان نمی دهند. بنابراین ساده 
ترین شکل حیاِت تقریبًا خنثی را اسفنج ها دارند(. انسان عقیده مند بر 
اعتقاد،  و  اختیار  با  و  انجام می دهد  عقیده اش خط کشی حزبی  اساس 

خطوط قرمز عقیدتی را در هم نمی شکند.
اگر کسی صحبت از حذف لعن در زندگی و دعاها و زیارت ها )که سفارش 
روش زندگی عقیدتی اند( کند، و بگوید که »لعن های زیارت عاشورا ترویج 
خشونت است«، اگر مالحظه ی مرّوت و مدارا و تقوا و تقّیه را نکرده باشد، 
توصیه به زندگی اسفنجی نموده است که خالف اصول ابتدائی دین است. 
دین اسالم با جمله ی مقدس »ال إله إال اهلل« شروع می شود که دو فقره 

است و فقره ی اول آن تبّری است.

فقرات لعن در زیارت عاشورا
لعن های وارد شده در زیارت عاشورا دو نوع است که عبارتند از:

الف( لعن های عام )اّمت ملعونه(
در لعن های عام زیارت عاشورا دوازده طبقه لعن وجود دارد که عبارتند از:
ْلِم َو اْلَجْوِر َعَلْیُكْم َأْهَل اْلَبْیِت )خدا لعنت  َسْت َأَساَس الظُّ 1. َفَلَعَن اهللَّ أمًَّة َأسَّ

كند اّمتی كه بنای ظلم و بیداد را بر شما اهل بیت بنیان نهادند(
2. َو َلَعَن اهللَّ ُأمًَّة َدَفَعْتُكْم َعْن َمَقاِمُكْم َو َأَزاَلْتُكْم َعْن َمَراِتِبُكم الَِّتی َرتََّبُكم اهللَّ ِفیَها 

بررسی لعن در زیارت عاشورا
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)و خدا لعنت كند قومی كه شما را از مقامتان جدا كردند و از مرتبه هایتان 
كه خداوند شما را در آن جای داده بود، دور نمودند(

3. َو َلَعَن اهللَّ ُأمًَّة َقَتَلْتُكْم )و خدا لعنت اّمتی که شما را کشتند(
ِدیَن َلُهْم بِالتَّْمِكیِن ِمْن ِقَتالُِكم )و خدا لعنت كند آنان را  4. َو َلَعَن اهللَّ اْلُمَمهِّ

كه امکان جنگ با شما برای آنها مهّیا کردند(
5. َفَلَعَن اهللَّ آَل ِزَیاٍد َو آَل َمْرَواَن )پس خدا لعنت کند آل زیاد و آل مروان(
6. َو َلَعَن اهللَّ َبِنی ُأَمیََّة َقاِطَبًة )و خدا لعنت کند تمام بنی امیه را ]صاحبان 

عنوان ظلم[(
7. َو َلَعَن اهللَّ ُأمًَّة َأْسَرَجْت َو َأْلَجَمْت َو َتَهیََّأْت لِِقَتاِلَك )و خدا لعنت كند اّمتی 
افسار  با شما  برای آمادگِی جنگ  به اسب ها  كه مركبها را زین كردند و 

زدند(
ٍد َو آِخَر َتاِبٍع َله َعَلی َذِلَك  ٍد َو آِل ُمَحمَّ 8. اللَُّهمَّ اْلَعْن َأوََّل َظاِلٍم َظَلَم َحقَّ ُمَحمَّ
)خدایا لعنت كن اّولین ظالمی را كه به حق محّمد و آل محّمد ظلم كرد و 

آخرین كسی را كه در این راه از او پیروی نمود(
9. اللَُّهمَّ اْلَعِن اْلِعَصاَبَة الَِّتی َحاَرَبِت اْلُحَسْیَن َو َشاَیَعْت َو بَاَیَعْت َأْعَداَءه َعَلی 
با حسین جنگیدند و  را كه  لعنت كن گروهی  َأْنَصاِرِه )خدایا  َقْتِل  َو  َقْتِلِه 
گروهی را که همراهی نمودند و گروهی را که با دشمنان او برای کشتنش 

و کشتن یارانش پیمان بستند( 
10. اللَُّهمَّ اْلَعْنُهْم َجِمیعًا )خدایا همه ی آنها را لعنت کن(

11. اللَُّهمَّ ُخصَّ َأْنَت َأوََّل َظاِلٍم َظَلَم آَل َنِبیَِّك بِاللَّْعِن )خدایا اولین ظالمی را 
که به خاندان پیامبرت ظلم کرد، مخصوص لعن بگردان(

َو اآلِخِرین )سپس دشمنان آل  لِیَن  اأْلَوَّ ِمَن  ٍد  َأْعَداَء آِل ُمحمَّ اْلَعْن  ُثمَّ   .12
محمد از اولین و آخرین را لعنت کن(

ایـن لعنـت هـای عظیـم پـی در پـی بـرای ایـن اسـت کـه ظلـم در نـزد 
خداونـد آن قـدر قبیح اسـت که اگـر در امتـی، گروهی بنیان ظلـم نهادند 
و بـر اسـاس آن ظلـم، جامعـه ی اسـالمی را اداره کردند، آن ظلـم نهادینه 
مـی شـود و آن جامعـه ماننـد لجنـزار بدبوئی می گـردد که تمـام راههای 
هدایـت و معنویـت از آن رخـت برمـی بنـدد و هـر چیـزی در آن بـه هـر 
نحـوی رشـد کنـد در بسـتر آلـوده ی آن پلیدی سـر بلند می کند و نسـل 
هـای بعـد در جهـل مرکـب، اسـیر فضای فتنـه ی غبـار آلود بلکـه تاریک 
آن جامعـه ی ظلمانـی شـده، کامـاًل راه هدایـت و سـعادت بـر روی آنهـا 

بسـته خواهـد شـد. آن چـه امـروزه در گروههـای انحرافی امثـال داعش و 
وهابیـت بـی عقـل و دور از هـر گونـه انسـانیت مـی بینیـم، نتیجـه ی آن 
نهادینـه شـدن اسـاس ظلـم و جـور بـر اهـل بیـت رسـول خـدا صلـی اهلل 

علیهـم اجمعین اسـت.  
ب( لعن های خاص )سرکرده های ملعون(

به دلیل مصداق  قباًل گفتیم  لعن های خاص زیارت عاشورا، همانطور که 
بودن افراد خاص تحت عنوان »ظالم« یا »معاون و یاور ظالم« است.

این لعن های خاص که به بعضی از سرکرده های ظلم تعلق گرفته است، 
عبارتند از:

1. َو َلَعَن اهللَّ اْبَن َمْرَجاَنَة )و خدا لعنت کند فرزند مرجانه ]همان »ابن زیاد« 
ملعون[(

2. َو َلَعَن اهلّل ُعَمَر ْبَن َسْعٍد )و خدا لعنت کند عمر سعد(
3. َو َلَعَن اهلّل َشِمرًا )و خدا لعنت کند شمر را(

4. اللَُّهمَّ اْلَعْن َأبَا ُسْفَیاَن َو ُمَعاِوَیَة َو َیِزیَد ْبِن ُمَعاِوَیَة َأَبَد اآلِبِدین )خدایا بر 
ابوسفیان و معاویه و یزید بن معاویه تا همیشه لعنت فرست(

این لعن های وارد شده در زیارت عاشورا از باب کینه های شخصی صادر 
نشده اند، بلکه از باب عنوان ظلم و کمک به ظالم صادر شده اند و این لعن 
ها اگر به اشخاص حقیقی تعلق گرفته اند به این دلیل است که آن فرد، 
صاحب این عنواِن »ظالم« و »معاونت ظالمین« می باشد، و با توجه به قبیح 
بودن عقلِی این عنوان در نزد تمام عَقال، این لعن و تبّری در نزد افرادی 
که هیچ نسبتی با دین اسالم ندارند یا حتی صاحب هیچ دینی نیستند نیز 

َحَسن و پسندیده است. )دقت بفرمائید( 

نتیجه
وقتی کسی ملّقب به عنوانی می شود، تمام عوارض آن عنوان را شامل می 
شود. و چون بعضی افراد به دلیل ادامه دادن راه ظلم به اهل بیت رسول خدا 
صلی اهلل علیه و آله، عنوان »ظالم« به خود گرفتند، آن لعن ها شامل حال 
آنها گردیده است؛ نه فقط شامل آنها بلکه در صورت رضایت به عملکرد آن 
ظالمان، شامل تمام افراد حقیقی )یعنی اشخاص( و حقوقی )یعنی حکومت 

ها و امت ها( تا روز قیامت می گردد.
خداونـد همـه ی ما و نسـل ما را جزء دوسـتداران اهل بیت علیهم السـالم 

و جـزء دشـمنان ظالمان آنان قـرار دهد. آمین. 
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ــي  ــم م ــه ظل ــي، ن ــن عل ــني  ب ــاص حس ــيعهٴ خ ش
ــرد ــي  پذي ــم م ــه ظل ــد و ن کن

انسان حسیني  منش، نه ستم مي کند و نه ستم مي پذیرد. این که عده  اي 
به فکر ظلم کردن یا ظلم  پذیري هستند براي آن است که خوي حسیني 
در آنها نیست وگرنه شیعهٴ خاص حسین  بن علي )علیهماالسالم( نه ظلم 
مي کند و نه ظلم مي پذیرد. آن کسي که ظلم  پذیر است اموي مسلک است 
چنان  که ظالم هم اموي صفت است، هر چند که زمزمهٴ »یا حسین« بر لب 
داشته باشد. آن کسي که ظلم پذیر است اموي مسلک است چنان که ظالم 
هم اموي صفت است، هر چند که زمزمهٴ »یا حسین« بر لب داشته باشد. 
و در قیامت که هر کسي را به نام زمامدارش صدا مي زنند: ﴿یْوم نْدعوا 
کلَّ ُأناٍس بإمامهم﴾شخص ستمگر در صف امویان شرکت مي کند. لذا اگر 
انسان بخواهد بفهمد که راهِي راه حضرت حسین بن علي)علیهما السالم( 
است یا راهِي راه امویان، باید ببیند که در او خوي ستم پذیري یا سلطه گري 
وجود دارد یا نه. اگر گرایش به این خصلت هاي زشت را در خود دید باید 

در اخالق خود تجدیدنظر کند.

هيــچ انســاني بي نيــاز از هبره بــرداري از مراســم 
ــت ــال نیس کرب

هیچ انساني بي نیاز از بهره برداري از مراسم کربال نخواهد بود و هیچ عالم 
و اندیشوري مستغني از رهنمود عاشورا نیست؛ حّتي زاهدان و عابدان که 
عارفان  و  نزدیکند  راه  پایان  به  که  متکّلمان  و  حکیمان  و  راهند  بین  در 
نیز جزو  راه رسید ه اند، آن ها  این  پایاني  بلند  قّله   به  واصل که  و شاهدان 
نستوه  مجاهدان  کربال،  جریان  زیرا  حسیني اند؛  پیام  راستین  مستمعان 
جهاد اصغر را مي پروراند، مجاهدان متخّلق و عالمان اخالق جهاد اوسط را 
هدایت مي کند و نیز عارفان به مقام َفناء در ِفناي الهي را مي پروراند.منبع: 

شکوفایي عقل در پرتو نهضت حسیني، ص 87

عاشورا مثره عشق به خدای متعال بود
روز  در  کرد  وادار  را  السالم(  )علیه  حسین  امام  که  چیزي 

الکربات)اسیر گرفتاریها(  عاشورا از همه چیز بگذرد، اسیر 
گردد و هر مصیبت و اندوهي را تحمل کند، فقط عشق به 
خداي متعال بود. و این عشق چیزي نبود که ناگهان و در 

حادثه سفر کربال پیدا شده باشد. بلکه در تمام دوران حیات آن حضرت این 
عشق وجود داشت و حادثه عاشورا در حقیقت ثمره و محصول این عشق و 

ارادت بود. حماسه و عرفان، ص 239

اربعني گريي از هبرتين راههاي دريافت فيوضات اهلي
اربعین گیري از بهترین راههاي دریافت فیوضات است كه »َمن أخلص هلل 
أربعین صباحا تنفجر ینابیع الحكمة ِمن قلبه علي لسانه« آنگاه اگر کسي 
سخن مي گوید از چشمه جوشان دل خودش حرف مي زند و اگر دست به 
قلم مي برد و چیز مي نویسد از چشمه جوشان قلب خودش حرف مي زند 

این راه براي همه است.
چّله گیري به معناي جدا شدن از جامعه نیست، بلکه جدا شدن از دنیا است 
نه از خلق دنیا.در متن مردم بودن ،مردمي بودن براي مردم كار كردن دنیا 

نیست بلکه آخرت است.
حــال طــرح مســئله اربعیــن و چّلــه گیــري بــراي آن اســت كــه اربعیــن 
ــارك موســاي  ــود. وجــود مب ــه ب ــا دهــم ذیحّج ــده ت كلیمــي از اول ذیقع
ــي  ــن كلیم ــه اربعی ــه ب ــت ک ــي داش ــت و اربعین ــه گرف ــه چّل ــم ك كلی
معــروف اســت. ایــن چهــل شــبانه روز وجــود مبــارك موســاي كلیــم در 
ــه اســتراحتي.  ــه غذایــي ون ــي داشــت ن ــه خواب طــور مهمــان خــدا بود؛ن
ــه  ــود و اینك ــي ب ــات اله ــان مناج ــبانه روز مهم ــل ش ــن چه ــّي ای در ط
فرمود«َوَواَعْدَنــا ُموَســي َثاَلِثیــَن َلْیَلــًة َوَأْتَمْمَناَهــا بَِعْشــٍر َفَتــمَّ ِمیَقــاُت َربِّــِه 
َأْرَبِعیــَن َلْیَلــًة« همیــن اســت. اوِل میقــات وقــت مالقــات ســي شــبه بــود 
بعــد ده شــب اضافــه شــد کــه چهــل و اربعیــن كلیمــي شــد. ایــن جــزء 
دســتورات رســمي دیــن مااســت ، اینهــا جــزء نــوآوري هــاي دیــن اســت .

چنــد نکتــه از قیــام عاشــورا از نــگاه 
آیــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی

 حتریریه نشریه
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هر روزکه از خانه بیرون می آیم با آدم های زیادی روبرو می شوم که خیلی 
که  هستند  کسانی  ها  آن  میان  در  هستند،  ها  خیابان  در  رهگذر  آنها  از 
با  یا زمانی آشنایی دوری  اند  میشناسم، کسانی که زمانی همسایه ما بوده 
آنها داشته ام و یا فامیل دور و نزدیک من هستند، از مقابل غریبه ها رد می 
شوم و فقط ممکن است نگاهی به هم بیندازیم ولی وقتی آشنایی از جلوی 
چشمان من رد می شود سعی میکنم چشم خود را سرگرم جای دیگری کرده 
تا چشمم به چشمانش نیفتد، برای اینکه سالم نکنم، گاهی اوقات هم من 
میخواهم تا با آشناهایی که در خیابان میبینم احوال پرسی کنم ولی آنها هم 

همین کار را می کنند، برای چه؟
سالم یعنی چه؟ سالم یعنی ای شخص مخاطب من، تو وخانواده ات از نظر 

من در امنیت و آرامش و سالمت هستید.

همه ما شنیده ایم که پیشوایان و الگوهای دینی ما از پیامبر اکرم )ص( تا 
عالمه ها و روحانیون بزرگ در سالم کردن پیشتازی میکردند حتی به بچه 

های کوچک هم اول سالم میکردند.
برای ما پیش آمده که به روستای پدری یا روستایی ناشناس که به عنوان 
گردشگر رفته ایم اهالی آن روستا همه به ما سالم میکنند، کوچک و بزرگ 
ندارد، تعجب میکنیم چرا اینطور است؟ آیا دیوانه هستند که به غریبه ها و 

افراد کوچک تر سالم میکنند؟
نه آنها دیوانه نیستند، آن ها فرهنگ اصیل اجدادی ما را دنبال می کنند.

از این به بعد در مورد سالم کردن کمی با تامل مواجه شویم.
در سالم هفتاد ثواب است، شصت و نه ثواب آن از آن کسی است که سالم 

میکند و یک ثواب از آن کسی است که جواب سالم را می دهد.

یک سوزن به خود
مهندس حممدعلی پروازدوانی

داستان کوتاه
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یه روز سرد زمستونی بود که نشسته بودم رو مبِل راحتِی بغل شومینه و تو 
صفحه های مجازی چرخ میزدم. همین جوری داشتم با خودم زیر لب حرف 
میزدم، یهو مامانم که بغل دستم نشسته بود گفت: چی داری هی با خودت 

غر میزنی َسرم رفت ؟!
حاال اینکه از کجا فهمید دارم غر میزنم بماند !

گفتم: هیچی مادر من ! همون اعصاب خوردِی همیشگی.
گفت: چی شده حاال ؟

گفتم: هیچی، دارم صفحه های مختلفو ِچک میکنم. صفحه ُجکستان یک 
میلیون الیک داره، اونوقت صفحه کتاب و کتاب خوانی هزار و صد تا ! این 

درده دیگه مادر من.
مامانم گفت: خب ملت دوست دارن جک بخونن ! مگه تو نمیخونی ؟! چرا 
ایراد میگیری به بقیه ؟! حاال ام به جا غر زدن پاشو برو یه ذره گندم بگیر بیار 
که این کبوترا گشنه موندن تو این سرما. اینام آفریده های خدان، خوبیت 

نداره بی آب و دونه بمونن، پاشو برو زود بیا.
همچین  میگفتم  با خودم  بپوشم  لباسامو  میرفتم  داشتم  که  همین جوری 
میگه مگه تو جک نمیخونی انگار من اصال مطالعه ندارم ! تو همین فکرا بودم 
که دوباره مامانم گفت: کم غر بزن ! واقعا نمیدونم از کجا میفهمید که دارم 

غرولند میکنم ! به هر حال لباسامو تنم کردم و راه افتادم.
به  کرد  شروع  نم  نم  برف  دیدم  که  بودم  نشده  دورتر  خونه  از  متری  چند 
باریدن. کوچه ساکت بود و برفم کم کم شدیدتر میشد و قدم های من به 
همون نسبت کند تر ! مگه کسی دلش میاد این برفو از دست بده ؟! یه ذره 
که رفتم جلوتر دیدم انگار هستن کسایی که دلشون بخواد این چیزا رو از 

دست بدن ! یه دختر بچه 10 – 12 ساله اومد جلو و گفت: عمو یه کمکی 
به من میکنی ؟ میخوام لباس بگیرم، هوا سرده، دارم یخ میزنم. تو رو خدا 

کمکم کن، همیشه دعات میکنم.
دلم براش سوخت، خونه مونو با انگشت بهش نشون دادم و گفتم: عمو برو َدِم 

دِر اون ساختمونه، زنگ شماره هشتو بزن، بگو منو بهزاد فرستاده.
دخترک خوشحال شد و رفت. زنگ زدم به مامانم و بهش گفتم: مامان یه 
دختر بچه ای داره میاد جلو در، من فرستادمش. لباس گرم بهش بده. گناه 

داره، سردشه.
مامانم گفت باشه و بهم گفت کار خوبی کردی فرستادیش و خداحافظی کرد.
برف دیگه حسابی شدید شده بود. منم تند تند میرفتم که زودتر برسم به 

مغازه. باالخره رسیدم و به آقا حمید سالم کردم.
آقا حمید که انگار انتظار دیدن منو نداشت گفت: به به ! چه عجب بهزاد خان 

؟! از این طرفا ؟ راه گم کردی ؟
گفتم: اختیار داری آقا حمید، این چه حرفیه. گندم تموم کردیم دوباره.

آقا حمید که چشاش از شدت تعجب گرد شد گفت: گندم تموم کردین ؟ 
بابات که دو روز پیش اومد یه کیسه خرید !

با خنده گفتم: آقا حمید چه میشه کرد ! اشتهای پرنده ها رفته باال و مجبوریم 
یه جوری سیرشون کنیم دیگه.

آقا حمید که لحنش کال عوض شد گفت: واقعا آفرین به شما ! االن کمتر 
کسی به فکر همنوع خودشه، چه برسه به اینکه بخواد به اون زبون بسته ها 
فکر کنه. با دستش به گوشه مغازه اشاره کرد و گفت: گندم همون جاس، 

برو بریز.
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رفتم اون طرف و یه کیسه گندم ریختم و دِر کیسه رو محکم گره زدم. داشتم 
برمیگشتم برم حساب کنم که دیدم جلو قفسه ها یه پسربچه ایستاده و داره 
با ماشین اسباب بازیش بازی میکنه. به روِی خودم نیاوردم و چیزی بهش 
نگفتم. صبر کردم بلکه توجهش بهم جلب شه تا خودش بره کنار که رد شم. 
چند ثانیه ای بیشتر نگذشت که برگشت طرفم و بهم نگاه کرد. فهمیدم که 

پسرک دچار عقب افتادگِی ذهنیه.
نشستم روِی پا هام که هم قدش بشم و بهش سالم کردم. اونم به من سالم 

کرد.
گفتم: اسمت چیه ؟

گفت: میالد.
گفتم: چه اسم قشنگی داری، کاش اسم منم میالد بود. ولی اسم من بهزاِد. 

حاال چند سالته ؟
به پشت سرم با نگاهی سرشار از تعجب خیره شد، انگار از اینکه کسی جز 
مادرش به پسرک توجه کرده متعجب شده بود. در همین حال گفت: مامان 

من چند سالمه ؟!
یه خانومی از پشت سرم جواب داد 15 سالته مامان جان. میالد برگشت و با 

خنده و خوشحالی گفت: 15 سالمه و دوید اونطرف مغازه.
توجه  به پسر من  اینکه  از  بهم گفت: ممنون  مادرش  بلند شدم  همین که 
کردید. مردم توجه که نمیکنن هیچ، یه جوریم نگاهش میکنن که انگار آدم 
نیست. اونم بچه منه؛ منم دوست ندارم مردم بچمو چپ چپ نگاه کنن. اینا 

رو گفت و یه قطره اشک از گوشهء چشماش جاری شد.
بهش گفتم: خودتونو ناراحت نکنید. خیلی از مردم درکی از قلب پاک ندارن، 
بد  که  به خاطر همینم هست  و  ببینن  افرادو  باطنی  های  زیبایی  نمیتونن 

نگاه میکنن.
اشک مادر بند اومد و بهم گفت: خدا خیرت پسرم. دل پسرمو شاد کردی، 

امیدوارم خدا همیشه شادت کنه.
تشکر کردم و رفتم سمت پیشخوان که حساب کنم. آقا حمید گفت: پول 

نمیخواد، بَِبرش.
گفتم: نمیشه که. بگید چقدر شد ؟

گفت: نمیخواد میگم ! فقط گندما رو که براشون ریختی بهشون بگو برا منم 
دعا کنن، اون زبون بسته ها دلشون از من و شما پاک تره ! گناهی ندارن 
که؛ نه حقی به گردنشونه، نه کار زشتی کردن. فقط بگو دعامون کنن، همین 

و بس.
به  با خودم فکر میکردم؛  راه برگشت فقط فقط  تو  برگشتم.  تشکر کردم و 
میالد، به اون دختر بچه، به آدما، به پرنده ها و دل پاکشون و خیلی چیزای 

دیگه. رسیدم جلو دِر خونه و زنگ زدم؛ مامانم درو باز کرد.
لباسامو عوض کردم و نشستم بغل شومینه تا یه ذره گرم شم که مامانم گفت: 
بهزاد همسایه پایینیمون اومده بود میگفت چرا برا پرنده ها گندم میریزید ؟!

نوِن  ؟!  فقط  بود  نرسیده  ها  پرنده  به  زورشون  دیگه  گفتم: 
آخه  یعنی که چی  ؟!  آجر کنن  میخوان  رو هم  اون حیوونا 

این حرفا ؟!
ناراحتی  با  میداد  تکان  تأسف   سِر  که همین جوری  مامانم 
گفت: میگه میریزه پایین بالکن ما کثیف میشه. بعد چند ثانیه 
مکث کرد و دوباره ادامه داد، مردم بی رحم شدن بهزاد. به 

پرنده هام رحم نمیکنن. چپ چپ نگاهشون میکنن.
زیر لب گفتم: نمیدونی به آدماشم همین جوری نگاه میکنن !

نشنید چی گفتم و یهو گفت: چی ؟!
گفتم: هیچی ! چیزی نیست. اون دختر بچِه اومد ؟

مامانم با خوشحالی گفت: آره اومد. یه سری از لباسات که به دردت نمیخورد 
نمیدونم چرا  ! ولی  لباسا دارنا  این  از  بهزاد ؟! همه  رو دادم بهش. میدونی 
نمیدن به این بندگان خدا. اینام سردشون میشه دیگه. مگه چه فرقی با ما 

دارن ؟! فقط چرخ زمونه مطابق میلشون نچرخیده.
تو فکر فرو رفته بودم که گفتم: حاال کدوم لباسارو بهش دادی ؟

گفت: همون پالتو مشکَیـتو با چند تا از لباسات.
گفتـم: مـادِر مـن اون پالتـو رو که دو هفتـه نبود خریده بـودم ! بعد بالفاصله 
گفتـم: البتـه اشـکالیم نداره، مـن نهایتا یه هفته بیشـتر کار میکنـم یه دونه 
دیگـه میخـرم. خـدا رو خـوش نمیـاد دختربچـهء اون سـنی تـو سـرما بـی 
لبـاس بمونـه. داشـتم اینـا رو میگفتم کـه برگشـتم و دیدم مامانـم گندمای 

کبوتـرا رو ریخت.
بیسـت دقیقـه ای کـه گذشـت پرنـده هـا سـر و کلشـون پیـدا شـد. مامانم 
رفـت پشـت شیشـه و یـه چیزایـی میگفـت زیـر لبـش. گفتـم: مامـان چی 

داری میگـی بـا خـودت ؟
گفت: هیچی ! دارم بهشون میگم برات دعا کنن. اینا دلشون پاکه، مثل تو 

نیستن که !
گفتم: بگو برا آقا حمیدم دعا کنن ! حاال چه دعایی برا من بکنن ؟! دعا کنن 

دلم پاک بشه ؟!
مامانم گفت: نه خیر! دعا کنن زن بگیری بلکه آدم شی!

از ُحسن نیت مامانم تشکر کردم! و گفتم: بگو برای میالدم دعا کنن.
گفت: میالد کیه ؟!

ولی  نمیشناسمش،  منم  میشناسنش!  پاکه  دلشون  که  اونایی  فقط  گفتم: 
بسپار بهشون.

مامانم گفت: من که نفهمیدم کیه !
ـــت.  ـــب گف ـــر ل ـــی زی ـــه چیزای ـــرا و ی ـــمت کبوت ـــت س ـــازم برگش ـــی ب ول
ـــرف  ـــرا ح ـــا کبوت ـــم ب ـــره بگی ـــا بهت ـــودش؛ ی ـــا خ ـــه ب ـــوری ک ـــن ج همی
ـــی  ـــش خیل ـــن آرام ـــم و ای ـــش خاصـــی گرفت ـــم ناخـــود آگاه آرام ـــزد، من می

ـــه ... ـــذت بخش ل
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یکی دو هفته پیش در اینستاگرام یک درخواست فالو دریافت کردم. نه اسم 
درخواست های  انبوه  مثل  تصویرش؛  نه  و  بود  آشنا  برایم  درخواست کننده 
اما  کرده اید.  دریافت  را  آن ها  از  تایی  ده   چند  هم  شما  حتما  که  ناآشنایی 
این بار کنجکاویم گل کرد. سری به صفحه ی درخواست کننده زدم. هیچ رقم 
نمی شناختمش. اما نوشته هایی که زیر تصویرش بود نظرم را جلب کرد. بعد 
از انبوهی از عالقه مندی های ریز و درشت و این که متولد چه ماهی است و 
به همین خاطر هم چقدر می تواند آدم خاصی باشد، به قوانین صفحه رسیدم.

دو تا از این قانون ها که به طرز ناشیانه ای به زبان انگلیسی نوشته شده بودند، 
باید  هم  تو  کردم،  فالو  را  اگر صفحه ات   این که  اول  بودند:  جالب تر  همه  از 
بی درنگ صفحه ی من را فالو کنی؛ در غیر این صورت در آن فالو کردنت شک 
نمی کنم. قانون دوم هم این که اگر صفحه ی من را آن فالو کنی، در کسری از 

ثانیه صفحه ات را آن فالو می کنم.
این قوانین که لنگه شان را فقط می توان در شبکه های اجتماعی پیدا کرد، 
نه تنها قانون های الزم االجرایی نیستند، بلکه تصویب کننده ها ی شان هر زمان 

که بخواهند آن ها را زیر پا می گذارند.
که  هستند  آن  چیزی  از  واضح تر  آمدن شان  وجود  به  لزوم  و  قوانین  این 
بخواهید حتی درباره شان فکر کنید. صاحب صفحه به کسانی که فالو می کند 
یا آن هایی که قصد دارند صفحه اش را دنبال کنند، پیام روشنی داده: من و 
تو نیاز مشترکی داریم و از این طریق سعی داریم تامین اش کنیم؛ فارغ از 
این که چه محتوایی در صفحات مان به اشتراک می گذاریم. به بیان ساده تر 
اصال اهمیتی ندارد من چه طور آدمی هستم و در قالب تصویر چه برای تو و 

دیگرانی که دنبال ام می کنند، رو می کنم. ما و صفحه های مان نیاز اصلی تری 
از  داریم و آن تعداد فالوئر هاست که طبیعتا هرچه بیش تر باشند، یعنی ما 

دسته ی آدم های خفنی هستیم که بقیه برای شان سر و دست می شکنند.
نمی خواهم به بحث کلیشه ای و نخ نمای »ترفندهای سنتی جمع آوری الیک 
قسمت  یک  شد  اشاره  آن  به  باال  در  که  بازی ای  اما  بشوم.  وارد  فالوئر«  و 
با دوستان  و همکاران ام متوجه اش شدم.  باحال تری هم دارد که در گفتگو 
این که وقتی چند روزی از ورودتان به این شکل خاص از زندگی مسالمت آمیز 
خودجوش  خیلی  کرده،  دعوت  بازی  به  را  شما  که  کسی  همان  می  گذرد، 
آن فالوتان می کند. شما هم که احتماال حس و حال گشتن و پیدا کردن فالوئر 
گمشده تان را ندارید، بی خیال ماجرا می شوید. به این ترتیب به میزان خفن 
کلی  نه تنها  چون  می شود.  افزوده  بوده،  دوست تان  به ظاهر  که  کسی  بودن 
فالوئر دارد، بلکه تعداد معدودی را هم فالو کرده؛ فرمولی که مدتی می شود 
بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی برای نشان دادن پرطرفدار بودن شان از 
آن استفاده می کنند. در این بین به محتوایی که منتشر می شود تا فالوئرها را 
مجبور به ماندن و الیک کردن کند، اشاره ای نمی کنم. دست آخر هم این که 
از این حرکت  به ظاهر مسالمت آمیز نه اعتباری به شما افزوده می شود و نه 

طرفدار بیش تری پیدا می کنید.
اجتماعی  شبکه های  در  می توان  فقط  را  لنگه شان  که  قوانین  این  آخر  در 
پیدا کرد، نه تنها قانون های الزم االجرایی نیستند، بلکه تصویب کننده ها ی شان 
بیافزایند.  اعتبارشان  به  تا  می گذارند  پا  زیر  را  آن ها  بخواهند  که  زمان  هر 

بازی های به ظاهر قانون مند اما بی قانون، ارزش وارد شدن ندارند.

قوانین از جنس اینستاگرام
حتریریه نشریه
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معرفی کلی مقاله :
تا کنون تحقیق ها  تابستان سال 1390  از  مقاله  این  قلم درآوردن  به  برای 
و  اسالمی  ایرانی  مسکن  مقاله  که  شد  انجام  مصاحبه هایی  و  مطالعه ها   ،
مقاله پیش رو ، و دو جلد کتاب  با عناوین ) تأثیر ادیان الهی در معماری و 
شهرسازی و تأثیر ادیان غیر الهی در معماری و شهرسازی ( نتیجه تمامی 
این تحقیق ها است.شایان ذکر است که مقاله پیش رو خالصه رساله ای تحت 
پایان نامه  برای  در سال 1392  که  می باشد   » ادیان  معماری  موز   « عنوان 
اینجانب به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ارائه گردید و مقاله کامل 
این متن که در سال 1393 در مجله بین المللی ISC به چاپ رسیده و  در 
 - عمران  در  کاربردی  های  پژوهش  ملی  همایش  دومین  در   ، سال  همان 

معماری و مدیریت شهری به عنوان مقاله برتر معرفی شد.
برای تحقق یافتن مقاله ای با عنوان » تأثیر ادیان الهی در معماری و شهرسازی 
« باید گذری بر مبنای نظری مربوط به این موضوع می داشتیم.برای این کار 
مراجعه  موضوع  این  با  ارتباط  در  انجام شده  و  پیشین  پژوهش های  به  باید 
می کردیم ولی متأسفانه هیچ پژوهش ، مقاله یا کتابی در مورد تأثیر ادیان در 
معماری و شهرسازی مکتوب نشده و هیچ نوشتاری در این زمینه ارائه نگردیده 
بود ، در این میان آثاری نیز بودند که فقط در مورد مسجد ، کلیسا ، مصلی و... 
یا معماری اسالمی ، نوشتاری را ارائه و عرضه کرده بودند اما هیچ آثار مکتوبی 
در مورد تاثیر ادیان در معماری مشاهده نشد.از این جهت ، می بایست سطح 
پژوهش و مطالعه هایمان را گسترده تر می کردیم و در کنار این پژوهش ها ، 

مصاحبه هایی را برای روشن شدن هرچه بهتر موضوع انجام می دادیم.
این موضوع ، که هیچ شخص یا ارگانی ، پژوهش یا مقاله ای را در ارتباط با تأثیر ادیان 
در معماری وشهرسازی به مرحله ظهور نرسانده را می توان جزئی از نقاط ضعف بیان 
کرد ولی با این حال ، با تالش ها و تحقیق های فراوان و با یاری پروردگار توانستیم 
اثر مکتوبی را در ارتباط با » بررسی و شناخت تأثیر ادیان در معماری و شهرسازی « را 
به مرحله ظهور برسانیم. این مقاله سعی دارد تا با معرفی المان ها ، نمادها ، تزئینات 
و معماری ادیان و فرقه مورد تحقیق ، این عناصر و معماری را مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دهد.
هدف از انجام این پژوهش و به تبع آن به قلم درآوردن چنین مقاله ای ظهور 
معماری ای جدید در جامعه معاصر ، پیشرفت فن آوری ساختمان سازی و فراموشی 

تاریخ گذشته معماری و شهرسازی ، و روش های سنتی در عصر معاصر است.
این یک امر طبیعی است که معماران برای پیروان دین خاصی ، ساختمان های 
خاص طراحی کنند)به عنوان مثال: طراحی کلیسا برای مسیحیان و ارامنه  
طراحی مسجد برای مسلمین و...(ولی چیزی که ما را مسمم کرد این تحقیق 
را شروع کنیم طراحی ساختمانی با المان یک دین برای دین دیگر است ) به 
عنوان مثال مسجد کلن آلمان ، مسجد قدس در سعادت آباد تهران -ایران ( .
شایان ذکر است که معماران مسیحی ساختمان هایی را برای مسلمانان در 

مهندس آیه عطا پور

بررســی و شــناخت تأثیــر ادیان 
اهلــی در معماری و شهرســازی

هنر اسالمی

جهان طراحی و اجرا کرده اند : 1. مسجد ُدلماباحچه ) ترکیه ( ، 2. مسجد 
مسجد   .4  ،  ) ایران   ( تهران  دانشگاه   .3  ،  ) توپخانه  منطقه  در   ( ُنصرتیه 

سلیمانیه ) استانبول – ترکیه ( ، 5. میدان سپاه ) تهران – ایران ( و...
از  و  نامبرده  ، سعی شده است موارد فقط  به علت محدودیت  این مقاله  در 
توضیحات پرهیز شود و توضیحات بسیار مختصری  از مبانی نظری مقاله اصلی 

را بیان کنیم تا خوانندگان محترم آشنایی بیشتری با این موضوع پیدا کنند.

مبانی نظری مقاله :
ادیان و فرقه ها به خصوص فرقه های نوظهور ) وهابیت ، فراماسونری ، شیطان 
پرستی ( تأثیر بسزایی را بر معماری حاکم بر جهان و معماری مدرن گذاشته اند. 
معماری و هنر امروزی در حال تغییر و تحول است و با دین ، مذهب و فرقه های 
مختلف پیوندی ناگسستنی دارد و تاریخ خود را فراموش کرده و جای خود را 

به یک معماری جدید و بدون استحکام و ایستایی داده است.
یکی از عوامل اصلی نگرانی ما برای معماری امروزی و در پی آن تحقیق و به 
قلم درآوردن یک چنین مقاله ای ، پیدا کردن راهکاری برای از بین بردن این 

تأثیر است.به طور کلی ادیان به دو دسته تقسیم می شوند :
1. ادیان الهی ، 2. ادیان غیر الهی

که  دین  دو  شناخت  و  بررسی  به  مقاله  این  در 
شهرسازی  و  معماری  روی  بر  را  تأثیر  بیشرتین 
گذاشته اند پرداختیم : 1. دین اسالم ، 2. دین مسیحیت ، در 
کنار این دو دین به بررسی و شناخت فرقه ای پرداختیم که در عصر کنونی 
تأثیر چشم گیری بر معماری و شهرسازی گذاشته است : فرقه وهابیت »زیر 

مجموعه ای از مذهب اربعه یا همان سنی حنبلی است«
ادیان مورد تحقیق زیر مجموعه ای از ادیان الهی محسوب می شوند.هر کدام 
دارند. را  خود  مخصوص  نماد  و  المان   ، تزئینات   ، معماری   ، ادیان  این  از 
معماری برگرفته از اسالم ) یا همان معماری اسالمی ( و  معماری مسیحی 
برگرفته  معماری  ولی  کهن  بسیار  گذشته ای  و  تاریخ  با  است  معماری ای   ،
است.البته  اصیل  معماری های  با  نامأنوس  و  جدید  معماری ای   ، وهابیت  از 
قابل ذکر است که منظور از معماری اسالمی و معماری مسیحی ، تحقق آن 
معماری طبیعتًا بعد از ظهور اسالم و مسیحیت نیست بلکه معماری ای است 

با مطلوبیت واال در نزد خدا و افراد آن ادیان.

جهت  چهار  از  را  شهرسازی  و  معماری  تاریخ  بررسی 
می توان بیان کرد :

1. ساختمان های کهن اساسًا برپایه کارکردهای اساسی طراحی و اجرا می شده 
است ، به این دلیل است که می توان بیشتر آنها را احیا کرد.

2. درک بهتر معماری و شهرسازی ، که باعث گسترش یافتن بینش ما می شود.
3. شناخت گذشته ، تلفیق گذشته با دنیای امروز و حفظ آن برای پی بردن 
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نسل های آینده به تاریخ و هویت مملکت خود.
4. گسترش الگوهای ساماندهی فضا و اصالح دید و حافظه بصری در جامعه 

و شهرهای امروزی.

را  مقاله  این  در  نظر  مورد  فرقه  و  دین  دو  معماری 
می توان به این صورت خالصه کرد :

1. دین اسالم و ویژگی معمارانه : گسرته زمانی 
معماری جهان اسالم را می توان از ساهلای اولیه ظهور 
مدرن  معماری  عام  گسرتدگی  از  پیش  تا  اسالم 
گسرتدگی  این  منی توان  حال  این  دانست.با 
مناطق  مهه  در  را  معماری  در  گذار  اثر  نقش  و 
بر  می توان  را  اسالمی  دانست.معماری  یکسان 

شش موضوع خالصه کرد :
1. اهلل و ابدیت : مساجد ، مدارس و مقابر ، 2. معماری و قدرت : کاخ ها ، 
ارگ ها و قلعه ها ، 3. تجارت و سیاحت : بازارها و کاروانسراها ، 4. معماران 
: استادکاران و بنایان = مصالح و فنون ) به عنوان مصال سنگ در ممالک 
اسالمی هم برای ساخت و هم برای تزئین به کار می رفته است ، فلزکاری ، 
چوب کاری ، دیوار گلی-آجری و گچبری ، گنبد ( ، 5. عنصر تزئین : سطح ، 

نقش و نور ، 6. معماری بومی : خانه و جامعه

دو  به  می توان  را  اسالمی  دوره  بناهای  کلی  بطور 
گروه عمده تقسیم کرد :

الف( بناهای مذهبی : شامل مساجد ، آرامگاهها ، مدارس ، حسینیه ها ، تکایا 
، و مصلی ها.

ب( بناهای غیر مذهبی : شامل پلها ، کاخها ، کاروانسراها ، حمامها ، بازارها 
، قلعه ها و آب انبارها.

در معماری نیایشگاهی پیش از اسالم سه الگوی تاالر ستون دار، تک ایوانهای 
به  ایران  نیایشگاهی  معماری  رایج  الگوهای  عنوان  به  چهارطاقیها  و  مرتفع 
شمار می رفت.چهارطاقی ها را با کمی تغییر و اضافه کردن محراب به صورت 
مختلف کشور  نواحی  در  نوع  همان  از  دیگری  ابنیه  بعد  و  درآورده  مسجد 

ساخته شد.
در معماری اسالمی حیاط، همیشه در مرکز بنا قرار می گیرد ، کوشک در 
میان باغ خود نمایی می کند ، ایوان در میان نما ،”گنبد خانه” در وسط 
حجم ، حوض در مرکز حیاط و فواره در میان حوض جای می گیرد. همه 
چیز از یک نقطه آغاز می شود وبه سوی همان نقطه میل می کند. ) مأخذ : 
شاخص های معماری اسالمی را به طور خالصه می توان به این صورت طبقه بندی 
کرد : 1. سردر ، 2. درگاه ، 3. هشتی ) که خود به چند مورد تقسیم می شود 

از قبیل : 1. حجره اول خانه ، 2. حجره دوم مسجد ، 3. حجره سوم راه ، 4. 
حجره چهارم بازار ، 5. حجره پنجم آرامگاه ، 6. نمایه ، 7. دهلیز ، 8. میانسرا (

دو  به  اسالمی  شهرسازی  و  معماری  شاخص های 
گروه کلی تقسیم می شوند :

1. شاخص های عام ، 2. شاخص های خاص.
؛  زیبایی  ؛  انسانی  کرامت  حفظ  ؛  محوری  مسجد   : عام  شاخص های   .1

فرح بخشی ؛ مدیریت انرژی ؛ آینده نگری و پایداری.
 ، استحکام  رویکرد  با  مناسب  مصالح  از  استفاده  خاص:  شاخص های   .2
انعطاف ، سبکی ، مدیریت انرژی ، زیبایی ؛ لحاظ حریم های بنایی و حقوق 
و...؛  قبرستان   ، بازار   ، خانه   ، راه  در  بهداشت  مدیریت  ؛  بناها  اطراف  در 
مدیریت ترافیک و ایجاد تسهیالت الزم برای تعدد روان سواره و پیاده ؛ ایجاد 

رضایت مندی با امنیت بنایی و اخالقی.

و  ماسونی   ، اسالمی  معماری  میان  تفاوت  بارزترین 
وهابیت از قرار زیر است:

با یکدیگر در تضاد هستند، معماری  1. هدف و نیت سازندگان و معماران 
اسالمی با هدف و نیت الهی و ارتباط با نور مطلق شکل می گیرد اما معماری 
ماسونی و وهابیت با هدفی شیطانی و ارتباط با تاریکی مطلق شکل می گیرد. 
و همانطور که تحقیقات نشان داده حتی مولکولهای آب نیز نسبت به نیت 

انسانها واکنش می دهند چه رسد به روح لطیف آدمی!
2. در معماری اسالمی خطوط خمیده )گنبد، محراب، مناره…( بوده و از 
شمایل نگاری پرهیز می شود و در عوض از آیات قرآنی بر بناها استفاده می 
گردد اما در معماری ماسونی و وهابیت خطوط شکسته بوده )هرم، مثلث( و 

شمایل و نماد های خاصی در بناها به کار برده می شود.
3. تلفیق نور در معماری اسالمی به گونه ای است که سعی شده بنا تا حد 
امکان پر نور )با استفاده از آینه کاری و …( باشد تا به نوعی تجلی گاه نور 
مطلق و افریدگار هستی باشد. اما در معماری ماسونی و هابیت سعی شده نور 
و تاریکی در یکدیگر پیوند خورد که اشاره به ارتباط با اجنه و شیاطین است.
4. رنگ های مورد استفاده در معماری اسالمی رنگ های شاد به ویژه آبی و 
سبز است که پیشتر خواص این رنگ ها ذکر گردید. اما در معماری ماسونی و 
وهابیت رنگ خاصی مورد استفاده نیست و بیشتر از رنگ های تیره استفاده 

می شود.
به نوعی کشش و  را  به گونه ای است که فرد  5. فضا در معماری اسالمی 
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اشتیاق به عبادت خداوند سوق می دهد و آرامش خاصی را به همراه می آورد 
اما در معماری ماسونی و هابیت اینگونه نیست. در واقع در معماری اسالمی 
و  اما در معماری ماسونی  انرژی های مثبت و رحمانی است  از  آکنده  فضا 

وهابیت فضا مملو از انرژی های منفی و شیطانی است.
عدد هشت جزئی از هنر و معماری اسالمی است که فصل مشترک با هنر و 
معماری مسیحی محسوب می شود ، این عدد به غیر از تزئینات در معماری 
هم کاربرد دارد، مانند مقبره حافظ که بر روی هشت ستون بنا شده است.که 

عدد هشت در حافظیه نماد سده هشتم و هشت درب بهشت است.
»عدد هشت در اندیشه های مسیحی، مفهوم تولد دوباره است. و در تزئینات 
از پنج و شش ضلعی استفاده  معماری فرقه وهابیت به جای هشت ضلعی 
می شود که ریشه در اعتقادات این فرقه دارد ولی متأسفانه در عصر معاصر 
از این دو نماد)پنج ضلعی و شش ضلعی( در معماری اسالمی زیاد به چشم 
از  کورکورانه  تقلیدی  و  معماران  توجهی  بی  از  گرفته  نشأت  که  می خورد 

معماری غرب است.

2. دین مسیحیت و ویژگی معمارانه : در اینجا به 
معرفی برخی از عناصر و منادهای تشکیل دهنده 

کلیسا می پردازیم:
 1. گنبد ، 2. درآیگاه ، 3. ناقوس خانه ، 4. محراب)خوران( ، 5. حوضچه غسل 
تعمید ، 6. باالخانه)ورنادون( ، 7. تثلیث ، 8. پنجره سه بخشی ، 9. سکوی 
خطابه ، 10. میز مخصوص قرائت انجیل ، 11. صلیب یا چلیپا ، 12. پنجره 
رستاخیز مسیح ، 13. بازوی چلیپایی ، 14. محراب ،15. برج ناقوس ، 16. 

پنجره گل سرخ)رز( و....
در کنار عناصر ، المان ها و تزئیناتی که در معماری مسیحیت مورد استفاده 
مفهوم  و  معنا  دارای  که  میشود  استفاده  هم  رنگ هایی  از   ، گیرد  می  قرار 
خاصی برای مسیحیان است مانند : رنگ بنفش)رنگ مقدس( ، رنگ سیاه 
)رده سر یا عیسی( ، رنگ سفید )نماد روح مطهر ، شادی ، پاکی ، بکارت ( ، 

رنگ قرمز )سمبلی از شهیدان ( و....

3. فرقه وهابیت و ویژگی معمارانه : معماری این 
فرقه بر خالف معماری اسالمی و معماری مسیحیت 
از تاریخ و اصالت برخوردار نیست و معماری ای است 
نوظهور ، و گاهی اوقات دیده می شود که از مناد 

املان و تزئینات ادیان دیگر از قبیل دین یهود و دین 
زردشت تقلید می کند.این فرقه شدیداً منادگرا 
هستند و ساختمان هایی را با املان و منادهای خاص 

فرقه خود طراحی و اجرا می کنند.
نمونه بارز تأثیر وهابیت بر معماری را می توان در معماری رایج این فرقه،یعنی 
اُبلیسک ، ساختمان های هرمی شکل و... دانست.تزئینات،المان ها و نمادهایی 
از این فرقه رایج می باشد که هم در معماری و هم در هنر رخنه کرده است.
با وجود  امروزی ما وجود دارد که  این معماری در جامعه  از  دسته دیگری 
اینکه از المان ها و نمادهای این فرقه در ظاهر آنها استفاده نمی شود ، ولی 
نمادهایی از قبیل عدد 72)عدد قدرت( ، عدد 33 و... در معماری این فرقه به 
وفور دیده می شود.نمونه بارز این ادعا ساختمان ابراج البیت یا شاخ شیطان 
در مکه مکرمه و در کنار مسجدالحرام است ، در ظاهر هیچ نوع المان ، نماد 
یا تزئینی از این فرقه در این ساختمان دیده نمی شود ولی نکته اصلی و قابل 
تأمل تعداد طبقات آن است که به 72 رسیده است. بناهای بسیاری به این 
سبک در سراسر جهان ساخته شده اند که ممکن است طراح و معمار آن 
در بی اطالعی کامل از نمادهای این فرقه و با تقلیدی از معماری کشورهای 

دیگر، طرح خود را اجرا کرده باشد.

 ، املان ها  کاربردی ترین  و  مهم ترین   ، اصلی ترین 
منادها وتزئینات این فرقه :

ــک  ــا ت ــیطان ی ــم ش ــید ، 2. چش ــرخ خورش ــا چ ــته ی ــب شکس 1. صلی
چشــم ، 3. ســتاره پنــج ضلعــی وارونــه ، 4. عــدد 72 یــا عــدد قــدرت ، 5. 
شــش وجهــی طلســم ناشــدنی یــا ســتاره شــش پــر ، 6. اســپیرال)یا جــاده 
ــی از  ــا و نمادهای ــاد و.... المان ه ــا تض ــطرنجی ی ــه ش ــی( ، 7. صفح حلزون
ــر، فصــل مشــترک  ــر، 3. شــش پ ــج پ ــل: 1. صفحــه شــطرنجی، 2.پن قبی
ایــن فرقــه بــا دیــن یهــود اســت.به علــت محدودیــت از توضیــح المان هــا 

ــم. ــز می کنی ــا پرهی و نماده

نتیجه گیری :
معمــاری برگرفتــه از ادیــان بــر اســاس تفکــرات ، تعالیــم دینــی، اعتقــادات، 
ــن  ــًا ای ــرد و طبیعت ــکل می گی ــن ش ــر دی ــش و.... ه ــادت و نیای ــوع عب ن
خصوصیــات در تمــام ادیــان متفــاوت از یکدیگرنــد ، پــس معمــاری بایــد 
ــر  ــفانه در عص ــی متأس ــی و واحد.ول ــه جهان ــد ن ــه ای باش ــی و منطق بوم
ــر  ــاری و هن ــر روی معم ــر را ب ــترین تأثی ــور بیش ــای نوظه ــر فرقه ه معاص
ــه حســاب  ــن تأثیــر را ب ــا ای ــاآگاه و غافــل از دنی ــد ، و معمــاران ن میگذارن
پیشــرفت مثبــت معمــاری در ســطح دنیــا مــی داننــد و معمــارِی گذشــته 
و هویــت ســاز هــر مملکــت را غیــر قابــل مصــرف و تاریــخ مصــرف گذشــته 

بــرای معمــاری امــروزی مــی داننــد.
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ساده انگارانه می نماید این فرضیه که آیین اسالم بنا بر دستورات خود مبنی 
بر نهی از شمایل نگاری و مجسمه سازی، موجب رکود هنری و زیبایی شده 
است. عکس این قضیه را با نگاهی اجمالی به  تاریخ فرهنگ و هنر اسالمی که 
در طول 14 قرن گذشته خود را در نظر جهانیان به اثبات رسانیده است، می 
توان دریافت. اسالم مسلمانان را از شمایل نگاری و مجسمه سازی نهی کرده 
است اما خدای اسالم، خدایی است زیبا و زیبایی را دوست دارد چرا که خالق 
زیبایی است و صرفا مفهوم زیبایی است که در نظر اسالم معنایی دیگرگونه 
دارد لذا هنرمند مسلمان با تمرکز بر مفاهیمی چون هندسه و انتزاع که به 
ترتیب نماد نظم الهی در خلقت هستی و قدرت درک و تصور بشر زمینی 
برای مفاهیمی غیر زمینی است، آثاری را خلق کرده است که مهم ترین وجه 
تمایز آن با سایر فرهنگ ها و تمدن ها به خصوص تمدن های غربی همانا 
ابراز و انتقال مفاهیمی متفاوت و الهی است که همواره نزد ابناء بشر در دوران 

های تاریخی وجود داشته است.
بنابراین می توان گفت هدف از تزئینات در معماری اسالمی عالوه بر زیبایی، 
القای مفاهیمی چون نظم و وحدت وجودی است که در قالب نقوش هندسی 
و انتزاعی مانند اسلیمی ها، رنگ های خالص و درخشان )فیروزه ای، طالیی 
و ...(، خوشنویسی و کتیبه نگاری آیات قرآنی دیده می شود که به تناسب 

محل مورد استفاده در بنا به القای مفاهیم مذبور کمک می کند. 
خوشنویسی،  و  خط   شامل  اسالمی  معماری  در  تزئینی  عناصر  مهمترین 
نقوش گیاهی و هندسی )اسلیمی(، نور وآب است که در ذیل به آن ها به 

صورت مختصر پرداخته می شود.

1- خط و خوشنویسی
خوشنویسی  لذا  است  بشر  قرائت  الهی جهت  کالم  ثبت  ابزار  خط، 

مهمترین هنر در دنیای اسالم است و تقریبا تمامی بناهای 
اسالمی مانند مساجد، تکایا، کاروانسرا و حتی 

بکار  منازل مسکونی هم  در سر در 
گرفته شده است. 

2- نقوش گیاهی و هندسی )اسلیمی(
اسلیمی نقش و نگاری است شامل خطوط پیچیده، منحنی ها و قوس های 
َدورانی مختلف که حاصل انتزاعی کردن نقش مایه های گیاهی و جانوری 
هنرمند  است،  کرده  ممنوع  را  نگاری  شمایل  اسالم  اینکه  به  باتوجه  است 
مورد  نقوش  ترین  رایج  از  که  متمایل می شود  اسلیمی  نقوش  به  مسلمان 
4 هجری  قرن  به  بنا  تزئین  در  آن  کاربد  و  است  کاری  کاشی  در  استفاده 

قمری بر می گردد. 

3- نور
نور نمادی از عقل الهی است، جلوه خداوند است و حضورش در مسجد که 
زیبایی شناسی معماری  نور محور  لذا  یابد  اوست تجلی می  نیایش  جایگاه 

اسالمی و مهمترین ویژگی معماری ایران است. 

4- آب
آب با معماری اسالمی رابطه ای تنگاتنگ دارد چرا که آب تنها عامل مادی 
از آن  ناشی  پاکی  الزامی است زیرا  انسان  برای عبادت  است که حضور آن 

خوشایند خالقی است که در روایات از قول پیامبر نقل شده است که  "او"  
قبل از خلقت در عماء بود و عماء جایی است میان آسمان ها  

و زمین، میان ابرها... 

تزئینات در معماری اسالمی
مهندس نگار حکیمی ها
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مقدمه:
زمین  در  مسلمانان  برای  مسجد  اولین  که  هنگام  آن  از 
زیادی  ،زمان  شد  رسولساخته  حضرت  مبارک  دست  به 
می گذرد و در طول این زمان مساجد با گسترش اسالم 
اسالمی  فرق  ،گسترش  متفاوت  فرهنگهای  درآمیختن  و 
زیادی  های  کاربری  اند،  گرفته  خود  به  متفاوتی  اشکال 
نیاز بدانها اضافه گردیده و به شکل کانونی اجتماعی درآمده اند ، که بیشتر 
اتفاقات و حوادث از دیرباز در این کانونها، تاثیرات اجتماعی از خود به جا 

می گذاشته  اند.  
ایرانیان با قدمت چندهزارساله یکتاپرستی در این فالت و بناهای بسیار از 
پرستشگاه ها4 و نگاه خاص آنها به خدا در پرستشگاه های خود تمام تالش 
را در هر چه زیباتر جلوه دادن آن به کار می بسته اند و می بندند و این ذهن 
هر انسان کنجکاوی را به چالش می کشد که آیا این همه زیبایی با گذر این 

همه زمان آیا می تواند فاقد فلسفه صحیحی نباشد آیا امکان دارد؟
در اسالمی که برای رفتن به مسجدهم توصیه دارد.

با غربال کردن تمام این تفکرات و گذر از تمام ادوار تاریخی در دوره 
ای به انسجامی بسیار زیبا در معماری ایران می رسیم که 
خود سبک شهرسازی دارد که بعد از اسالم در 
ایران به شکل واقعی از خود نمونه 

تاثیرحکمتهــای پنهــان درمعمــاری 
ورودی مســجد شــیخ لطــف اهلل

ای نداشته است، سبک خاص معماری ، تزئینات،نقاشی،گچبری و...
این دوره زمان حکومت صفویه است که معماری ها به شکل بسیار زیبایی 
با فرهنگ اجین شده و هر عنصری کاربرد خود را یافته است و با در نظر 
گرفتن زیبایی شناسی و اعتقادات اگر بخواهیم به ریشه-ها برگردیم و خود 
را بازشناسی کنیم در معماری باید به این دوران رجوع کنیم و آن را به شکل 
کامل بشناسیم در مورد پرستشگاه نیز به واقع باید این مسئله اتفاق بیفتد 
که بنای بسیار مهم در پرستشگاههای اسالمی دوران صفویه مخصوصا شاه 
عباس به سه بنا می توان رجوع کرد 1- مسجد شیخ لطف اهلل 2- مسجد امام 

خمینی)شاه سابق( 3- مدرسه چهارباغ.
و به دلیل باز شناسی تاریخی و دلیل رسوخ عرفان وفلسفه در معماری در 
زمان صفوی گذری به آن دوران و تفکرات، عارفان به همراه اشارات دیگری 

پیرامون آن دوران خواهیم داشت.

حمل قرارگیری مسجد شیخ لطف اهلل:
مسجد شیخ لطف اهلل در ضلع شرقی میدان امام، یا نقش جهان سابق است 

که از بامصماترین نامهاست.
حکومت سازنده این میدان از حکومت های مقتدر تاریخ بعد از اسالم ایران 
است و بنیانگذار تفکر در غالب دین رسمی تشیع در این فالت که با تمام 

ابزار در این راه تالش نمود.

علمای معذب:
ولی در دنیای شریعت شیعه وضعیت پیچیده ای گردیدو اعتقادات اسالمی 
تشیع دو اعتقاد فکری بسیار متفاوت از نظر ریشه ای درآن زمان در جریان 
بود ودارای و که هر یک دیگری را نفی می کرد دو طرف این مخاسمه 
یکی رجال حکومتی و خود شاه که اعتقاد به تصوف

مهندس سید حممد حسین میرهامشی
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الشراق،  شیخ  عربی،  ابن  چون  علمایی  ودیگرتفکرات  داشت 
شیخ بهایی، میرداماد، میرفندرسکی و مالصدرا بود. 

این  پرداختن  درراستای  آن  اتفاقات  و  مخاسمه  این  توضیح 
مقاله بدان نیست و ما به نتایج آن اکتفا میکنیم.

در این گیرودارها متفکران شریعتگرا که امروزه آنان را فالسفه 
با مشرب مشرقی)فالسفه شرق( میخوانیم که تفکرات خود را 

مورد مناقشه می دیدند.
که الزمه  بامنطق  و  پیچیدند  وعرفان  فلسفه  علم  لفافه  در  را  اعتقاداتشان   
فلسفه است. آرایش دادند به صورتی که دیگر دشمنان آنها را دست آویزی 
صدرالمتالهین   که  مسئله  یک  در  و  فقط  نبود  کشیدن  استیظاح   به  برای 
اعتقادات خود را تا حدی بیان نمود،8 که منجر به آوارگی و تبعید او گشت 
بهتری  شرایط  نمودند  می  بیان  را  خود  اعتقادات  که  نیز  دیگرمتفکران  و 
نداشتند و عمدتا کشته می شدند مانند شیخ الشراق، سهروردی ولی چون 
این عالمان بصیرت از علمی بی نهایت عمیق برخوردار بودند وتنها آنان که 

بصیرت داشتند درباره آن مجال تفکر کردن می یافتند.
مقدار  به  علم  دنیای  وازاین  میکنیم  زندگی  آنان  تفکرات  پرتو  در  ما  امروز 
بسیار کمی به ما رسیده که آن نیز در پرتو تالش اساتیدی چون عالمه محمد 
حسین طباطبایی، عالمه حسن زاده آملی، عالمه محمد تقی جعفری، هانری 
کوربن، هانری استرلن و سید حسین نصراست که به مدارجی ازادراک آن 

نائل می شویم ودر دیگر مسائل فقط تقلید می کنیم.

مسجد شیخ لطف اهلل:
مسجد شیخ لطف اهلل که از این پس آن را ما مسجد می خوانیم از با شکوه 
ترین مساجد ایران و جهان به شمار می آید که ما در این مقاله تالش در 
شناسایی و آشکار نمودن تعدادی از این ویژگیها درفضای ورودی این مسجد 

داریم.
مسجد در روبروی ساختمان حکومتی عالی قاپو قرار دارد، ساختمان عالی 
قاپو با جلو آمدگی درمیدان و تسلط بر آن خود نمایی می کند و در صورتی 

که مسجد با عقب نشستگی لطیفی، از بدنه میدان آن را خالی می گذارد. 
به  پشت  باید  مسجد  به  ورود  برای  شود،  می  باز  فضا  این  به  بازار  دربهای 
ساختمان عالی قاپو کرد که نشانی از دل کندن از دنیا و گذشتن از آن برای 

مالقات با خالق یکتاست.
این مسجد با تفاوتهای زیاد در ساختار و حجم هر بیننده را بسوی خود می 
خواند ما در این مقاله سعی در توصیف ساختار این بنا به شکل محض نداریم 

و از این وادی سعی در گذشتن و رسیدن به محتوایی بس عالی  را داریم پس 
به جای توصیف صورت به محتوای عمیق و ثیرت آن می پردازیم.

فضای ورودی:
در بدنـه ورودی مسـجد هیـچ آیه ای از قـرآن بر پیکره نقش نگردیده اسـت 

و فقط خطوط اسـلیمی کاشـی کاری و نقشـهای آن به چشـم می خورد.
و ایـن نشـانی از رحمـت عام پروردگار اسـت که بنـده را در رحمت خود می 
پرورانـد. تـا بـا تفکر به آن درجه رسـد که خداوند و رحمـت او را درک کنند 

و خداونـد او را از پس پـرده حجاب عبوردهد.
قسـمت ورودی دارای سـه پله، سـکوی ورودی، دو پله در پس آن و دری در 

انتهاسـت که تازه ابتدای راه اسـت.
پلـه هـا از جنـس مرمـر یـادآور خاطـرات بسـیار دور دوران عالم ذر اسـت و 
تعـداد آن مراحـل ایـن عالم اسـت پلـه اول حیات جمـادی، پلـه دوم حیات 
نباتـی پله سـوم حیات حیوانی و سـکوی ورودی شـکل گیری انسـان اسـت 
قبـل از دخـول روح در پیکـر او 13پلـه هـای در پـس آن نیزاولـی روح الهی 
اسـت و دیگـری روح نفسـانی کـه پـس از آن در بـه نشـان از راه یافتـن بـه 

بشریسـت. دنیای 
راهروی وروردی به گنبد خانه ویا شبستان تابستانی:

بعـد از گذشـتن از در، فضـای بسـیار تاریکـی اسـت شـیخ شـهاب الدیـن 
سـهروردی در بـاب ایـن تاریکـی اینگونـه مـی گویـد:>> آن کس کـه این راه 
رود چـون خـود را در تاریکـی بینـد، بدانـد کـه پیـش از آن هـم در تاریکی 

بـوده اسـت و هرگـز روشـنایی بچشـم ندیده.
مدعی چشمه زندگانی در تاریکی بسیار سرگردانی بکشد اگر اهل آن چشمه 
نباید  آنروشنایی  بی  را  او  ببیند، پس  روشنایی  تاریکی  از  بعد  بعاقبت  بود  
گرفتن که آن روشنایی نور یست از آسمان برسرچشمه زندگانی اگر راه برد 

و بدان چشمه غسل برآرد از زخم تیغ بالرک ایمن گشت<<.
در ورودی به نشان عالم زاده شدن در این دنیای خاکیست، در حقیقت در 
نشانی از باب رحمت خداوند است، که می گشاید برای به نمایش کشیدن 
عظمت خود، در فقط در چارچوب نیست و می تواند پرده یا حجاب باشد 
که به شکل چهارطاقی هایی با گنبد در پیکره بنا خودنمایی می کند تا در 
باید طی شود که به شکل چهار طاقی هایی به نمایش  شبستان 7 مرحله 

گذاشته شده است.
 ایـن 7 مرحله را بـه دو صورت می توان 

اول  داد،  قـرار  بررسـی  مـورد 
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هفـت شهرعشـق شـیخ عطـار درمنطـق الطیـر ویـا در نظـر گرفتن کسـرت 
درمراحـل سـلوک و وادی عرفـان اسـت.

وادی چهـارم:  معرفـت،  وادی سـوم:  وادی دوم: عشـق،  اول: طلـب،  وادی 
اسـتغنا، وادی پنجـم: توحیـد، وادی ششـم: حیـرت، وادی هفتم: فقـرو فنا .

ــروردگار  ــده پ ــه بن ــت ک ــه ای اس ــن مرحل ــت و ای ــه اس ــن روش تزکی ای
ــد و از  ــور مــی کن ــازل گوناگــون عب ــی  مــی شــود و از من صاحــب درجات
ــوده  ــرای آنهــا ناشــناخته ب ــه حــال ب ــا ب ــه عوالمــی وارد میشــوند کــه ت ب

است. 

رواق ورودی رواق مشال شرقی:
ــه 18 ســوره جــن  در رواق ورودی رواق شــمال شــرقی ســوره شــمس، آی
ــه رنــگ ســفید درکاشــی الجــوردی  و حدیثــی از امــام محمــد باقــر)ع( ب

خطاطــی گردیــده اســت کــه مضامیــن بســیار عمیــق را مــی رســاند.

حمتوی و فضیلت سوره مشس:
ایــن ســوره در حقیقــت ســوره )تهذیــب نفــس( تطهیــر قلــوب از پاکیهــا 
و ناخالصیهاســت، بــر محــور همیــن معنــی دور مــی زنــد، منتهــا در آغــاز 
ســوره بــه یــازده موضــوع مهــم از عالــم خلقــت و ذات پــاک خداونــد بــرای 
ــت  ــس اس ــب نف ــتگاری در گروتهذی ــالح و رس ــه ف ــی ک ــن معن ــات ای اثب
ــی در  ــور جمع ــه ط ــرآن را ب ــاد شــده و بیشــترین ســوگندهای ق قســم ی

خــود جــای داده اســت.

تفسیر سوره مشس:
رســتگاری بــدون تهذیــب نفــس ممکــن نیســت ســوگندهای پــی درپــی و 
مهمــی کــه درآغــاز ایــن ســوره آمــده بــه یــک حســاب یــازده ســوگند و بــه 
حســاب دیگر)هفــت( ســوگند اســت، و بیشــترین تعــداد ســوگندهای قــرآن 
را در خــود جــای داده، و بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه مطلــب مهمــی 
در اینجــا مطــرح اســت، مطلبــی بــه عظمــت آســمانها و زمیــن و خورشــید 

و مــاه، مطلبــی سرنوشــت ســاز و حیــات بخــش.

ترمجــه ادامــه کتیبــه  آیــه 18 ســوره جــن و حدیــث 
ــر)ع(: ــد باق امام حمم

ــا خــدا  ــرای خداســت و ب مســاجدی کــه در زمیــن ســاخته شــده همــه ب
احــدی را نپرســتید)نخوانید(. راســت فرمــود خداونــد بلنــد مرتبــه و بــزرگ 
ــب  ــن مطل ــر ای ــا ب ــت . م ــنده اس ــه بخش ــولش ک ــود رس ــت فرم و راس
ــد برحمــت  ــی گوین ــه خــدا و رســولش راســت م ــم ک ــی دهی شــهادت م

خــودت ای رحــم کننــده رحــم کننــدگان از امــام باقرعلیــه 
الســالم نقــل شــده اســت در شــب معــراج حضــرت رســول 
بــه ســوی آســمانها بردنــد، حضــرت رســول رســید بــه بیــت 
ــاد  ــر او ســالم ب المامــور موقــع نمــاز شــد و جبرئیــل کــه ب

ــد. اذان گفــت و رســول ایســتادند و نمــاز خواندن
در ســوره شــمس اشــاره بــه تزکیــه نفــس اســت برای انســان 
و تذکــری بــه او کــه در ایــن مــکان) مســجد( فقــط خــدا را 

پرســتش کنــد، در حدیــث نیــز اشــاره بــه نمــاز حضــرت رســول در بیــت 

المعمــور و اذان گفتــن جبرئیــل امیــن اســت. 

نتیجه گیری:
ـــمهای  ـــزل عارفان،قس ـــت من ـــم ذر،هف ـــردن ازعال ـــیر ک ـــه س ـــس در نتیج پ
یـــازده گانـــه و آیـــه اول ســـوره شـــمس دراشـــاره بـــه تزکیـــه نفـــس و 
ـــت  ـــریف آدمیس ـــن ش ـــن ت ـــت ای ـــان و تربی ـــم و ج ـــردن جس ـــاک ک ـــا پ ی
ـــه  ـــد ب ـــتان بای ـــه در شبس ـــاال ک ـــس ب ـــه ای ب ـــه مرحل ـــیدن ب ـــرای رس ب

ـــت. ـــال آن گش دنب
ـــاری ورودی  ـــون معم ـــده پیرام ـــات داده ش ـــتنادات و توضیح ـــام اس ـــا تم  ب
مسجدشـــیخ لطـــف اهلل و تاثیـــر عرفـــان اســـالمی مـــی تـــوان اینگونـــه 
دریافـــت کـــه مباحـــث عرفانـــی حکمـــای قدیـــم مـــا بســـیار عمیـــق و 
ریشـــه دارتـــر در بنیـــان فرهنگـــی مـــا جـــای دارد و مـــا از آن بـــی اطالعیـــم 
ـــا  ـــم ت ـــت بزنی ـــتری در آن دس ـــدوکاو بیش ـــالش و کن ـــه ت ـــای دارد ب و ج

ـــیم. ـــان را بشناس ـــاری و خودم ـــگ معم ـــر فرهن ـــترو کاملت بیش
ـــاده  ـــد س ـــی آی ـــاری برم ـــه معم ـــا در زمین ـــن بن ـــد و کاو در ای ـــه از کن آنچ
ســـازی عرفـــان ســـنگین اســـالمی در حـــد کامـــال قابـــل فهـــم اســـت 
ـــا را  ـــده و آنه ـــح ،کار گردی ـــا مصال ـــان ب ـــت چن ـــا در حقیق ـــان بن ـــا بنی ب
ـــیر  ـــود را در س ـــی خ ـــه آدم ـــر لحظ ـــه ه ـــد ک ـــرده ان ـــدارج ک ـــب م صاح

ـــی اهلل. ال
ـــه  ـــت ،ک ـــری اس ـــن آن تذک ـــد و ای ـــی بین ـــود م ـــه معب ـــیدن ب  و راه رس
ـــت  ـــه آن در نظـــر گرفتـــه اس ـــگان ب ـــراح بنـــا بـــرای خـــود و راه یافت ط
و ایـــن فقـــط قســـمت ورودی مســـجد اســـت و فضـــای خـــود گنبـــد 
خانـــه، آیـــات، احادیـــث، نورگیرهـــا، خـــود گنبـــد، کاشـــی کاری زیـــر 
ـــه  ـــه اهلل روی آن هم ـــنگه و کلم ـــم ش ـــی گنبد،ال ـــه خارج ـــد، اذکاربدن گنب
ـــوی  ـــده در تکاپ ـــن نگارن ـــه ای ـــد ک ـــنگینی دارن ـــای س ـــان، معناه در عرف

یافتـــن ایـــن محتواهـــای عمیـــق اســـت ان شـــاءاهلل.
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اساسا فلسفه قانون اذن پدر در ازدواج دخرت چیست؟
پدری  جد  یا  پدر  اذن  بدون  نمی تواند  باکره  دختر  قانون،  طبق 
اقدام به ازدواج کند. سوالی که اغلب اوقات در این خصوص ایجاد 
می شود، این است که چرا تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از 
رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، 

اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند؟
آیا فلسفه این اجازه تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به 
این موضوع اشراف داشته است؟ به نظر می رسد دلیل این گونه محدودیت ها 
منظر  از  اگر  جنسیتی.  تبعیض  نه  است،  بوده  دختران  جنس  حساسیت 
ارزش  و  حمایت  قصد  این خصوص  در  قانون  قطعا  کنیم،  بررسی  حمایتی 

نهادن به دختران را داشته است.

در این خصوص سه نظریه در فقه وجود دارد. 
نخست اینکه وقتی دختر بالغ می شود، به طور مستقل می تواند در موضوعات 

مختلف در زندگی خود، از جمله ازدواج، تصمیم گیری کند. 
بعضی از فقها نیز معتقدند که والیت پدر بر دختر باعث می شود که رضایت 

پدر در تصمیماتی مثل ازدواج برای دختر دارای اهمیت ویژه ای باشد.
نظر سوم بین این 2 نظر است. قانون کشور ما نیز نظر سوم را پذیرفته است. 
با توجه به این نظریه، در بعضی از شرایط، دختر می تواند خودش به صورت 
از شرایط،  بعضی  اما در  باشد،  ازدواجش تصمیم گیرنده  مستقل در موضوع 
الزمه نکاح صحیح دختر اذن پدر است. قانون کشور ما این شرایط را به طور 
کامل تعیین کرده است. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به این موارد می پردازد و 

شرایط کلی اذن پدر و رضایت وی در ازدواج دختر را شرح می دهد.

اگر پدر و یا جد پدری بر خالف میل دخرت، با ازدواج 
او با فردی خمالفت کنند، تکلیف چیست؟

طبیعتا از منظر حقوقی تاثیر این اجازه، عدم نفوذ عقد است؛ یعنی اگر دختر 
ازدواج  قهری وی محسوب می شوند  ولی  که  پدری  و جد  پدر  اجازه  بدون 
کند، ازدواج او غیرنافذ خواهد بود. بنابراین، در این وضع اگر بعد از ازدواج 
اما اگر اجازه ندهند و  پدر یا جد پدری اجازه بدهند، ازدواج صحیح است، 
مخالفت کنند، طبیعتا ازدواج از ابتدا باطل تلقی می شود. اما قانونگذار این 
فرض را در نظر گرفته که ممکن است پدر بدون دلیل موجه با ازدواج دختر 
مخالفت کند. در این صورت، راهکاری که قانونگذار تعبیه کرده، این است 
که دختر با مراجعه به دادگاه، به معرفی کامل و شرح ویژگی های فرد مورد 

تاثیرگذار  او  ازدواج  در  که  مواردی  همه  و  مهریه  میزان  ازدواج،  برای  نظر 
است، می پردازد. در نهایت، پس از بررسی های الزم، ممکن است اجازه دادگاه 

جایگزین اجازه پدر شود.
دختر  »نکاح  است:  آمده  مدنی  قانون   1۰43 ماده  اصالح  آخرین  در 
یا جد پدری  به اجازه پدر  باشد، موقوف  بلوغ رسیده  اگر چه به سن  باکره 
او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه 
کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی 
که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده 
شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت 

به ثبت ازدواج اقدام نماید.«

خمالفت  نبودن  یا  بودن  موجه  برای  معیارهایی  چه 
پدر در نظر گرفته شده است؟

موجه بودن یا نبودن مخالفت پدر برای ازدواج دختر با بررسی علت مخالفت و 
تطابق آن با عرف جامعه مشخص می شود. در این زمینه دادگاه تصمیم گیرنده 

است و قاضی به نمایندگی از عرف در این باره اظهار نظر می کند.

نداشته  پدر  اذن  به  نیاز  دخرتانی  دارد  امکان  آیا 
باشند؟ این دخرتان دارای چه شرایطی هستند؟

اولین موردی که باعث می شود اذن پدر در ازدواج دختر ساقط شود، این است 
که پدر بدون دلیل موجه با ازدواج مخالفت کند؛ یعنی دختر در شرایط نیاز 
به ازدواج به سر می برد و قصد دارد با شخصی که ویژگی هایش مورد تایید 
عرف جامعه است ازدواج کند، اما ولی قهری او بدون دلیل معقول و موجه، 

این اجازه را به او نمی دهد.
در این صورت، اجازه از وی ساقط می شود و دختر می تواند با حمایت دادگاه، 
ازدواج کند. البته الزم به ذکر است که ورود سیستم قضایی به حریم خانواده 
باشد  مخالف  خود  خانواده  نظر  با  دختری  اگر  و  نیست  خوشایند  همیشه 
حذف  مهم  تصمیم گیری  این  در  خانواده  و  کند  ازدواج  دادگاه  اجازه  با  و 
مراحل  دیگر  در  خود  خانواده  بعدی  حمایت های  از  فرد  این  طبیعتا  شود، 
زندگی محروم خواهد شد. بنابراین نمی توان گفت با اجرای این قانون تمامی 
است  و شایسته  است  این یک جریان مستمر  زیرا  تمام می شود،  مشکالت 
حمایت دادگاه جایگزین حمایت خانواده نشود که یک حریم امن و مطمئن 

است، مگر اینکه شرایط خاصی ایجاد شده باشد.
غیبت ولی نیز باعث اسقاط حق او در این زمینه می شود. ماده ۱۰۴۴ قانون 

اذن ولی، در ازدواج موقت و دائم

قانون

امحد عزیزی   طلبه درس خارج فقه  و دانشجوی حقوق
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مدنی اصالح شده در سال ۱۳۷۰ در این باره مقرر کرده است: »در صورتی که 
پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن نیز عادتا غیرممکن 
بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج 
نماید.« مادر و سایر خویشان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارند. وصی 

منصوب از سوی ولی قهری نیز از این حق بی بهره است.

شرایط سنی دخرت در اذن ولی برای ازدواج
توانایی  از  درجه ای  به  دختر  اگر  که  معتقد ند  فقها  و  کارشناسان  از  بعضی 
فکری رسیده باشد که خودش به تنهایی بتواند در مورد تمامی موضوعات ریز 
و درشت زندگی اش تصمیم گیری کند، در خصوص ازدواج هم نیاز به اذن ولی 

ندارد. بحث دیگر بحث سن رشد است.
زمانی که قانونگذار برای ازدواج دائم که پایدار و مشروع است ضرورت اذن 
پدر را لحاظ می کند، قطعا در ازدواج موقت که ناپایدار و سست است و در 
باید وجود  اولی  به طریق  این اذن  ندارد، حتما  نیز پذیرش چندانی  جامعه 

داشته باشد.
قانون قدیم مبنای رسیدن دختر به سن رشد را ۱۸ سال تمام تعیین کرده 
بود. در اسناد بین المللی نیز مبنای ورود به بزرگسالی ۱۸ سالگی است. اما 
در بحث سن و سال، قانونگذار نمی تواند سنی خاص را مشخص کند که بر 
فرض، دختر فقط تا آن سن مشخص نیاز به اجازه ولی داشته باشد. سن رشد 
با توجه به توانایی های مادرزادی و اکتسابی، محیط زندگی و بسیاری موارد 

دیگر، از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد.
باید توجه کنیم که مخاطب قانون جامعه است، نه عده ای با شرایط خاص. اگر 
توجه قانون به عده خاصی باشد، باید تبصره ای را ارائه دهد. اما به طور کلی 
باید گفت که اگر دختری بخواهد در سنین باال ازدواج کند و فردی هوشیار و 

عاقل و بالغ باشد، به صورت عرفی نیاز به اجازه نخواهد داشت.

تاثیر دائم و موقت بودن ازدواج در اجازه پدر
وقتی که از لفظی عام استفاده می شود، بر همه مصادیق داللت می کند. در 
این مورد، قانونگذار در ماده ۱۰۴۳ واژه »ازدواج« را به کار برده که لفظی عام 
است و بنابراین شامل ازدواج دائم و موقت می شود. پس در ازدواج موقت هم 
اذن پدر ضروری است. دلیل دوم در این زمینه باز هم مربوط به فلسفه این 

حکم است که یک جنبه حمایتی برای دختران دارد.
زمانی که قانونگذار برای ازدواج دائم که پایدار و مشروع است ضرورت اذن 
پدر را لحاظ می کند، قطعا در ازدواج موقت که ناپایدار و سست است و در 
باید وجود  اولی  به طریق  این اذن  ندارد، حتما  نیز پذیرش چندانی  جامعه 

داشته باشد.

موارد سقوط اذن ولی در ازدواج
در بعضی از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می شود و دختر باکره می تواند 
ازدواجی  چنین  کند.  ازدواج  به  اقدام  خویش  پدری  جد  یا  پدر  اذن  بدون 

صحیح و نافذ است. این موارد عبارتند از:
1- ولی در قید حیات نباشد.

2- ولی حاضر باشد. اگر ولی مسافر یا غایب باشد، والیت او ساقط و اذن او 
غیر الزم می شود.

3- ولی باید اهلیت داشته باشد. پس ولی محجور حق دخالت ندارد.
4- ولی باید در اذن دختر مصلحت شناسی کند، زیرا اختیار او محدود به 

مصلحت دختر است.
5- ولی باید در رعایت مصلحت دلسوز باشد. ممانعت بی دلیل، والیت ولی 

را ساقط می کند.

سن قانونی ازدواج در ایران: با توجه به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی 
سال   ۱5 پسرها  برای  و  سال   ۱۳ دخترها  برای  ازدواج  قانونی  سن  ایران، 
شمسی است. تا قبل از انقالب، سن قانونی ازدواج برای دخترها ۱5 سال و 

برای پسرها ۱۸ سال بود.
ماده ۱۰۴۱

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از 
رسیدن به سن ۱5 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت 

مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ويل : كسي كه به حكم قانون اختیار دیگري را در قسمتي از امور داراست
ويل قهري: والیت پدر یا جد پدري نسبت به صغیر

 سرپرست یا قیم : شخصی است که مسئولیت مراقبت، نگهداری و تربیت 
محجوران بی کس را برعهده دارد

پروردن است و  به معنای  لغت  حضانت کلمه ای عربی و در  حضانت: 
در اصطالح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که 

قانون مقرر داشته است 

صغیر: صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است و در 
اصطالح به کسی می گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

اصطالح حقوقی
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در بخش اول این مقال به ذکر مقدمه ،بیان مساله ،اهمیت 
تعلیم و هدایت ،مفاهیم کاربردی جامعه شناسی و هدف 
ها اشاره کردیم.در اینجا با ذکر آماری از مخاطبین سواد 
و مومن پروری به لزوم اصالح رابطه با خدا و خلق ،وخدا 

و برخی از ویژگی های افراد مومن می پردازیم.
از حدود 2/ 78   آغاز سال 1394  نشان میدهد که در  از مخاطبین  آماری 
میلیون جمعیت ایران 99,4 درصد جمعیت مسلمان اعالم شده اند. که به 
نحوی مخاطب این سخنان خواهند بود. باید دید چند درصد این مسلمانان 
با سواد مومن باهلل می شوند. اگر حدود 85 درصد از مردم کشور ما با سواد 
اعالم شده، با سوادان مذهبی چند درصد بوده اند ویا افراد مومن چند درصد 
باسوادان کشور بوده اند؟گذشته از این وظیفه نهادهای آموزش دهنده برای 
همراه کردن مسئله باسوادی با ایمان پروری چیست و چه اقداماتی ضرورت 
دارد؟ تا چه حد نیازمند به همکاری وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها 
خواهیم بود!؟ و تا چه حد!؟حوزه های علمیه کشور به برنامه مومن سازی 

جامعه کمک خواهند کرد.
که  بوده  تعالیمی  با  رابطه  در  عمدتا  کریم  قرآن  در  تحقیق  این  سواالت 
موجب هدایت مردم مومن پروری افراد جامعه به خصوص جوانان می تواند 

باشد)مرجع1( 
آنها  جمله  از  است.  چشمگیر  کریم  قرآن  در  »آمنوا«،  با  مرتبط  های  واژه 
»یومن باهلل« در آیه 255 سوره بقره که جزئی از آیت الکرسی است با »الاکراه 
فی الدین« آغاز شده و به »یومن باهلل« به پایان میرسد( که امید مجد این 

چنین به نظم آورده است.
در آیین حق نیست اجبار و زور | شده آشکارا ضاللت ز نور | پس آنکس که 
از سرکشی دست شست-بگردید مومن به ایزد درست | زده دست بر رشته 
استوار | که همواره دارد ثبات و فراز | گسستن نباشد چنان رشته را | سمیع 

علیم است حقا خدا
مومن  یک  های  ویژگی  مورد  در  تحقیق  این  اصلی  سوال  ترتیب  این  به 
است. که به موجب سوره مومنون قطعا به رستگاری راه می یابند)قد افلح 

المومنون...(.
ارتباطی  و مشکالت  مسایل  از  نشست مذهبی سخن  در یک  پیش  چندی 
بین افراد و جوامع مختلف به میان آمد و به انبوه پرونده ها و اختالفاتی که 
درادارات حل اختالف ودادسراها انباشته شده است و یا اختالفاتی که بین 
کشورها رخ داده اشاره گردید. سخنران گرامی به لزوم برقراری اصالح رابطه 

اصالح  و سپس  متعال  خداوند  با 
 .)2 کردند)مرجع  اشاره  مردم  بین 

با  را  خود  رابطه  اگر  است  بدیهی 
خداوند متعال اصالح کنیم همه کارها 

داد  خواهیم  انجام  خدا  رضایت  برای  را 
نخواهیم  ارادی  شکل  به  تخلف  حداقل  و 

عبارت  مومن  های  نشانه  از جمله  داشت.لهذا 
است از:

اصالح رابطه با خدا و خلق خدا: توصیه های رسول 
ائمه اطهار از جمله)اوصیکم به تقوی اهلل  اکرم)ص( و 

بین  اختالف  رفع  بینکم(یا  ذات  اصلحوا  و  امرکم،  نظم  و 
مردم که به فرموده پیامبر اکرم افضل من عامه صالة و صوم، 

یک  اصلی  کارهای  مردم  بین  امور  تنظیم  و  دادن  اصالح  و 
مومن است که ثوابش از نماز و روزه مستحبی به مراتب بیشتر 

خواهد بود.

ویژگی های مومن
بخشی از نشانه ها و ویژگی های افراد مومن به شر ح زیر است.

1- ایمان اثر گذارموجب اصالح رابطه با خداوند و اصالح بین مردم 
می شود و موجبات امنیت اجتماعی را فراهم می سازد.

2- گذشته از تنظیم رابطه با خداوند و اصالح مابین قشرهای مختلف مردم و 
نهادها)خانواده، محیط آموزشی و معاشرتی مختلف( دومین ویژگی های یک 

فرد مومن شوق به الوهیت است.

مراحل تعلیم ،هدایت ، ایمان و تقوا مذهبی
خبش دوم

دکرت حممد جهانفر   عضو هیئت علمی دانشگاه هتران
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امیرالمومنان در دعای کمیل می 
عذابک،  علی  صبرت  الهی  فرماید 
فرض  فراغک،  علی  اصبر  فکیف 
باشم  صبور  تو  عذاب  در  که  میکنم 
چگونه میتوانم از تو جدا بمانم. در سوره 
انفال هم آیه 2 تا 4، از جمله صفات مومن 

آمده است.
و  تشویش  با  مومن  قلب  یاداوری خداوند  با   -3

شوق و فزونی ایمان قوت میگیرد.
4- از برگزاری نماز لذت برده خشنود میشود.

5- از روزی خداوندی دلشاد است.
6- در هر کار به خدا توکل میکند که در نظم آمده است ؛ 
ذکر خدای  و  نام  رود  میان  در  که چون  مومن  کسی هست 
جهان | هراسان نگردد دلش زآن کمال | که دارد همین ایزد 
ذوالجالل | برآنان چو خوانند آیات رب | فزون گردد ایمانشان 
در طلب |  در انجام هر گونه اعمال و کار | توکل نمایید بر کردگار
7- در مورد اخالص در نماز که ویژگی هفتم مومن است آمده : 

کسانی که در دل به وقت نماز | به اخالص آرند رو بر نیاز
8- ویژگی هشتم انفاق است. از آن رزق کایزد به ایشان نهاد | نمایند 

انفاق و بخشش زیاد)امیر مومنان در حین نماز انگشتری انفاق کرد(
9- در مورد صفت نهم مومن میگوید: به تحقیق این مردم مومنند | به یکتا 
خداوند خود موقنند |  چه واال مقامند نزد خدا | برآنهاست آمرزش حق روا | 

بیابند روزی و رزق نیکو |  به باغ بهشت عدن روبرو
10- در مورد دهمین صفت مومن که قلبش با یاد خدا به تشویش می افتد 
در آیه 35 سوره حج به بردباری در برابر خواست خداوندی اشاره شده به نظم 
آمده است که: کسانی که چون یاد یزدان کنند | هراسان نگردند و زانو زنند 

| صبوری نمایند اندر بال | اگرچه بود سخت رنج و عنا
11- ویژگی های مومن در استمرا نماز است. همیشه بدارند بر پا نماز | بیابند 

بر درگهت با نیاز
و  انفاق  نمایند   | نهاد  ایشان  بر  ایزد  از رزقی که  12- مومن بخشنده است 

بخشش زیاد
نماز است؛ همه  13- سیزدهمین ویژگی مومن خضوع و خشوع در هنگام 
مومنان به پروردگار | بگشتند فیروز و هم رستگار |  که هستند خاشع به وقت 

نماز |  ز باطل سخن میکنند احتراز
14- چهاردهمین صفت مومن احتراز از سخن بیهوده و باطل است.)َعِن اللَّْغِو 

ُمْعِرُضوَن()سوره 2۳: المؤمنون ایه3(
چو  که:  است  وزکات  الهی  حقوق  پرداخت  مومن  ویژگی  پانزدهمین   -15

هستند زنده به دور حیاط | ببخشند از ثروت خود زکات
16- شانزدهمین صفت مومن احتراز از بی بند و باری و ارتباط حرام است 

که  به نظم آمده:
کسانی که اندام و تن را مدام | بدارند باز از امور حرام | به جز از برای کنیزان 
 و زن | که عیبی نبوده است از این سخن | بر آنکس که جز از زنان حالل | 
ز دیگر زنی باز جوید وصال | همانا شقی و ستم پیشه است | که بر این چنین 

کار آورده دست
17- صفت هفدهم مومن امانت داری است. والذین هم الماناتهم راعون

18- هجدهمین صفت مومن رعایت قول قرار است که به پیمان و عهد امانات 
خویش، گرفتند راه وفا را به پیش.

19- صفت نوزدهم مومن رعایت آداب نمازهای یومیه است)ترتیل(. کسانی 
که همو.اره با اعتزاز )عزت مندی(؛ حفاظت نمایند خود از نماز

 ِ َة ِإال بِاهللَّ 20-  در فرازی که قبل از اذان مومنین میگویند: » ال َحْوَل َو ال ُقوَّ
ِ الَِّذي َلْم َیتَِّخْذ َوَلدا َو َلْم َیُكْن َلُه  ْلُت َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي ال َیُموُت َو اْلَحْمُد هلِلَّ َتَوكَّ
لِّ َو َكبِّْرُه َتْكِبیرا «،»سبحان اهلل و  َشِریٌك ِفي اْلُمْلِك َو َلْم َیُكْن َلُه َوِليٌّ ِمَن الذُّ

الحمدهلل والاله ااّل اهلل واهلل اکبر«
مومن نه تنها به خدای الیزال توکل نموده سپاس خدایی که فرزند و شریکی 
در دو جهان ندارد به جا می آورد بلکه تسبیحات چهارگانه برای منزه بودن، 
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ترتیب  این  به  میکند.  اعالم  را  الهی  عظمت  و  همتایی،  بی  سپاسگزاری، 
به  مردم، 2-شوق  بین  ما  فی  و  با خدا  رابطه  اصالح   -1 مومن  های  نشانه 
وصول خداوند است،3- یاد خدا قوت قلب میدهد4- لذت بخشی نماز 5- 
 دلشادی از روزی خداوندی 6-توکل دائم به خدا 7- توجه و خلوص در نماز

8- ایمان به وحدانیت خدا 9-بخششش از رزق خود به دیگران 10-صبوری 
رعایت   -11 است(  بوده  آن  مظهر  حسین)ع(  الهی)که  خواست  برابر  در 
خشوع  و  خضوع   -13 مومن  زیاد  12-بخشندگی  نماز  مواالت  و  استمرار 
و  الهی  پرداخت حقوق  باطل 15-  و  بیهوده  از سخن  احتراز  نماز 14-  در 
زکات 16- احتراز از ارتباط جنسی حرام 17-امانت داری 18-مراعات قول 
و قرار)کتبی یا شفاهی( 19-رعایت آداب نماز یومیه 20-اعتقاد و تکیه به 

خدای و سپاسگزاری دایم با ذکر تسبیحات تقرب جویانه.
جمله  از  درست  و  صحیح  نماز  برگزاری  ایم  کرده  مالحظه  که  همانطوری 
فراوان شده  تاکید  قرآن کریم  در  است که  اساسی یک مومن  ویژگی های 
است. باید بررسی کنیم که هر یک از نشانه های مومن باهلل اول: چگونه)با 
تربیتی دوم: چه وقت)در سنین  روانشناسی  به دالیل  و چرا  موثر(  آموزش 
نوجوانی( و چرا زیرا که جوانان سخت مورد عالقه خداوند اند.(و ذهن نوجوان 
چه  در  و  کجا  ».سوم:  اْلَحَجِر  ِفي  َكالنَّْقِش  َغِر  الصِّ ِفي  اْلِعْلُم   « است  فعال 
مواردی)در خانواده، مدرسه، مسجد و بازار کار( و چرا؟ زیرا که این نهادها 
مراکز معاشرتی هستند. چهارم: توسط چه کسانی)معلمین متعهد و ورزیده( 
و چرا؟ زیرا که ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش 
پنجم: چگونه )با بهره گیری از آخرین روش های ارتباطی زمان کنونی( و 
چرا که امروزه وسایل ارتباط جمعی وسعتی جهانگیر یافته است. و چرا دالیل 
لزوم اعمال این روش های علوم تربیتی این است که این روش های آموزشی 
وسمعی و بصری کردن آموزش به تاثیر بیشتر آموخته ها در نگرش و رفتار 

مناسب می انجامد.
به فکر  فرد مومن در عمل  اجتماعی در موارد متعددی  روانشناسی  نظر  از 
مشروعیت یا حالل و حرام های ذهنی خود می افتد ،که عمال نشانه هایی 
از بکار گیری ایمان در عمل به تقوا بروز می کند.برای مثال در یک لحظه 
نگرش  موجب  که  تعلیمی  عمق  بدلیل  نامحرمی  زن  صورت  دیدن  اتفاقی 
مذهبی ما شده بالفاصله چشم خود را می بندیم، زیراکه به باد لزوم بستن 
وا  چشم از نامحرم افتاده آیه ی از قرآن تداعی شده که» ُقْل لِْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ
« در این صورت به این  ِمْن َأْبصاِرِهْم«و» َو ُقْل لِْلُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبصاِرِهنَّ
فکر می افتیم که وقتی الزم بوده زن ومرد مومن چشم از نا محرم بپوشند 
ایمان است زیرا که اغلب روابط  نامحرمان خود نشانه ی  از دیدن  .اجتناب 
چشمی است که به احتمال معاشرتی می انجامد)همچنان که در بند 16 نیز 

گفتیم فقط معاشرت با زنان حالل یکی از نشانه های مومن است(

در جمع باید گفت واژه »آمنوا« و مشتقات متنوع آن که در مواردی به واژه 
امنیت نیز اشاره دارد به بیش از 550 مورد می رسد. برای مثال انجام وضو 
یا شستشوی صورت و دستها قبل از شروع نماز )آیه 6 مائده(یا شهادت برای 
برقراری عدالت از نظر معاشرتی )آیه 8مائده(تاکید شده و جنبه مثبت دارد 
ولی در مواردی مثل » الَّذیَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َفُهْم ال ُیْؤِمُنوَن«)ایه 12 انعام( 
که افراد بی ایمان را پاک باخته اعالم کرده اند و بی ایمانی را یک لفظ منفی 

بر شمرده اند.
ناگفته نماند که با ذکر نکات فوق صرفا به یک نوع ترجمه سطحی اشاره شده 
است و در ترجمه ،شخصیتهای مشهور ما همچون مرحوم عالمه طباطبایی 
هر واژه در محل های مختلف مفاهیم جالبی دارد که غور در اینگونه مفاهیم 

از آرزوهای بنده ناقابل است.
برای  تربیتی  وعلوم  بصری  و  کارگیری روش های سمعی  به  گیری،  نتیجه 
آموزش عمیقی که موجب نگرش و هدایت افراد مسلمان وگرایش مذهبی و 
عمل به تقوا و پرهیزگاری افراد مومن شود اساسی است، به این ترتیب افراد 
مومن و متقی که امنیت جامعه را تضمین میکند ، سالمت معنوی و فرهنگی 
برای کشور ما مساعد خواهد شد. با تقویت این سالمت معنوی فرهنگی، به 
سالمت جسمانی، سالمت روانی و سالمت اجتماعی که از ارکان مورد توجه 
سازمان بهداشت جهانی هستند می رسیم و زمینه توسعه جامعه ما فراهم 
خواهد شد که باز هم تاکیدی می کنیم با علم ودانش بیشتر نعمت توانمندی 
این وظیفه  که  رسانیم  فعل می  به  قوه  از  مقتنم شمرده  را  خدادادی خود 
از کفت بیرون  افزون کند وکفر نعمت  ما است زیرا که شکر نعمت، نعمت 
کند.ذهن پرورش یافته مجتهدین، مخترعین به همراه خالقیت های علمی 

مستمر زمینه ساز رشد و تعالی اجتماعی کشور ما نیز خواهد شد. 
مآخذ و منابع:

1-آیت اهلل هاشمی تبریزی با ذکر لزوم خلوص مومن در هنگام نماز که خود 
هم عمل میکنند انگیزه نگارشی این مقاله را فراهم کرده اند.

و دالیل  ها  مثال  با  ابوترابی که  المسلمین حاج حسن  و  االسالم  2-حجت 
متنوع هر شنونده ای را مشتاق به ادامه این مقوله می ساختند انگیزه ای 

برای انتخاب موضوع ویژگی های مومن را فراهم کردند.
قرآن  الفاظ  من  المفهرس  المعجم  االیات،  عبدالباقی، کشف  فواد  3-محمد 

الکریم
4-ترجمه منظوم از امید مجد

5-محمد جهانفر، دانش خانواده سالم.
6- دکتر به پژوه، دکتر جهانفر، گزارش تحقیق چگونه جوانان را به مساجد 

جذب کنیم.
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نکاتی در رابطه با تربیت فرزندان

فرزند میوه ی شیرین درخت زیبای زندگی زوجین است. اکثر ما دارای این 
ماحصل عشقمان یعنی فرزند هستیم و یا خواهیم شد. تربیت فرزند امر بسیار 
حساس و مهمی ست والدین و اطرافیان کودک مسئول رشد او هستند و هر 
اشتباه یا کوتاهی در این زمینه پیامدهای منفی کوچک و بزرگی در آینده ی 
کودک به دنبال خواهد داشت. مسئله ای که بسیار حائز اهمیت است، رشد 
روحی، معنوی و شخصیتی کودک می باشد. والدین بیش از هر چیزی نگران 
خوراک، پوشاک و تحصیل فرزندان هستند، آیا با خود اندیشیده اید که فرزند 
عزیزتان عالوه بر غذای جسم، به غذای روح و آرامش روان نیاز دارد؟ چنانچه 
این مهم در فضای گرم و صمیمی خانواده برایشان فراهم نشود، فرزند دچار 
و  انحرافی  بسا  چه  اعمالی  سوی  به  آنها  رفع  برای  که  میشود  کمبودهایی 
افرادی اغلب ناباب کشیده می شود، که نه تنها موجب پرکردن خالء های 

موجود نمیشود بلکه وارد کارها و راه های بدون بازگشت میشود.
دقت کنید کودک شما آینه ی رفتار شماست، هر آنچه که از کودک خود 
انتظار دارید را ابتدا در ذهنتان نهادینه کرده و عمال در رفتارتان انجام دهید. 
انسانی  خودتان  باید  باشید  داشته  موفق  و  اراده  با  فرزندی  میخواهید  اگر 
صبور،  مسیر  این  در  که  کنید  دقت  باشید،  خانه  محیط  در  حداقل  موفق، 

انعطاف پذیر و رو به رشد باشید.

توجه به برخی از مسائلی که در ادامه می آید می 
تواند تا حدودی در تربیت فرزندان کارساز باشد:

کودک ترسو و خجالتی
اغلب کودکان از افراد غریبه ترس دارند، اگر کودک شما نیز دچار این ترس 
می باشد راه حل اینست که این مشکل کودک را با اطرافیان درمیان بگذارید 
آنها  به  نکرد  نگاهشان  یا حتی  و  نکرد  بازی  آنها  با  کودکتان  اگر  بدانند  تا 
برنخورد. زمانی که کودک در مجاورت غریبه ها یا حتی دوستانتان قرار می 
گیرد به او وقت بدهید تا با شرایط جدید خودش را وقف بدهد. هرگز او را 
به سالم دادن بوسیدن یا در آغوش دیگران رفتن مجبور نکنید)شما تنها می 
توانید با تکرار این آداب در مقابل فرزندتان باعث نهادینه شدن آن در وی 
به  نزنید و در مقابل دیگران راجع  به فرزند خود برچسب خجالتی  شوید(. 
کمرویی وی صحبت نکنید، کودکان خجالتی در برابر قضاوت دیگران حساس 
هستند و بیش از قضاوت های منفی به قضاوت های مثبت نیاز دارند. هر چه 
نیز برایش آسانتر  با دیگران  ارتباط  او بیشتر صحبت کنید برقراری  با  شما 

خواهد شد.

مهندس سحر افالکی
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کودک و خدا
و  افتـاد  کـودک  چنـد  بـه  نگاهشـان  خـدا)ص(  پیامبـر 
فرمودنـد: وای بـر فرزنـدان آخـر زمان از دسـت پدرانشـان! 
عـرض شـد: ای پیامبـر پـدران مشرکشـان؟! پیامبـر )ص( 
فرمودند:نه،بلکـه از دسـت پدران مومنشـان کـه هیچ یک از 
واجبـات دینـی را به آنان نمـی آموزند و چون فرزندانشـان، 
خودشـان بخواهنـد بیاموزنـد، آنـان را بازمیدارنـد و در برابر 
آن بـه بهـره ای انـدک از دنیـا خرسـند مـی شـوند. مـن بـا چنیـن پدرانـی 

بیگانـه ام و آنـان نیـز بـا مـن بیگانـه اند.)راشـدی۱۳۷۸(
به یاد داشته باشید که رشد معنوی فرزندان ،در موفقیت و آرامش آنها بسیار 
موثر است. از همان ابتدای کودکی فرزندتان به صورت فطری عالقه مند به 
معنویات است. برای مثال همه ی ما شاهد اشتیاق کودکان به نماز خواندن 
موظف  دینی،والدین  بزرگان  فرمایشات  و  قرآن  های  آموزه  طبق  ایم.  بوده 
هستند تا واجبات را به فرزندانشان آموزش دهند. به کودک خود به صورت 
مثال  عنوان  به  دهید.  آموزش  اش  توانایی  با  متناسب  وار  سلسه  و  مداوم 
آموزش نماز بسیار سفارش شده است، شما میتوانید ابتدا با آموزش حرکات 
نماز آغاز کنید، از کودک بخواهید در کنار شما بایستد و هماهنگ با شما 
حرکات را انجام دهد، خود او نیز بسیار عالقه نشان خواهد داد. سپس زمانی 
که کودکتان توانایی یادگیری جمالت عربی را داشت جمالت کوتاهی مانند 
ال اله اال اهلل را به او آموزش دهید و در نهایت سوره های کوتاه از قرآن کریم، 
تا اینکه کودک به طور کامل نماز را یاد بگیرد. به او آموزش دهید که چگونه 
دعا کند، خواسته ها و ارزوهایش را از خداوند طلب کند و برای نعمتهایش 
با  محکمی  پیوند  و  باشد  خداوند  گاهش  تکیه  که  باشد. شخصی  شکرگزار 
خداوند داشته باشد موفق، مهربان، بخشنده، سازگار، عادل و... به طور کلی 

فرزند و انسان صالحی خواهد بود.

رعایت عدالت میان فرزندان
پدری با دو فرزند خود شرفیاب محضر رسول اکرم )ص( شد، یکی از فرزندان 
خود را بوسید و به فرزند دیگر اعتنایی نکرد. پیامبر که این رفتار)نادرست(

را مشاهده کرد به او فرمود: چرا با فرزندانت به طور مساوی رفتار نمیکنی؟ 
)مکارم االخالق.ص ۱۱۳(

اگـر بیـن دو فرزندتـان درگیـری و مشـکلی پیـش آمد،هیچـگاه جانبـداری 
نکنید،زیـرا در ایـن حالـت فرزنـد دیگرتان به این نتیجه میرسـد کـه والدین 
مـن، خواهـر یـا بـرادرم را بیشـتر از مـن دوسـت دارنـد و مـن برایشـان بـی 
ارزشـم. بهتریـن عکـس العمـل این اسـت که رفتـار کلـی را محکـوم کنید، 
بـه عنـوان مثـال اگـر گفت:الـف سـر مـن فریـاد زد! نگوییـد الف چـرا فریاد 
زدی؟ بلکـه خطـاب به هر دویشـان بگوییـد فریاد زدن کار خوبی نیسـت. به 
مسـاوات محبـت کنید،اجـازه ندهیـد هیچ یـک از فرزندان حس طرد شـدن 

و یا دوسـت داشـتنی نبودن داشـته باشـد.

تنبیه یا تشویق
همواره کودک را بدلیل رفتار غلطش تحت فشار قرار می دهید تا تغییر کند 
اما روش تغییر کردن و رفتار درست را به او آموزش نمی دهید. شاید تنبیه 
بتواند موجب بازداری کودک از رفتار نامطلوبش شود، اما به اندازه ی تشویق 
آگاهی نمی دهد.شما در تنبیه این پیام را تکرار میکنید »این کار را انجام 
نتیجه کودک رفتار  انجام شود. در  نده« و نمی گویید که دقیقا چه کاری 
نامطلوب دیگری را جایگزین رفتار تنبیه شده می کند. اما در تشویق، پیام 
»این کار را انجام بده« تکرار می شود و کودک به طور واضح میداند که چکار 
کند. در صورتی که کودک شما کار اشتباهی انجام میدهد ابتدا با لحن آرام 
از خوِد کودک،و سپس روش  نه  ناراحت هستید  از آن کار  تذکر دهید که 
باعث آسیب مغزی  بر کودک  او آموزش دهید. فریاد کشیدن  به  را  صحیح 
می شود و نتایج آن در بزرگسالی اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، اختالل 
را  بعضی جمالت  بود.  و...خواهد  دگرکشی  یا  خودکشی  حتی  و  شخصیتی 
هرگز به کودک نگویید: می ذارمت و میرم! چرا نمیتونی شبیه فالنی باشی؟ 

بگو ببخشید! ببند دهنتو! میگم آقا گرگه بیاد بخورتت! و....
با این کار شما حس ترس،منفور بودن،خوار بودن،خوب نبودن و...را در او ایجاد 

می کنید و اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به شدت خدشه دار می شود.

حق انتخاب کودک
به کودک خود حق انتخاب بدهید، به او اجازه دهید لباس، غذا و اینکه می 
خواهد چه نوع فعالیتی داشته باشد را خودش انتخاب کند، با این کار او خود 
را بزرگ، مهم و مورد اعتماد حس میکند. برای این کار می توانید بخواهید 
فرزندتان بین دو یا سه چیز که شما ترجیح می دهید و در عین حال برای 
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او نیز جالب است، انتخاب کند. اگر کودکتان دوست ندارد او را بغل کنید 
و ببوسید،به زور این کار را انجام ندهید، زیرا به این نتیجه می رسد که من 
مهم نیستم و احساس و خواسته ی من، تحت تاثیر احساس و خواسته ی 
دیگران خواهد بود و همین امر باعث میشود در آینده خواسته های خود را 
نادیده بگیرد و در برابر اجبار و سواستفاده های دیگران مقاومت نشان ندهد.

تفریح و بازی کودک
والدی که با کودک بازی می کند، بدون کالم به او می گوید که دوستش دارد.

بازی پریدنی: بالش خانه به چه درد می خورد؟ می توانید چند بالش روی 
زمین قرار دهید، مثل سنگهای رودخانه تا فرزندتان روی آنها بپرد و به بازی 

شور و هیجان دهید و بگویید اگر زمین بیفتد خیس می شود.
شوت  مانند  هدفدار  های  کردن  پرت  اعضا:  و  حواس  هماهنگی  بازی 
روزنامه  با  و  گذاشت  سطل  یک  میتوان  ،حتی  و...  دارت  بسکتبال،  کردن، 

باطله گوله درست کرد و داخل سطل یا سبد پرتاب کرد.
از  یکی  بازی  سایه  نیست،  سرسره  و  تاب  فقط  پارک  پارک:  در  بازی 
جذابترین بازیها برای کودکان است. در فضای پارک می توانید برای تقویت 
روابط اجتماعی فرزندتان از وسایل بازی جمعی استفاده کنید تا کودک با هم 
ساالن خود در تعامل قرار گیرد، با این کار شور و هیجان کودک دوچندان 

خواهد شد.
بازی و مهارت های زندگی: با فرزندتان پیاده به خرید بروید، چه اشکالی 
دارد که کیسه های خرید را نفس زنان همراه فرزندتان به خانه بیاورید تا 
تالش و تقال در زندگی را حس کنند. در کارهای خانه)کارهای سبک و در 
توان کودک( او را مشارکت دهید، این کار خیلی خوب انرژی کودک را تخلیه 

می کند و حس کارآیی و اعتماد بنفس را باال می برد.
خاک بازی: برای کودک گلدان هایی تهیه کنید)حتی میتوانید برای اینکار 
یا حیاط  خانه  از  ای  گوشه  کنید(و  استفاده  نوشیدنی  خالی  های  بطری  از 
مثال  برای  دهید  آموزش  را  کاشتن  کودک  به  دهید،  اختصاص  آنها  به  را 
مورد  که  آنچه  هر  یا  و  خانگی  های  ،گل  و...  لوبیا،عدس  همچون  حبوباتی 
پسندتان است. او را تشویق کنید روزانه دقایقی را به گیاهانش رسیدگی کند 
تا رشدشان را ببیند،با رشد آنها اشتیاق و انگیزه کودک بیشتر می شود. با این 
کار زیبا و ساده یاد می گیرد برای موفقیت در اهدافش و به ثمر رساندنشان 

باید پیوسته و مداوم تالش کند.
و  مطالعه  به  کودک  تشویق  برای  راه  بهترین  کتابخوانی: 
فرزند  در حضور  و  خانه  در  والدین  که  است  این  یادگیری 
ضمیر  در  تصویر  بپردازند.این  مطالعه  به  را  روز  از  دقایقی 
کودک نهادینه خواهد شد و خودش تمایل به مطالعه نشان 
می دهد. متناسب با سن و توانایی کودک از کتاب داستان 
بدون متن، کتاب داستان شعری و... استفاده کنید، به همراه 

کودک کتاب را ورق زده و گوینده ی محض نباشید و کودک را به چالش 
داستان دعوت کنید تا در کنار تفریح، یادگیری نیز صورت گیرد. نظر کودک 
و یا حدسش راجع به اتفاقات صفحه ی بعد را بپرسید یا اینکه نقاشی ها، 
از  نهایت  یا در  ببرید و  نام  را  به کار رفته در کتاب  موجودات و رنگ های 

کودک بخواهید داستان را بازگو کند.
بازی تقویت حافظه: از کودک بخواهید برایتان کتاب بخواند، آواز و شعر 
بخواند، فیلم یا انیمیشن که تماشا کرده تعریف کند و نشان دهید که مشتاق 

شنیدن او هستید.
ساعات استفاده کودک از تکنولوژی)تلویزیون ،تبلت ،موبایل، بازی های رایانه 

ای و...( را محدود کنید. دقت کنید خودتان نیز شامل این قوانین هستید.

حمبت والدین
کودک  این صورت  در  نکنید،  مشاجره  همسرتان  با  کودک  خاطر  به  هرگز 
احساس گناه و مسئولیت خواهد داشت. در تربیت فرزند با همسرتان در یک 
روش معین به توافق برسید، دوگانگی بین پدر و مادر کودک را سردرگم می 
کند و در نهایت کودک به والدی پناه میبرد که خواسته هایش آسانتر است. 
کودک را با همسرتان تهدید نکنید »بذار بابا بیاد بهش میگم« با این جمله 
شما بی کفایتی خود را در کنترل کودک به او نشان می دهید و از پدرش او 
را می ترسانید. این کار باعث ایجاد مشکل درونی در کودک با پدرش می شود 
و صدمات جدی در روان کودک در پی خواهد داشت. فرزندتان را ببوسید 
انرژی های کاذبش تخلیه می  و نوازش کنید. پرخاشگری او کاهش میابد، 
شود، رابطه عاطفی بین شما و فرزندتان تقویت میابد،کودک احساس امنیت 
بیشتری میکند، هنگام بوسیدنش میتوانید سفارش های تربیتی و آموزشی را 

به او گوشزد کنید زیرا در این موقعیت همکاری کودک باالست.
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مقدمه
تامیـن سـالمت فرهنگـی و معنـوی زمینـه تجلی روحـی و روانی مسـاعدی 
را فراهـم میسـازد. برنامـه های مسـجد جامع شـهرک غرب آنچنـان دلپذیر 
اسـت کـه اگـر پذیـرش پیشـنهادات نمازگـزاران نیـز دنبال شـود به شـکل 
الگویـی بـرای دیگـر مسـاجد و برازنده سـالمت فرهنگـی و معنـوی خواهند 
شـد بـرای مثـال همدلـی و صمیمیـت روحانیـت با نمازگـزارن ، مراسـم نام 
گـزاری اطفـال توسـط حوزه علمیه مسـجد ،جلب عالقه نوجوانان به مسـجد 
، فعـال کـردن کتابخانـه مجهـز ،تجهیـز درمانگاهی که قدرت پرداخت قشـر 
پاییـن را منظـور خواهنـد کـرد و باالخـره برگـزاری جلسـات قـرآن ،وضع و 
خطابـه از جملـه مواهـب این سـالمت فرهنگی و معنوی می باشـد. سـیمای 
مسـجدی منظـم که در شـب هـای قدر ماه مبـارک رمضان پذیـرای بیش از 
دو هـزار نفـر بـوده اسـت بـا ذکر دعای جوشـن کبیـر جناب آقـای پیکری و 
سـخنان سـنجیده آیت اهلل هاشـمی تبریزی شـور و شـوق خاصی را پدیدار 
سـاخته بـود. سـخنرانی شـب هـای قـدر که بـه لزوم بخشـندگی و گذشـت 
مسـلمانان نسـبت بـه یکدیگـر و خاصـه حرمـت والدین اشـارت داشـت.این 
سـخنان پـر محتـوا آن هـم در شـب قـدر موجـب شـد که بـا غـور در قرآن 
کریـم نـه تنهـا در یـک مقالـه مروری بـر شـخصیت پیامبر گونـه ی حضرت 
موسـی )ع(و حضرت یوسـف )ع( داشـته باشـیم و ارزش و اعتبار بخشـندگی 
و حفـظ حرمـت والدیـن را به رشـته تحریـر در آوریـم بلکـه در مقاله دومی 
بـا یـک دید جامعه شناسـی اسـالمی به ابعـاد شـخصیتی پیامبـران دیگری 
چـون ابراهیـم خلیـل )ع( و بـه دنبال آن اسـتمرار نسـلی پیامبـری حضرت 
ابراهیـم بـه اسـوه حسـنه ای که بـه باالترین مـکارم اخالقی رسـیده و خاتم 

النبیـن لقب گرفته اشـارتی داشـته باشـیم.

بهداشت  سازمان  نظر  از  ها:  سالمتی  انواع  سازماندهی 
جامعه  پایدار  توسعه  الزمه  که  سالمتی  نوع  چهار  تامین  جهانی 

خواهند بود عبارتند از:
- سالمتی جسمانی )بهداشت و صحت بدن و رفع نارسایی های جسمانی(

و  یادگیری  عواطف،   ، مختلف  حواس  مدیریت  و  )قدرت  روانی  سالمتی   -
حافظه و ...(

- سالمتی اجتماعی )مدیریت و تنظیم ارتباط سالم با ارکان جامعه ،خانواده 
،نهادهای آموزشی ،اداری و اجتماعی و نیز کنترل اعتیاد و دیگر بد آموزی 

های اجتماعی(
تمامی  برای  آموزشی  ریزی  برنامه  )مدیریت  معنوی  و  فرهنگی  - سالمتی 

سالمتی ها و برای توسعه ارتباط با ماوراء طبیعه
مسلم این است که هر یک از انواع سالمتی های فوق در یکدیگر اثر گذاشته 

و از یکدیگر تاثیر می پذیرند.
جالب توجه اینکه نقش سالمت فرهنگی و معنوی به دلیل مدیریت برنامه 
ریزیه آموزشی برای چهار نوع سالمتی و هم به دلیل ارتباط تنگا تنگ بین 
عابد و معبود بسیار سازنده تر است )پزشک قلبی به بیمار ایراد میگرفت که 
آیا واقعا زنده هستی جواب میداد بلی ارتباط معنوی با خداوند هنوز سالمت 

جسمانی و روانی و اجتماعی مرا حفظ کرده و زنده نگه داشته است.
با  اگر  که  است  این  سوال  است:  موثرتر  ها  سالمتی  دهی  سازمان  چگونه 
سالمتی فرهنگی و معنوی که در موسسات فرهنگی و معنوی شکل میگیرد 
 KAP( مراحل تعلیم، نگرش، ایمان و باالخره رفتار متقیانه ما شکل می گیرد
که در مقاله قبلی ذکر شده ( شکل می گیرد ،پس چرا فساد و خیانت های 
مادی یا فرهنگی در کشورهایی چون هند ،چین ،ژاپن و کانادا کمتر ظهور 
در جهت  ها  کشور  این  آموزشی  های  ریزی  برنامه  که  است.گویی  میکرده 
معابد  باالخره  و  دولت  پرورش،نهاد  و  ،آموزش  خانواده  های  نهاد  سالمتی 
،کلیسا و مساجد آنچنان کنترل شده ک با هدف گیری تربیت صحیح افراد 
جامعه مدیریت مطلوبی را دنبال می کند و هرگز راهی برای کمترین دروغ 
،خیانت یا فساد اجتماعی شکل نمیگیرد)اگرچه از حیث روابط جنسی نقطه 
ضعف های بسیاری مشهود است( به این ترتیب قوانین سختی برای اجتناب 
از دروغ گویی ؛تخلف و کج روی ها به اجرا گذاشته می شود در حالی که الزم 
است در جامعه اسالمی ما از فطرت سالم افراد؛تعقل و اندیشه های مکتوب 
دنبال  را  آن  اجرای جدی  و  قانون سازی  زمینه  اهلل(بهترین  )کلمة  پیامران 

کنیم تا زمینه های هر فسادی ریشه کن کنیم.
برای آنکه بی شائبه سخن بگوییم در این مقام مثال حضرت موسی و حضرت 
از  بعدی  مقاله  در  کردیم  اشاره  که  همچنان  و  کنیم  می  مطرح  را  یوسف 

حضرت ابراهیم و خاتم انبیاء سخن به میان خواهیم آورد.
در قرآن کریم اندیشمندانی که در پیشگاه الهی تقربی یافته اند اغلب با نام 
انبیاء الهی مشهور گردیده اند )که از حیث کمیت به حدود 124 هزار نفر بالغ 
شده اند ولی از نظر کیفیت و نتایج تالش آنها برای تامین سالمت جامعه و 
تقرب الهی نسبتا متفاوت بوده اند(اگرچه فالسفه قدیم یونان و ایران باستان 
از قبیل سقراط ،افالطون و یا ابن سینا ،خوارزمی و... ویا فالسفه قرون وسطی 
از  پیامبری  هر  که  گویی  این حال  با  اند.   بوده  برخوردار  مهمی  جایگاه  از 
صفات الهی بیشتر بهره مند بوده کمک بیشتری به سالمت فرهنگی و معنوی 

لزوم سالمت فرهنگی و معنوی

دکرت حممد جهانفر   عضو هیئت علمی دانشگاه هتران

92



معمولی  بندگان  .از  است  یافته  پرورگار  نزد  بیشتری  تقرب  و  خود  جامعه 
باشند  الهی کوشا  یا در تقرب  و  آنان که در صوم و صالة خود  نیز  خداوند 
بهره روانی زیادی میابند برای نمونه در شب های قدر از بیش از یک هزار 
الهی )جوشن کبیر( بهره مند هستند، هم مشمول عنایت پروردگار  صفات 
قرار خواهند گرفت و هم با به کارگیری صفات الهی به مصداق آیه شریفه: و 
جعلناکم خلیفة[ فی االرض در جهت جانشینی پروردگار و مدیریت جامعه 

خود برای تامین سالمت فرهنگی و معنوی پویا خواهند بود.
به موجب قصص قرآنی هر پیامبری که در اجرای فرمان الهی احتمال تعللی 
داشته باشد و یا صفات ارزشمند خداوندی را به اجرا نگذاشته باشد به نوعی 
متوجه لزوم بکارگیری صفات الهی گردیده است. )برای مثال استمرار نسل 

پیامبریش متوقف می گردیده است.(
بخشندگی، الزمه سالمت فرهنگی و معنوی است. یک قصه معروف قرآنی این 
است که قارون ثروتمند بالمنازع عصر حضرت موسی بوده است که اغلب اوقات 
موجبات ناراحتی موسی )ع( را فراهم می کرده است ولی حضرتش بنا به امر 
الهی شکیبایی پیش می گرفته است. اما هنگامی که تهمت ناسزای قارون را 
شنید، سخت پریشان شده و به خداوند متعال پناه برد و اجازه نفرین به قارون 
را اخذ نمود. وقتی قارون حضور یافت،موسی )ع( نفرین کرد وگفت: ای زمین 
به امر الهی قارون را در خود فرو بر، قارون که ابتدا بذله گویی را آغاز کرده بود 
با شکاف زمین متوجه شد که واقعا در زمین فرو می رود. فریاد بخشایش قارون 
به اوج خود رسید ولی حضرت موسی )ع( پذیرای بخشایش قارون نمی شد. 
مالئکه خطاب به موسی )ع( گفتند: خدایت فرموده است اگر به جای هفتاد بار 
طلب بخشایش از موسی فقط یکبار طلب بخشایش از خدا می کرد قطعا هالک 
نمی شد و در قعر زمین فرو نمی رفت و مزه بخشندگی مرا می چشید. گویی 
که قصور موسی )ع( در انجام بخشندگی الهی موجب قهر الهی شده بود زیرا 
شایستگی موسی )ع( را نسبت به طلب مغفرت قارون و حالت اضطراری که عفو 
از موسی)ع( در کار نبود قهر آمیز اعالم کرد که نسل پیامبری حضرت موسی 

قطع و استمرار پیامبری در نسل هارون قرار گرفت.
و  خویشاوندان  به  احترامی  بی  والدین  خاصه  خویشاوندان  به  حرمت  لزوم 
خصوص والدین موجبات قهر الهی را فراهم می سازد. به یاد داریم که در فیلم 
مستندی که به شکل سمعی و بصری از حضرت یوسف به نمایش گذاشته 
و  کرده  فراهم  برایش  یوسف  برادران  که  زحماتی  و  لطمات  علیرغم  بودند 
حیاتش را به خطر انداخته بودند، در هنگام قحطی که یوسف )ع( حاکم مصر 
از غله را به خویشاوندان خود اگر چه وی را نمی شناختند  بود سهم الزم 

اهداء  کرده بود ولی حرمت پدر را آنچنان که باید حفظ نکرده بود و هنگامی 
که قرار بود به دیدار پدر خود برود جمعی از ملتزمین حاکم مصر یوسف را 
با  اما  رفتند  )ع( می  یعقوب  پدرش  استقبال  به  همراهی کردند که همگی 
وجودی که حضرت یعقوب پیاده به سوی یوسف خود می رفت یوسف )ع( 
تصمیم گرفت پیاده شود و پدر خود را مالقات کند ولی تحت تاثیر درباریون 
خود که وی را حاکم مطلق مصر معرفی کرده و پیاده شدن یوسف را در شأن 
عزیز مصر نمی دانستند، لهذا یوسف از بازدید متواضعانه از پدر خود محروم 
گردید که با مرکب خود به پدر نزدیک شده بود و به نوعی با غرور از پدر خود 
دیدن کرده بود، در حالی که احترام به پدر و مادر واجب می نمود. برای مثال 
در قرآن کریم آمده است: »وال تقل لهما اف وال تنهر هما و قل لهما قوال 

کریما. قل رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا«
به این ترتیب ترک یک امر واجب احترام به پدر موجب شد که ادامه نسل 
پیامبری از نسل حضرت یوسف قطع و به برادر بزرگتر مهربانی به نام الوی 
که هم مانع کشتن یوسف شده بود و هم حامی برادر کوچکش بنیامین بود 
تفویض گردید بدین معنی که رعایت حقوق خویشاوندی الوی و به خصوص 
حفظ حرمت پدر که از توصیه های الهی بوده است الوی را به مقام استمرار 

نسل پیامبری رسانده است.
نتیجه گیری کلی این است که برای تامین سالمت فرهنگی و معنوی بهره 
برنامه  و  اهلل  کلمة  و  تعقل  افراد،  الهی  فطرت  اسالمی،  فرهنگ  از  گیری 
آموزشی سنجیده برای نهاد های خانواده، آموزش و پرورش، برای نهاد دولت 
و نهاد مذهبی ضرورت کامل دارد که با هدف اطاعتی که مأجور الهی است 
راه  ایثار در  و  و گذشت  ، بخشندگی  نیکوکاری در جامعه  الگوی  به همراه 
سازندگی جامعه باشیم. حفظ حرمت اشخاص، خاصه والدین از جمله نکات 
ارزشمند قرآنی است که نقش اساسی در تامین سالمت فرهنگی و معنوی 

جامعه به جا می گذارد.

منابع و مآخذ:
1-سخنرانی آیت اهلل هاشمی تبریزی در شب های قدر ماه مبارک رمضان 

سال 1394 خورشیدی
2-التبیین الشریعه نقل از واعظ اصفهانی

فؤاد  محمد  از  الکریم  القرآن  الالفاظه  الفهرس  المعجم  اآلیات  3-کشف 
عبدالباقی 

Health Improvment-UNFPA-4
5-دانش خانواده سالم از دکتر محمد جهانفر هیأت علمی دانشگاه تهران
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است  )نارسیسیسم(   Narcissism لغت  ترجمه  شیفته  خود  لغت  تعریف 
که از یک افسانه یونانی گرفته شده است. در این افسانه مرد جوانی به نام 
نارسیوس عاشق عکس خود که در آب افتاده بود شد. و وقتی به آب پرید تا 

آن را که فکر می کرد حوری دریایی است بگیرد، غرق شد.
بعد ها با استعمال عمومی، این اصطالح در روان شناسی برای توصیف طبقه ای 
از اختالالت شخصیت مورد استفاده قرار گرفت. اگر می خواهید چنین افرادی 
را در برخوردهای ابتدایی بشناسید و در روابطتان با آنها با شناخت بهتر و 

بیشتری رفتار کنید، خواندن این نوشتار را از دست ندهید.

خود شیفته در  اصطالح به  کسی گفته می شود که خیلی  عاشق خودش باشد.
اگرچه »دوست داشتن خود«، ویژگی مطلوبی است ولی زیاده روی در »دوست 
داشتن خود«، باعث به وجود آمدن مشکالتی می شود که این نه تنها خود فرد 
یک  می تواند  خودشیفتگی)نارسیسیسم(  می آزارد.  هم  را  او  اطرافیان  بلکه 
مانع جدی در روابط و مناسبات میان فردی باشد. ویژگی های یک شخصیت 

خودشیفته می تواند به عنوان یک عامل منفی به هر ارتباطی ضربه بزند.
را  آن  گاهی  و  دارند  را  ویژگی های خودشیفتگی  تا حدی  افراد  همه  اگرچه 
هستند،  به خودشیفتگی  مبتال  خاص  به طور  هم  افرادی  اما  می دهند  بروز 

حتریریه نشریه

خودشیفتگی

سالمت
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آنها بدل شده  یا ویژگی شخصیتی در  بارز  یعنی خودشیفتگی به یک رفتار 
 )narcissistic personality disorder( شیفته  خود  بیماران  است، 
بودن«  بی نظیر  نوعی  و  بینی  بزرگ  خود  خود،  »اهمیت  عمیق  احساس  با 

مشخص می شوند.
این افراد خود را آدمهای خاصی می پندارند، درباره توانایی های خود اغراق 
و غلو می کنند، محتاج توجه و تایید، شعف، تعجب، مهربانی زیاد هستند و 
انتظار دارند بطور خاصی نیز با آن ها رفتارشود. تحمل انتقاد بر ایشان سخت 
است و در مقابل آن خشمگین شده، فرد مورد نظر را به »نادانی، حماقت و 

عدم درک واقعیت« متهم می کنند.
پیروی  اطاعت و  انتظار  را قوی، مشهور، دانا ترین و … قلمداد کرده،  خود 

دیگران را دارند.
بزرگ  چون  سازند.  برآورده  را  آن ها  خواسته های  نمی توانند  دیگران  چون 
بینی او در تضاد با واقعیت است، روابط اجتماعیشان شکننده بوده و مسائل 
بوجود  را  با رفتارخود آن ها  زیادی دارند که  بین فردی، شغلی و فقدانهای 

می آورند، در حالی که هیچ بینش و آگاهی نسبت به آن ها ندارند.

ویژگی افراد خودشیفته
به اختالل خودشیفتگی  مبتال  فردی که  نظر  از  نادیده می گیرند:  را  دیگران 
کمک  او  به  که  هستند  ابزاری  و  وسیله  تنها  دیگران  است  نارسیسیسم  یا 
می کنند تا به اهدافش برسد. بنابراین طرز تفکر افراد خودشیفته به دیگران 
از  دارند  که  هدفی  برای  و  استفاده  آنها  از  می توانند  چگونه  که  است  این 
حمایت آنان بهره برداری شخصی کنند. شخصی که به خواسته های این گونه 
افراد تن ندهد، کسی که موافق این گونه افراد نباشد یا کسی که آنها را آن گونه 
که خود می پندارند برتر و خاص ندارند، از نظر آنها افراد وجود خارجی ندارند 
و به قول معروف به چشم شان نمی آید. به همین دلیل خودشیفته ها گاهی با 
مردم بی ادبانه یا نامناسب رفتار می کنند زیرا از نظرشان دیگران تنها ابزاری 
هستند که باید مورداستفاده قرار گیرند و چنان چه دیگر به کارشان نیایند یا 
بعد از آن که به واسطه آنها به هدفشان رسیدند، طوری با آنها رفتار می کنند 

که انگار نه انگار این افراد زمانی یار غار و همنشین قافله آنها بوده اند.
خودشیفتگی  به  مبتال  بیمارگونه  تا حد  شخصی که  داده اند:  قورت  را  حیا 
)نارسیسیسم( است کم کم احساس شرم و حیا را از دست می دهد یا کمتر 
از دیگر افراد احساس شرم و حیا می کند. به عبارت دیگر رفتارهایی که باعث 
بر این  آنها احساس شرمساری کنند  انجام  از  به طور طبیعی  می شود دیگران 
از  احساسات دیگران، سوءاستفاده  با  بازی  بنابراین  ندارد.  تاثیر مشابه  افراد 
برای  ناراحتی  یا  وجدان  عذاب  هیچ گونه  آنها  انداختن  دست  و  افراد  سایر 
خودشیفته ها به همراه ندارد و احساس شرمساری نمی کنند. برای آنها به بازی 
گرفتن احساسات طرف مقابل باعث شرمساری نیست زیرا آنها همیشه خود 
به دست  را  را می خواهند، پس آن  آنها چیزی  از دیگران می بینند.  باالتر  را 

می آورند، صرف نظر از این که این کار چه تاثیری بر دیگران دارد.
از خودشان تصویر ذهنی تحریف شده دارند: فرد سالم از نظر شخصیتی قادر 
به درک  و  شناخت عیوب و ایرادهای خود هست، هرچند ممکن است پذیرش 
این عیوب برایش ساده نباشد. مثال ممکن است بداند که باید قدری صبورتر 
باشد چون  داشته  بیشتری  تواضع  باید  یا  می شود  عصبانی  زود  باشد چون 
خودخواه است یا قدری مودبانه تر صحبت کند چون کمی بی مالحظه است 
در  است.  واقف  به این عیوب  به هر حال  اما  می شود،  دیگران  ناراحتی  باعث  و 

حالی که افراد خودشیفته، به حدی خودشان را کامل می بینند 
که تصور ایراد را هم از خود دور می دانند.

برای  انگیزه ای  هیچ  افراد  این  خود،  دانستن  به دلیل کامل 
بهبود ندارند و هرگونه تغییر در رفتار دور از انتظار آنان است.
تحقیر دیگران برایشان عادی است: معموال افراد خودشیفته 
ارزش  اگر  لذا  می کنند  بودن  فوق العاده  و  برتری  احساس 
حتی  و  نابود کردن  قیمت  به  بیفتد  به خطر  اعتبارشان  و 

متالشی کردن زندگی دیگران سعی در اصالح  امور خود دارند. آنها دیگران را 
لگد مال می کنند، مقام و منزلت آنها را تنزل می دهند و آنها را پست و زبون 
ارتباطات  می کنند تا خود احساس برتری کنند. این موضوع به خصوص در 

مشترک نیز دیده می شود.
اگر شما با یک شخص خودشیفته ازدواج کنید، اوال باید بدانید که همسرتان 
هیچ ایرادی ندارد، پس نباید ایرادی از او بگیرید، ثانیا این فرد به طور مرتب 
را خشنود  اعتماد به نفس شما و خوار و حقیر کردن شما خودش  با تضعیف 
موجودی  که  تفکر  این  با  باید سال ها  این که شما  یعنی  این  و  کرد  خواهد 
پست و بی ارزش هستید و تنها هدف شما ارایه خدمات و سرویس به همسر 

خودشیفته تان است، با او زندگی کنید.
برتر  و  خاص  افرادی  را  خودشان  خودشیفته  افراد  هستند:  طلبکار  همه  از 
تصور و احساس می کنند، باید خواسته هایشان به خودی خود و بدون هر گونه 
پرسشی برآورده شود. آنها نسبت به چنین رفتاری احساس طلبکارانه، حق 
به جانب و مدعی دارند لذا هنگامی که این امر محقق نشود به عصبانیت های 
بی دلیل یا خشم و غضب خودپسندانه ای دچار می شوند. از آن جایی که تصور 
با  حق  همیشه  می کنند  فکر  و  دارند  خود  اهمیت  درباره  شده ای  تحریف 
آنهاست، چنان چه  کسی خواسته های آنان را برآورده نکند، تمام تالش خود 
را برای تحقیر همه جانبه آن شخص، بدون هیچ احساس عذاب وجدانی، به کار 

می گیرند.
که  دارند  وجود  افراد کسانی  این  بر  و  دور  همیشه  هستند:   پرور  نوچه 
خودشیفتگی آنها را تقویت می کنند. همیشه کسانی هستند که جذب این 
افراد می شوند و با رفتارهای خود در کوره خودشیفتگی آنها می دمند. معموال 
دارند،  کمی  اعتماد به نفس  که  می شوند  خودشیفته  فرد  یک  جذب  افرادی 
خودآزارانه  تمایالت  خودشیفته  یک  با  ارتباط  در  و  می دانند  حقیر  را  خود 
یا مازوخیسمی خود را برآورده می کنند. از طرف دیگر، خودشیفته ها نیز با 
تحقیر مداوم این افراد هم برتری خود را حفظ می کنند و هم ناخواسته با 

این کار باعث اطاعت پذیری آنها می شوند.

روش درمان خودشیفتگی)نارسیسیسم(
1.روان درمانـی اختـالل شـخصیت خـود شـیفته بی   نهایـت مشـکل اسـت. 
از تمایـالت خـود  بایـد دسـت  افـراد  ایـن  بـرای پیشـرفت درمـان  چـون 
شـیفتگی بردارنـد تـا بتوانند بـا درمانگر رابطه برقـرار نمایند. و این مسـتلزم 
بینـش و آگاهـی بیمـار نسـبت بـه رفتـار وتفکـر خود اسـت. ایـن بینش در 
اصـل وجـود نـدارد و اگـر هم بـه مشـکل خود بینـش پیـدا کنند بـه دنبال 
آن تصویـر متالشـی شـده خود باعث می شـود کـه دوباره رفتـار و تفکر خود 

بـزرگ بینـی را در پیـش بگیرند.
افسردگی ها و کربنات  از ضد  با روان درمانی استفاده  2.دارو درمانی همراه 

لیتیوم برای تحمل بهتر احساس طرد شدن و نوسانات خلقی مفید است.
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گلودرد چرکی وجود ترشحات سفید چرکی بر روی لوزه های کامی 
به  نیاز  و  می شود  چرکی  گلودرد  باعث  که  عاملی  مهمترین  است. 
استرپتوکوک  خانواده  از  باکتری  می کند  پیدا  آنتوبیوتیکی  درمان 
است.، گلو درد چرکی عفونت گلو و لوزه ها به وسیله باکتریهای از 
استرپتوکوکی  نوع  درد  گلو  نام  به  که  باشد  می  استرپتوکوک  نوع 

شناخته می شود .
منتقل می شود.  بیمار  فرد  با  نزدیک  تماس  از طریق  استرپتوکوکی  گلودرد 
آزمایشی  استرپتوکوکی، الزم است  به گلودرد  ابتالی فرد  تایید  برای  گرچه 
موسوم به کشت حلق انجام گیرد. اما معموال بدون این آزمایش، موارد احتمالی 
گلودرد استرپتوکوکی را می توان از روی نشانه ها تشخیص داد. مصرف آنتی 

بیوتیک می تواند برای فرد مبتال به گلودرد استرپتوکوکی مفید باشد.
گلودرد استرپتوکوکی بدون درمان معمواًل چند روز باقی می ماند. درمان با 
آنتی بیوتیک معمواًل باعث می شود تا نشانه ها ۱۶ ساعت زودتر ناپدید شوند. 
بیماری های  به  ابتال  احتمال  از  بیوتیک، کاستن  آنتی  با  دلیل اصلی درمان 
یا تجمع  رماتیسمی  نام تب  به  قلبی  بیماری  نوعی  مثاًل،  است.  خطرناک تر 
چرک در گلو موسوم به ورم پشت حلقی. مصرف آنتی بیوتیک در بازه زمانی 

۹ روز از شروع بروز نشانه ها بیشترین کارآیی را دارد.

نشانه های گلو درد چرکی چیست ؟
غذا- دادن  قورت  هنگام  در  خصوص  به  گلو  ناحیه  در  سوزش  و  درد  گلو 

تب- تورم و دردناک شدن غدد لنفاوی در ناحیه گردن- احساس خستگی  
کوفتگی بدن- لوزه ها متورم شده و اغلب با نقاط چرکی پوشیده می شوند 

.- ناحیه سقف دهان قرمز رنگ و ملتهب می شوند .
: سرفه ، گرفتگی صدا، آبریزش بینی از نشانه های گلو درد چرکی  توجه 

نبوده و بیشتر ویروسی می باشد .

حنوه انتقال گلودرد چرکی چیست ؟
انتقال عفونت استرپتوکوکی ازطریق ریز قطرات ، هنگام عطسه و سرفه در 
فرد دارای گلو درد چرکی صورت می گیرد. گلودرد استرپتوکوکی از طریق 
تماس نزدیک با فرد بیمار منتقل می شود. گرچه برای تایید ابتالی فرد به 
گلودرد استرپتوکوکی، الزم است آزمایشی موسوم به کشت حلق انجام گیرد.

مدت زمان دوره کمون ) دوره پنهان( چه مدت می 
باشد ؟

ــه  ــا زمانیک ــود ت ــی ش ــدن م ــت وارد ب ــه عفون ــی ک ــون ) از زمان دوره کم
ــد . ــی باش ــاری ۳-۱ روز م ــن بیم ــود ( ای ــی ش ــده م ــم دی عالئ

ــه  ــک نمون ــو ی ــم از گل ــی توانی ــترپتوکوک م ــوع اس ــخیص ن ــت تش جه
ــود . ــه ش ــت گرفت کش

بعد از 2 روز جواب قطعی کشت آماده می شود . 

اسرتپتوکوکی  نوع  چرکی  گلودرد  درمان 
چیست :

درمـان یـا بـه صـورت تزریقـی و یـا بـه صـورت خوراکـی  بنـا به تشـخیص 
پزشـک معالج اسـت . دارو را طبق دسـتور پزشـک و سـر سـاعت مشـخص 
شـده مصـرف کنیـد . اگـر عالئـم بیمار شـما در ابتـدای درمان بهبـود یافت 

طـول مـدت درمـان را کامـل کنید.
اسـتفاده خودسـرانه  و بـدون تجویـز پزشـک ازآنتـی بیوتیـک هـا نـه تنهـا 
سـودمند نیسـت بلکـه منجـر بـه وارد کردن آسـیب جدی به بدن می شـود
در صورتـی کـه پزشـک تشـخیص دهـد عامـل ایجـاد گلـو درد ویروسـی 
اسـت نیـاز بـه درمـان بـا آنتـی بیوتیک نمـی باشـد . لـذا جهـت جلوگیری 
از مقاومـت میکروبـی بـه پزشـک پیشـنهاد تجویـز آنتـی بیوتیـک ننمائید .

طول مـدت بیماری گلـو درد چرکی چنـد روز می 
؟ باشد 

در صــورت مصــرف آنتــی بیوتیــک 2۴ ســاعت بعــد از شــروع مصــرف آنتــی 
بیوتیــک عالئــم کاهــش مــی یابــد .

ــم  ــود عالئ ــروع نش ــار ش ــت بیم ــک جه ــی بیوتی ــه آنت ــی ک ــا در صورت ام
ــد . ــول بینجام ــه ط ــه ب ــد هفت ــن اســت چن ممک

تب روماتیسمی چیست ؟
تـب روماتیسـمی یـک مشـکل بسـیار جدی اسـت کـه مـی تواند بـه دنبال 
درمـان نامناسـب گلـو درد چرکـی و یـا عـدم در یافـت آنتی بیوتیـک ایجاد 

. گردد 
عالئم تب روماتیسمی شامل نشانه های زیر می باشد :

نارسـایی دریچـه هـای قلـب - درد و تـورم مفاصـل - حـرکات غیـر ارادی 
بـدن - تـب - راشـهای پوسـتی

تب روماتیسمی معمواًل 5-2 هفته بعد از عفونت گلو ایجاد می شود .

آسیب به کلیه ها چگونه است ؟
ــه کلیــه هــا مــی باشــد کــه  از عــوارض دیگــر گلــو درد چرکــی صدمــه ب
ــان نشــده خــود  ــت اســترپتوکوکی درم ــن مشــکل ۱۰ روز بعــد از عفون ای
ــه  ــم کلی ــا دائ ــت و ی ــایی موق ــه نارس ــن ب ــه ممک ــد ک ــی ده ــان م را نش

ــد . بینجام
ــگ - ورم  ــره رن ــزان ادرار - ادرار تی ــش می ــامل : کاه ــای آن ش ــانه ه نش

ــا – خســتگی ــراف چشــم ه ــف اط خفی
-  افـرادی کـه دچـار تـب روماتیسـمی شـده انـد باید جهـت پیشـگیری از 
مشـکالت بعـدی تـا ۴۰ سـالگی و یـا تـا پایـان عمـر طبـق نظـر پزشـک به 

صـورت دوره هـای مشـخص از آنتـی بیوتیـک هـا اسـتفاده نمائیـد .

Strep throat - گلودرد چرکی
 دکرت نسیم حکیمیها

برگرفته از پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی وزارت هبداشت
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یک واقعیت تلخ وجود دارد؛ قلیان به تفریح اصلی 
)به خصوص  از مردم جامعه مان  قابل توجهی  درصد 
در  زیادی  صحبت های  است.  شده  تبدیل  جوانان( 
غلظت  قلیان  بله،  شنیده اید.  قلیان  مضرات  مورد 
سرطان  به  ابتال  امکان  می دهد،  افزایش  را  خون 
ولی  دیگر؛  ضرر  یک  و  هزار  و  می دهد  افزایش  را 
برای  کو گوش شنوا؟ در هنایت، هبرتین مکان 
روز  یک  خستگی  رفع  یا  هفته  آخر  گذراندن 

کاری، سفره خانه ها هستند.
خوب بیایید یک بار برای همیشه، قلیان را به صورت فنی بررسی 

کنیم و ببینیم که واقعا داستان این دستگاه چیست.

قلیان چیست؟
 )Sheesha یا Hubble-Bubble یا Hookah( »به طور خالصه، »قلیان
دستگاهی است متشکل از یک لوله )شلنگ( و یک بدنه که برای مصرف دود 
تنباکو، از طریق عبور از روی آب خنک استفاده می شود. تنباکو در ظرفی 
که روی قلیان قرار دارد، به کمک زغال مخصوص، گرم شده و دودش پس از 

عبور از فیلتر آب خنک، از طریق لوله ی دستگاه، استعمال می شود.
به  مربوط  سنتی  مراسم  محبوب ترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  قلیان  مصرف 
کشور ترکیه بوده که به کشورهای خاورمیانه، هند و حتی آمریکا هم وارد 

شده است.

ضررهایی فراتر از باورمان
دود  هم،  قلیان  در  و  می شود  ایجاد  تنباکو  شدن  سوزانده  از  سیگار  دود 
می شود.  ایجاد  زغال  توسط  ظرفی  در  تنباکو  شدن  گرم  از  شده  استعمال 

دستاورد نهایی هر دو یکسان است؛ دود!
دود قلیان هم کامال مشابه دود سیگار، کامال سرطان زا است.

باور دوم این است که دود قلیان، به دلیل عبور از روی آب، ترکیبات مضرش 
را از دست می دهد.

تنها  نه  آب،  روی  از  کرده  عبور  دود  است.  اشتباه  هم  باور  این  متاسفانه 
هیچ کدام از ترکیبات شیمیایی خود را از دست نمی دهد، بلکه به دلیل افزایش 
چگالی، بیشتر از دود سیگار در ریه ها رسوب می کند. به عالوه، وجود میوه 
)اسانس میوه( و عسل در تنباکوی قلیان، هیچ تاثیری در کاهش نیکوتین و 
مواد سرطان زایش نخواهد داشت. البته، خنک شدن دود قلیان به واسطه ی 

عبورش از آب، سوزاندن ریه ها را کاهش می دهد.
در  دود   )Inhale( مکش  بیشتر  زمان  واسطه ی  به  قلیان  ضرر  اصلی ترین 
مقایسه با سیگار است. این کار باعث می شود تا چند ده برابر بیشتر، نیکوتین 
در  شود.  ریه ها  وارد  آرسنیک(  و  مونواکسیدکربن  )مثل  شیمیایی  مواد  و 
ضمن، به دلیل اینکه تنباکو در قلیان توسط زغال گرم می شود، دود تولید 

شده، مونواکسیدکربن بیشتری در مقایسه با سیگار دارد. این 
گرفتگی  نتیجه  در  و  غلظت خون  افزایش  باعث  موضوع 

رگ ها و بیماری های قلبی می شود.
طرز  به  اخیر  سال هاي  در  که  آلودگي هایي  از  یکي 

قابل توجهي در ایران شیوع پیدا کرده »اپشتن بار 
ویروس« یا EBV است. این ویروس باعث ایجاد 
که  مي شود  عفوني«  حاد  »مونونوکلئوز  بیماري 
با گلودردهاي شدید، چرک روي سطح لوزه ها، 
لرز  و  تب  گردن،  ناحیه  لنفاوي  غدد  بزرگي 

همراه است.
خیلي از جوانان یکي- دو هفته بعد از استفاده 
مي شوند،  بیماري  این  دچار  قلیان  از  مشترک 
استفاده  مصرف  یکبار  مکش  سر  از  اگر  حتي 

بیماري  این  به  که  فردي  واقع،  در  باشند.  کرده 
مبتالست، مي تواند با یکبار پک زدن تعداد زیادي 

به  با توجه  کند.  قلیان  آب  محفظه  وارد  را  ویروس 
دارد،  وجود  خنک  هواي  محفظه  این  در  اینکه 
بماند و  ویروس مي تواند مدت طوالني در آن زنده 

باعث آلودگي سایر افراد مصرف کننده قلیان شود.

با  فقط  حيت  سل،  انتقال  احتمال 
يک پک!

بسیاري از بیماري هاي منتقله توسط ریز قطره هاي 
و...  سرماخوردگي  آنفلوانزا،  سل،  مثل  تنفسي 
مي توانند با مصرف قلیان مشترک میان افراد منتقل 

شوند.
آنفلوانزا  مثل  ویروسي  بیماري هاي  انتقال  راه  البته 
فقط استنشاق نیست بلکه کافي است بیمار به بدنه 
آن  با  او  از  بعد  و شما  بزند  قلیان دست  یا شیلنگ 
ناحیه تماس پیدا کنید. سل نیز یکي از عفونت هاي 
باکتریایي است که به راحتي از طریق قلیان مشترک 

منتقل مي شود.
این بیماري در افرادي که نقص یا ضعف سیستم ایمني 

دارند مثل افراد مبتال به ایدز مي تواند بسیار خطرناک 
ریه،  درگیري  به  مي توان  نیز  آن  اصلي  عالئم  از  باشد. 

سرفه، تب، خلط عفوني، عرق شبانه و بي اشتهایي اشاره 
آزمایش خلط،  انجام  با  به سل مي توانند  افراد مبتال  کرد. 

بیماري شان را تشخیص دهند. این بیماران باید براي مدت 
6 ماه داروي ضد سل مصرف کنند تا درمان شوند.

البته به غیر از سل ریوي انواع دیگري از این بیماري نیز وجود 

مضررات قلیان
حتریریه نشریه
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دارد؛ از جمله سل استخوان، دستگاه تناسلي، مغز، کبد، چشم و...

وجود  پيلوری  هليکوباکرت  انتقال  احتمال 
دارد

»هلیکوباکتر پیلوری« نوعي آلودگي باکتریایي است که مي تواند از 
طریق بوسیدن، قلیان مشترک، قاشق مشترک، غذاي مشترک 
و حتي دست دادن میان افراد منتقل شود، اما باید بدانید این 
ابتداي  از  ما  از  بسیاري  و  نیست  دردسرساز  خیلي  باکتري 
عمرمان چند بار به آن مبتال شده ایم. این عفونت ممکن است 
ورم  با  موارد  بعضي  در  اما  باشد  نداشته  عالمتي  هیچ گونه 
و  استفراغ  تهوع،  جناق،  زیر  ناحیه  درد  اثني عشر،  و  معده 
بیشتر  آن  عالئم  واقع  در  مي شود.  همراه  غذا  کردن  ترش 

شبیه زخم معده است.

خطر  افزايش  و  قليان  در  شري  از  استفاده 
رشد باکرتي ها

از  استفاده  که  است  این  مردم  میان  غلط  باورهاي  از  یکي 
آلودگي ها  انتقال  از  مي تواند  قلیان  مخزن  در  آب  جاي  به  شیر 
و  است  اشتباه  کامال  باور  این  کند.  جلوگیري  مصرف کننده  به 
رشد  براي  مناسبي  بسیار  محیط  شیر  زیرا  دارد  حقیقت  آن  برعکس 
باال  در  شده  ذکر  مضرات  به  توجه  با  ویروس هاست.  و  میکروب ها  بقاي  و 
سفر،  تفریح،  ورزش،  دنبال  و  بگذارند  کنار  را  دخانیات  جوانان  مي کنم  توصیه 

طبیعت گردي و سرگرمي هاي سالم دیگر باشند.

قلیان هم اعتیادآور است!
تنباکوی قلیان )که معموال با عسل مخلوط شده و چسبناک است( هم همانند سیگار دارای نیکوتین 
است. تحقیقات جدید نشان داده که میزان نیکوتینی که برای مصرف قلیان به مدت نیم ساعت وارد بدن انسان 

می شود، برابر با میزان نیکوتین یک بسته سیگار است. بنابراین قلیان )حداقل!( به اندازه ی سیگار، اعتیادآور است.

هبداشت قلیان
به جز سفره خانه های لوکس و گران قیمت، کمتر پیش می آید که قلیان ها بعد از هر بار استفاده، به طور کامل 
کنیم،  استفاده  شخصی  و  مصرف  یک بار  دهنی های  از  اگر  حتی  که  می شود  باعث  موضوع  این  شوند.  شسته 
میکروب های زیادی بین افراد انتقال یابد. برای مثال، لوله یا به اصطالح شلنگ قلیان، یکی از آلوده ترین قسمت های 
آن است و اگر مرتب شسته نشود، باعث خواهد شد تا میکروب هایی که از طریق تماس دست به آن ها منتقل شده اند، 

به نفر بعدی انتقال یابند.

مجع بندی
باور اصلی به این سمت است که قلیان در مقایسه با سیگار، ضرر به مراتب کمتری برای بدن دارد. بر اساس همین 
باور غلط، نزدیک به ۱5 درصد از جوانان ایران، قلیان مصرف می کنند. قلیان تفریح ارزان و در دسترسی است ولی 
نباید به وسیله ای برای رفع خستگی یا گذراندن زمان تبدیل شود. قلیان بسیار از آن چیزی که فکر می کنیم 

مضرتر است.
اگر قرار است به سفره خانه ای رفته و یک ساعت از قلیان استفاده کنیم، بهتر است که به جایش، یک بسته 

سیگار بکشیم؛ این طوری سالم تر خواهیم بود
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مقدمه
در  که  است  پزشکی  علم  از  شاخه ای  ورزشی  پزشکی 
زمینه سالمتی ورزشکاران و همچنین استفاده از ورزش 

در جهت حفظ سالمت عمومی انسانها مطالعه می نماید.

زمینه ها
ــی  ــکی ورزش ــث پزش ــدرکاران ورزش مبح ــت ان ــدگاه دس ــد از دی هرچن
بیشــتر محــدود بــه درمــان آســیب ها وبازتوانــی آســیب دیــدگان و کنتــرل 
ســالمت عمومــی ورزشــکاران می شــود ولــی رفتــه رفتــه دامنــه ایــن علــم 

ــر را شــامل می شــود: ــات زی ــه و موضوع توســعه یافت
•فیزیولوژی ورزشی و شرایط سازگاری بدن در محیط های مختلف

•فیزیوتراپی و بازتوانی آسیب های ورزشی
•بیومکانیــک حــرکات بــدن وپــی بــردن بــه حــرکات خطــا جهــت کســب 

بیشــترین راندمــان و کمتریــن آســیب
•آسیب های ورزشی )تشخیص و درمان آسیب ها(

•اختالالت و بیماری های ناشی از ورزش و نحوه برخورد با آن ها
•تغذیه ورزشی و مکمل های غذائی مجاز

•روانشناسی ورزشی
•ورزش در بیماران و در افراد دارای معلولیهای جسمی و ذهنی

•ورزش در کودکان و نوجوانان
•نحوه شناسائی استفاده از داروها و مواد نیروزا غیر مجاز در ورزش

•ورزش در افراد دارای معلولیهای جسمی و ذهنی
•ورزش در درمان بیماران و پیشگیری از بیماریها

تغذیه ورزشی
ــم  ــد از رژی ــه دارن ــمی ک ــت جس ــه فعالی ــه ب ــا توج ــد ب ــکاران بای ورزش
غذایــی متفاوتــی اســتفاده نمایند.تغذیــه مناســب در افزایــش تــوان 
ــرادی کــه  جســمانی ورزشــکاران بیــش از فعالیت هــای ورزشــی اســت. اف
در فعالیت هــای ســنگین ورزشــی ماننــد کوهنــوردی، وزنــه بــرداری، 
ــه  ــا آن دســته از ورزشــکاران ک ــد، در مقایســه ب شــنا و... شــرکت می کنن

ــد.  ــاز دارن ــی بیشــتری نی ــواد غذائ ــه مصــرف م ــد ب ورزش ســبک می کنن
بــه همیــن دلیــل، در صــورت عــدم تناســب تغذیــه بــا نــوع ورزش ممکــن 
اســت افــزون بــر از دســت دادن چربــی بــدن خــود، بــه تدریــج ماهیچه هــا 
نیــز تحلیــل رفتــه و در خــود احســاس رخــوت، خســتگی و عــدم تمایــل 
بــه ادامــه فعالیت هــای ورزشــی نمائیــد؛ بنابرایــن اســتفاده از مــواد غذایــی 
ــول  ــکاران را در ط ــاط ورزش ــالمتی و نش ــا س ــه تنه ــالم ن ــب و س مناس
ــش  ــان را افزای ــالت ش ــد عض ــر مفی ــه عم ــد، بلک ــن می کن ــی تأمی زندگ
ــود را  ــه خ ــورد عالق ــای م ــد ورزش ه ــدت بیشــتری می توانن ــد و م می ده

انجــام دهنــد.

نقش ورزش در جلوگیری از پوکی استخوان
ــه  ــت. ب ــتخوان اس ــی اس ــگی پوک ــنین یائس ــا در س ــر خانم ه ــی اکث نگران
همیــن دلیــل پیشــگیری بایــد از مدت هــا پیــش از یائســگی شــروع شــود. 
ورزش مهمتریــن عامــل پیشــگیری از پوکــی اســتخوان بــه شــمار مــی رود. 
ــه  ــد، بلک ــدود می کن ــتخوان ها را مح ــن اس ــن رفت ــا از بی ــه تنه ورزش، ن
موجــب تعــادل و هماهنگــی بهتــر و تقویــت عضالتــی می شــود کــه هنــگام 
ایســتادن متکــی بــه آنهــا هســتیم. ورزش هــای قدرتــی و مقاومتــی، بســیار 

در ایــن زمینــه مهــم انــد.
ــر  ــتخوان در نظ ــی اس ــری از پوک ــرای جلوگی ــم ب ــروه ورزش مه ــج گ پن
ــی  ــای کشش ــده - ورزش ه ــای گرم کنن ــت: - ورزش ه ــده اس ــه ش گرفت
ــکم و  ــای ش ــتخوان - ورزش ه ــوده اس ــده ت ــش دهن ــای افزای - ورزش ه
پشــت - ورزش هــای شــل کننــده کــه احتمــااًل الزم اســت قبــل از انجــام 
ــده  ــای گرم کنن ــتخوانی از ورزش ه ــوده اس ــده ت ــش دهن ــای افزای ورزش ه
ــان بافتــی ناشــی از ورزش را  ــا احتمــال صدم و کششــی اســتفاده شــود ت

ــد. کــم نمای

اثرات ورزش در روح آدمی: 
ــه  ــردن روحی ــاال ب ــردگی و ب ــگیری از افس پیش

ــرد ــی ف عموم
در میانــه انجــام فعالیــت بدنــی، تولیــد یــک مــاده شــیمیایی از بــدن بــه نام 
ــا افســردگی  ــدن ب »ســروتونین« بیشــتر می شــود. کاهــش ســرتونین در ب

ورزش علمی، رمز موفقیت
علیرضا رشیدی   کارشناس تربیت بدنی
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ــن  ــش ای ــت افزای ــز در جه ــردگی نی ــد افس ــای ض ــت و داروه ــط اس مرتب
ــه طــور  ــدن عمــل می کننــد. بنابرایــن در میــان افــرادی کــه ب مــاده در ب
ــت. ــوان شــخص افســرده ای یاف ــدرت می ت ــه ن ــد، ب ــب ورزش می کنن مرت

از طرفــی بــا ورزش کــردن، تولیــد »اندورفیــن« و »اپــی نفریــن« و 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــواد ب ــن م ــد و ای ــش می یاب ــز افزای ــیتوکین ها« نی »س
ــده و  ــرد ش ــی ف ــه عموم ــیاری و روحی ــطح هوش ــردن س ــاال ب ــث ب باع
احســاس انــرژی و شــادابی بیشــتری بــرای انجــام کارهــای روزمــره زندگــی 

ــد. ــا می کنن ــکار اعط ــخص ورزش ــه ش ب

تأثیــر ورزش در زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی 
و در شــغل افــراد:

مســلمًا یــک شــخص ورزشــکار بــا تنبلــی و کســالت بیگانــه اســت و عــالوه 
بــر داشــتن اندامــی متناســب از روحیــه بــاال و شــادابی نیــز برخوردار اســت 
ــواده و  ــن موفقیــت، ارتباطــات وی را در زندگــی روزمــره، چــه در خان و ای

چــه در اجتمــاع یــا محیــط کار تضمیــن می کنــد.
کارفرمایـان در بـکار گیـری افـراد، ایـن معیارهـای مهـم را در نظـر خواهند 
گرفـت. بنابرایـن یـک شـخص سـالم و تندرسـت، از موقعیـت و پیشـرفت 
شـغلی بهتـری نسـبت بـه افـراد چاق و کـم تحـرک برخـوردار خواهـد بود.

پیشگیری از ابتال به آلودگی های اجتماعی
یـک فـرد سـالم و ورزشـکار، ناخـودآگاه از سـیگار دوری می کنـد، چـون در 
می یابـد بـا ورزش بـه اکسـیژن بیشـتری نیـاز دارد، ولـی سـیگار یـا مـواد 
مخـدر بـه وضوح انـرژی وی را کـم و او را ضعیف تـر می کنـد. بنابراین خود 
بـه خـود برای پیشـرفت در امور ورزشـی خویش و بـرای انجـام تمرینات، از 

ایـن مـواد دوری می جویـد.
ایـن  از  می تـوان  کمتـر  سـالم  ورزشـی  محیـط  یـک  در  دیگـر،  از سـوی 
گونـه افـراد و آلودگی هـا اثـری یافـت و احتمـال ابتـالی چنیـن افـرادی به 
آلودگی هـای اجتماعـی بسـیار پاییـن اسـت و بـه دلیـل روحیـه ورزشـی از 
بسـیاری ناهنجاری هـای دیگـر اجتماعـی، کـه بـا خلـق و خوی ورزشـکاری 

همخوانـی نـدارد، پرهیـز می کننـد.

تقویت عملکرد ذهن در یادگیری و مهاهنگی
ــود.  ــه نمی ش ــمانی خالص ــت جس ــش فعالی ــا در افزای ــف ورزش تنه تعری
ــکی،  ــکیت، اس ــگ، اس ــگ پن ــر پین ــروزی نظی ــای ام ــیاری از ورزش ه بس
بســکتبال، شــنا و... حرفــه ای هســتند و نیــاز بــه یادگیــری و حتــی مربــی 
مجــرب دارنــد و کار فکــری زیــادی را نیــز می طلبنــد. بنابرایــن ورزش هــای 
ــک فعالیــت جســمی ســاده نیســتند، بلکــه توانایی هــای  ــا ی ــروزی تنه ام
ــی،  ــی، چاالک ــه هماهنگ ــون از جمل ــای گوناگ ــز را در کاره ــده مغ پیچی
ــه  ــد. ب ــود می بخش ــن بهب ــم گرفت ــت تصمی ــردن و درس ــل ک ــت عم درس
ــز،  ــای مغ ــن توانایی ه ــکار ای ــر ورزش ــخص غی ــک ش ــه در ی ــه ای ک گون
ــود درنتیجــه  ــل و سســت می ش ــن تنب ــم ذه ــم ک ــد و ک ــوش می مان خام
ــد در گوشــه ای بنشــینند و در  ــح می دهن ــراد، بیشــتر ترجی ــه اف ــن گون ای

ــد! فکــر فــرو رون
ــن  ــم و ذه ــزای جس ــه اج ــت ورزش در کلی ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ب
بــدن و در کلیــه مراحــل زندگــی انســان تأثیــر غیرقابــل انــکار و بــه ســزایی 

دارد.
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 كبد چرب غیر الكلي یك التهاب كبدي است كه در اثر تجمع بیش از اندازه 
ي چربي در بافت كبد ایجاد مي شود. دربیماري کبد چرب تجمع بیش از حد 
چربي درکبد، گاه باعث اختالل در فعالیت طبیعی بافت كبد مي گردد كه مي 
تواند سیر پیشرونده پیدا كند و باعث نارسایي كبد و یا سیروز كبدی گردد...

علت بيماری کبد چرب:
اگرچه علت اصلی بیماری كبد چرب مشخص نیست، ولي به نظر می رسد 
این بیماری ارتباط نزدیك با برخي بیماری هاي متابولیك دارد كه از آن جمله: 

چاقی، افزایش كلسترول و تری گلیسرید خون و دیابت را مي توان نام برد.
اكثر  كند.  مي  مبتال  میانسالي  سنین  در  را  افراد  اغلب  چرب  کبد  بیماري 
بیماران از افزایش وزن و چاقي به ویژه چاقي شكمي رنج مي برند. همچنین 
دیابت  به  مبتالیان  از  یا  و  بوده  خون  هاي  چربي  افزایش  دچار  توانند  مي 
باشند.از آنجا كه در سال هاي اخیر شیوع چاقي و بیماري هاي متابولیك در 
جوانان افزایش قابل توجهي یافته است، جواناني كه با چاقي و بیماري كبد 
چرب به پزشك مراجعه مي نمایند، كم نیستند. البته باید ذكر كرد بیماراني 
بدون هیچ  و  از عوامل خطر ذكر شده  بدون داشتن هیچ كدام  هستند كه 
دلیل شناخته شده اي، مبتال به كبد چرب مي گردند.افزایش چربي در بدن 
كه معموال با چاقي شكمي همراه است، به همراه افزایش چربي هاي خون و 
افزایش فشار خون، همه از عالئم مجموعه اي از اختالالت تحت نام »سندرم 
متابولیك« هستند كه این سندرم دقیقا وابسته به مقاومت انسولین مي باشد.

مجموعه ای از عوامل باعث رسوب مزمن چربی در کبد و التهاب و نارسایی 
می شود؛  کبد  تقسیم  عمده  گروه  دو  به  می شوند.کبد چرب  کبد  در  مزمن 
و  و جنسیت  می باشد  الکل  مدت  از مصرف طوالنی  ناشی  که  الکلی  چرب 
نژاد در این مساله دخیل هستند که آسیایی ها بیشتر مستعد آسیب ناشی از 
مصرف الکل و ایجاد کبد چرب الکلی هستند و این بیماری در خانمها بیشتر 

از آقایان شایع است.
کبد چرب غیر الکلی را میتوان به عنوان دومین دسته از کبد چرب نام برد..

این نوع کبد چرب در جامعه ما شیوع بیشتری دارد، عوامل زیادی که بسیاری 
از آنها جنبه ژنتیکی دارند در بروز این نوع کبد چرب موثرند، مطالعات نشان 
داده عوامل زمینه ساز دیابت و بیماریهای قلبی و برخی بیماریهای متابولیسم 
با بروز کبد چرب غیر الکلی در رابطه است.«در بین این عوامل دیابت یک 
علت مهم و شناخته شده در ایجاد کبد چرب می باشد و هر چه طول مدت 
ابتال  انجام گیرد احتمال  ابتال به دیابت طوالنی باشد و یا درمان آن ناقص 
به کبد چرب در این افراد بیشتر است و در آنها ابتال به التهاب ناشی از کبد 

چرب بیشتر از افراد عادی است.

کبدچرب
Fatty liver disease

دکرت نسیم حکیمیها

عالئم و شيوع بيماري کبد چرب:
از آنجا كه بیماری کبد چرب سیر پیشرونده دارد مي تواند در مراحل اولیه 
بدون عالمت باشد تا زماني كه تاثیرات منفي بر عملكرد كبد ایجاد نماید. 
در آن زمان عالئمي از قبیل احساس ضعف، خستگي و كاهش وزن بروز مي 

كنند.
از آنجا كه سیر این بیماري مزمن است، شاید سال ها طول بكشد تا منجر به 
ایجاد سیروز كبدي )جایگزیني سلول هاي كبدي با سلول هاي فیبروز( و در 

نهایت نارسایي كبد گردد.
در نقطه مقابل، در موارد نادري به دلیل ناشناخته، سیر بیماري کبد چرب 
متوقف و یا حتي به حالت طبیعي باز مي گردد، بدون آنكه درمان مشخصي 
انجام گرفته باشد.با توجه به شیوه زندگي اعم از نوع تغذیه و فعالیت بدني، 
جامعه  در  ویژه  به  توسعه  حال  در  در كشورهاي  کبد چرب  بیماري  شیوع 
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شهري افزایش چشمگیري داشته است.
شیوع بیماري كبد چرب با افزایش سن، سیر صعودي مي یابد. شیوع بیماری 
کبد چرب در آقایان دو برابر خانم ها مي باشد كه با افزایش سن، میزان شیوع 
در خانم ها به آقایان نزدیك مي شود، به ویژه پس از یائسگي، شیوع بیماري 

كبد چرب در خانم ها سیر فزاینده اي دارد.
چاقی به تنهایی می تواند زمینه ساز کبد چرب باشد و عوامل ژنتیکی در کنار 
بیماران  برخی  در  است،  غیرالکلی دخیل  کبد چرب  ایجاد  در  عوامل  دیگر 
افزایش چربی خون جزء LDL کلسترول در بیماران مبتال رویت می شود که 
در درمان این افراد کم کردن LDL نقش موثری خواهد داشت. برخی افراد 
هستند که در آنها بیماریهای زمینه منجر به ابتالی آنها به کبد چرب غیر 
الکلی می شود مثل اختالل در متابولیسم و برخی هپاتیتهای مزمن هم ممکن 
است همرا با کبد چرب دیده شود مثل هپاتیت B و C. آسیب مزمن کبدی 

در بیمارانی که کبد چرب آنها همراه با التهاب باقی بماند دیده نمی شود، اما 
در عده ای که کبد چرب آنها همراه با التهابات است باعث آسیب مزمن به 
کبد آنها می شود و در برخی بیماران التهابات می تواند پیش رونده بوده و 
منجر به سیروز کبدی در فرد شود که سیروز کبدی معموال در افرادی که 

چاقی مفرط دارند دیده می شود.

راه تشخیص کبد چرب:
یکی از ساده ترین و ارزانترین روش تشخیص کبد چرب روش تصویربرداری 
در  و  کند  بیماران کمک  در  به تشخیص کبد چرب  تواند  می باشد که می 
کنار آن انجام آزمایش ها برای آنزیم های کبدی در تشخیص التهاب ناشی از 
کبد چرب به ما کمک می کند و در موارد کمتر سی تی اسکن یا سایر روش 

تصویربرداری هم در تشخیص بیماری کبد چرب استفاده می شود.

چی خبوریم و چی خنوریم؟
برای جلوگیری از آسیب دیدن کبدتان، از خوردن غذاهای زیر اجتناب کنید:
پیاز داغ، آب همراه  چای، سرخ کردنی، غذاهای چرب و پرحجم، سیر داغ، 
روغن  یخمک،  پفک،  دارو،  شور،  تنقالت  تخم مرغ،  غذا،  همراه  دوغ  غذا، 
سرخ کردنی، شیرینی، غذای فریز شده، نمک زیاد، ترشیجات، رب، سس و...

غذاهای مفید برای کبد:
آب )روزی 6 لیـوان آب کـه حتمـا بایـد نیـم سـاعت قبل از غذا و دو سـاعت 
و نیـم بعـد از غـذا نوشـیده شـود(، میوه جـات، لیموتـرش، روزی 4-5 واحد 
سـبزیجات، ترشـیجات طبیعـی )مثـل زرشـک یا شـاتوت کـه بهتریـن دارو 
اسـت( انـواع مرکبـات، غـالت سـبوس دار. موادغذایی بـا خـواص ضدالتهابی 
مثـل روغـن ماهـی نیـز بهتـر اسـت در برنامـه غذایـی ایـن افـراد گنجانـده 
شـود. ایـن بیماران بـه عنوان صبحانـه می توانند یـک واحد نان سـبوس دار 

بـا پنیر کـم چـرب و سـبزی بخورند.
 عمـال شـناخته شـده ترین روش بـرای درمـان کبـد چـرب ورزش همـراه 
بـا کاهـش وزن اسـت و حتـی دیـده شـده در بیمارانـی کـه کاهـش وزن 
نداشـته اند، ورزش نقـش مهمـی در بهبـود کبـد چرب را داشـته اسـت و در 
آخـر اسـتفاده از داروهـای کاهنـده قند خون در بیمـاران دیابتی و اسـتفاده 
از داروهـای کاهنـده LDL در بیمـاران مبتـال بـه کلسـترول از راه های مفید 

در کنـار ورزش و کاهـش وزن بـرای درمـان کبـد چـرب اسـت
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میوه های انار، زیتون،  خرما،  اجنیر و انگوردر قرآن 
کریم از آهنا یاد شده است . این میوه هاعالوه بر 
جنبه خوراکی از دیدگاه دارویی و اثرات درمانی 
نیز قابل توجه هستند و مهواره در طب سنتی و نوین 

برای درمان بسیاری از بیماری ها توصیه شده اند.
در قرآن کریم به میوه انجیر و زیتون قسم یاد شده است و در آیات 
متعددی از میوه های انار، انگور و خرما نام برده شده است. قرآن 
کتاب آسمانی و از معجزات پیامبر اکرم )ص( است که تمامی مطالب 
علمی آن از سوی محققان با انجام تحقیقات و پژوهش های متعدد 

به اثبات رسیده است.

اجنیر
انجیر میوه ای مقوی و شیرین است که در قرآن به آن قسم یاد شده است. 
امام رضا )ع( فرموده است که درخت انجیر شبیه ترین درخت به درختان 

بهشتی است..
پزشکان  سوی  از  هایی  بیماری  درمان  برای  نیز  سنتی  طب  در  میوه  این 
استفاده می شده است . سقراط پدر علم طب همیشه انجیر را برای بیماران 
گویند  کرد.می  می  تجویز  داشتند،  تب  و  تشنگی  که  بیمارانی  به خصوص 
افالطون به قدری انجیر را دوست می داشت که بعضی آن را دوست فیلسوفان 
نا میده اند . سقراط انجیر را جذب کننده مواد نافع و دفع کننده مواد مضر 

می دانست .
در مورد ارزش غذایی انجیر باید گفت که قند زیادی دارد به گونه ای که 50 
درصد انجیر خشک را قند  تشکیل می دهد. همچنین منبع خوبی از پتاسیم، 

منیزیم، کلسیم، فسفر و ویتامین های  A,B,C  است.
انجیر منبع غنی از یک نوع فیبر غذایی است که نقش عمده ای در جلوگیری 
و رفع یبوست دارد. از این میوه همچنین می توان در رژیم های غذایی خاص 
مثل رژیم کم چربی، کاهش وزن و دیابتی استفاده کرد.مصرف انجیر برای 

رفع برخی از زگیل ها نیز موثر است.
در حدیثی از حضرت رضا )ع( آمده است : انجیر بوی بد دهان را از بین می 
برد ، لثه ها واستخوانها را محکم می کند ، مو را می رویاند ، درد را بر طرف 

می سازد و با وجود آن نیاز به دارو نیست . .

انار
در قرآن مجید نام میوه انار سه بار در آیات 99 و 141 از سوره انعام و آیه 68 
از سوره الرحمن آمده است.میوه انار همواره از زمان های گذشته برای درمان 

بسیاری از بیماری ها مورد توجه پزشکان بوده است.
بوعلی سینا پزشک بزرگ ایرانی در کتاب قانون خود در مورد انار آورده است 
که اناراز میوه هایی است که تمام قسمت های آن خواص دارویی دارد،گل 
انار خون ریزی را بند می آورد و لثه ها را تقویت می کند. پودر انار زخم های 
التهاب  انار برای معالجه  کهنه و مزمن را معالجه می کند و پوست درخت 

کبد، سرفه و زخم مفید است
انجام  آن  در  موجود  ترکیبات  و  انار  خواص  درباره  زیادی  تحقیقات  امروزه 
شده که موید اثرات مفید این میوه در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری 
ها ست و ازسوی دیگر به علت وجود ترکیبات دارویی حتی از پوست آن در 

صنایع داروسازی استفاده می شود
مصرف این میوه بدن را در مقابل بسیاری از عوامل بیماری زا مقاوم می کند 
است،   مفید  بسیار  قلبی  بیماران  برای  و  فشار خون کمک می کند  کاهش 

توصیه می شود انار به دلیل ترکیبات روغنی که دارد با هسته جویده شود.
امام علی )ع( فرموده است به کودکانتان انار بخورانید زیرا قدرت تکلم آنها را 
سرعت می بخشد. آن حضرت همچنین در حدیث دیگری فرموده است که 
انار را با پیه آن پوست زرد و ضخیمی که روی دانه های انار قرار دارد، بخورید.
از پیامبر اکرم )ص( نیز نقل شده است که، انار شیرین بخورید چراکه دانه ای 

از آن نیست که به معده برود و درد و ناراحتی را از بین نبرد.

زیتون
گوگرد،  پتاسیم،  فسفر،   ، از  سرشار  و  و خشک  گرم  طبیعت  دارای  زیتون 

میوه ها قرآنی )خبش اول(
مهندس حسام دلگشائی

تغذیه
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منیزیم، کلسیم،  کلر، آهن، مس و منگنز است..
یکی از مفیدترین روغن های گیاهی، روغن زیتون است. این روغن ملین و 
برای کبد مفید است و صفرا و شن ریزه های کلیه را دفع می کند. روغن 

زیتون حرارت بدن را زیاد و لثه ها را تقویت و خون را صاف می کند.
و  سموم  از  را  معده  و  ها  روده  جدار  و  دارد  خاصیت ضدسم  زیتون  روغن 
آلودگی ها پاک می کند. برای جلوگیری از ریزش موی سر شستن موها با 
روغن زیتون به صورت 10 روز متوالی با آب ولرم و صابون توصیه شده است.

در حدیثی از امیر مومنان چنین آمده است : خانه ای که در آن از سرکه و 
روغن زیتون به عنوان نان خورش استفاده ی کنند هر گز از طعام خالی نمی 

شود و این غذای پیامبران است .
در حدیث دیگری از از حضرت رضا )ع( آمده است : روغن زیتون غذای خوبی 
است ، دهان را خوش بو و بلغم را بر طرف می سازد ، رنگ صورت را صفا و 
طراوت می بخشد ، اعصاب را تقویت کرده ، بیماری و درد و ضعف را از میان 
می برد و آتش خشم را فرو می نشاند . در حدیثی از پیامبر بزرگ چنین 
آمده است : روغن زیتون را بخورید و بدن را با آن چرب کنید که از درخت 

مبارکی است .

 خرما
پتاسیم  و  ترکیبات منیزیوم  انرژی و دارای  بهترین منابع  از  این میوه یکی 
است و مصرف آن به همراه مقداری شیر برای افرادی که مدتی گرسنه بوده 

اند همچون در ایام ماه مبارک رمضان توصیه می شود.
مصرف خرما به صورتی ترکیبی با بادام، کنجد و دارچین از آنجایی که طعم 

بسیار لذیذی دارد ، می تواند برای کودکان در حال رشد مصرف شود..
خرمایی که شب در آب خیس و صبح مصرف شود، برای قلب های ضعیف 
از فیبر طبیعی است و روغن، کلسیم، گوگرد،  مفید است.این میوه سرشار 
آهن، پتاسیم، فسفر، منگنز، مس و منیزیم به وفور در آن یافت می شود. به 

عالوه خرما سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی مختلف است.
ویتامین های ضروری،  انواع  و  پروتئین  قند، چربی،  دارابودن  دلیل  به  خرما 

بخشی از رژیم غذایی سالم وثابت شده است.

در روایتی از علی )ع( آمده است : خرما بخورید که شفای بیما ری هاست .

انگور
انگور یکی از مهمترین میوه های نام برده شده در قرآن است. خداوند آن را 
میوه اهل بهشت دانسته و بی تردید برای جلب توجه مومنان به اهمیت این 
میوه نام آن را در 11 سوره در آیه 266 سوره بقره، 4 سوره رعد، 11 سوره 
نمل،  67 سوره نحل، 19 سوره مومنون، 91 سوره اسراء ، 32 سوره کهف، 
انعام ذکر  نباء28 سوره عبس و 99 سوره  34 سوره یس، 31 و 32 سوره 

کرده است.
این میوه ارزشمند برای بیماری هایی مانند برنشیت مزمن، بیماری های قلبی، 
التهاب کلیه و نقرس مفید است. قند انگور به طور مستقیم و آسان وارد خون 
و در عضالت و کبد ذخیره می شود در حالی که سایر قندها اول باید به قند 

خون تبدیل و سپس وارد خون شوند.
انگور تنها میوه ای است که وقتی خشک می شود ارزش غذایی آن باال می رود. 
مادر  شیر  با  را  آن  توان  می  ترکیبات  نظر  از  که  است  ای  میوه  تنها  انگور 

مقایسه کرد.
انگور پتاسیم زیادی دارد که به جبران ضعف بدن کمک می کند، این میوه 
و مواد  امالح  به علت داشتن  و  و کلیه مفید است  ریه  برای سالمتی قلب، 
از  روایتی  است.در  سازگار  و  مناسب  خون  اوره  به  مبتالیان  برای  سلولزی 

پیامبر آمده است :بهترین طعام شما نان و بهتر ین میوه شما انگور است .

با توجه به تحقیقات انجام شده در مورد خواص این میوه ها و با استناد به 
آیات قرآنی و احادیث ائمه اطهار )ع( که همگی بر استفاده از آنها تاکید دارند، 
باید گفت که مصرف صحیح و به میزان متعادل این میوه ها می تواند افراد را 

در مقابل ابتال به بسیاری از بیماری ها مصون بدارد.
گاهی پیشگیری از ابتال به بیماری ها با استفاده صحیح از مواد غذایی سالم 
و طبیعی و دنبال کردن یک رژیم غذایی مناسب روزانه عالوه بر دور داشتن 
افراد از دردهای روحی و روانی از بسیاری از درمان های شیمیایی در زمان 

بروز بیماری می تواند کم هزینه تر باشد.
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مواد مخیر 
روغن مایع یک لیوان سر خالی

ماست یک لیوان سر خالی

تخم مرغ یک عدد سفیده 

بکینگ پودر یک ق س

نمک یک ق چ 

ارد به میزان الزم 

ســفیده تخــم مــرغ وماســت و روغــن ونمــک وبکینــگ پــودر رو بــا هــم زن 
دســتی زده ســپس ارد را اضافــه کــرده تــا جایــی کــه بــه دســت و ظــرف 

نچســبد امــاده اســت 15 الــی 20 دقیقــه اســتراحت مــی دهیــم.

باقلوا گوشت ترکی

مواد میانی 
ـــاز را نگینـــی خـــرد کـــرده کمـــی کـــه تفـــت خـــورد وســـبک  ـــک عـــدد پی ی
ـــی  ـــت کم ـــی گوش ـــرده وقت ـــه ک ـــز اضاف ـــرده را نی ـــرخ ک ـــت چ ـــد گوش ش
ـــی  ـــه م ـــده را اضاف ـــده ش ـــیر رن ـــه س ـــه حب ـــد س ـــاز ش ـــورد وب ـــت خ تف
ـــدد  ـــک ع ـــی وی ـــیب زمین ـــدد س ـــک ع ـــپس ی ـــرده و س ـــوط ک ـــم مخل کنی
ـــر  ـــم ودر اخ ـــی کنی ـــوط م ـــرده مخل ـــه ک ـــز اضاف ـــده را نی ـــده ش ـــج رن هوی
نصـــف لیـــوان نخـــود فرنگـــی ویـــک قاشـــق مربـــا خـــوری رب گوجـــه 
ـــر  ـــرارت ب ـــد از روی ح ـــه ش ـــوط ک ـــرده مخل ـــه ک ـــل را اضاف ـــک وفلف ونم

ـــم.  ـــی داری م
ـــی  ـــاز م ـــوب ب ـــه خ ـــا وردن ـــمت را ب ـــک قس ـــرده ی ـــمت ک ـــر را دو قس خمی
ـــرده  ـــن ک ـــر را در ان په ـــرده وخمی ـــرب ک ـــس را چ ـــرف پیرک ـــم ظ کنی
ـــر دوم را  ـــم و خمی ـــی کنی ـــن م ـــال په ـــه کام ـــی را ریخت ـــواد میان ـــپس م س
ـــه  ـــر را ب ـــر ورو خمی ـــرف زی ـــه ط ـــه واز هم ـــواد انداخت ـــرده وروی م ـــاز ک ب
ـــم  ـــی مالی ـــرغ را م ـــم م ـــرش زده وروی ان زرده تخ ـــبانیم ب ـــی چس ـــم م ه

ـــود. ـــت ش ـــز پخ ـــال مغ ـــا کام ـــم ت ـــی گذاری ـــر م ـــه در ف ـــرای 45 دقیق وب

حمدثه السادات موسوی

آشپزی
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مواد الزم
سویا دانه ریز خیس خورده ۲ پیمانه

جعفری خرد شده 4 قاشق غذاخوری
پیاز متوسط 1 عدد

آرد ۲ قاشق غذاخوری
آرد سوخاری ۲ قاشق غذاخوری

تخم مرغ 3-۲ عدد
نمک، فلفل، زردچوبه و آویشن به مقدار الزم

طرز هتیه
۱- سویا رو که قبال با آب گرم خیس دادین از آب دربیارین و آبش رو 

بگیرین. پیاز رو رنده کرده آبش رو گرفته به سویا اضافه کنین.
2- جعفری خرد شده، تخم مرغ و آرد و ادویه ها رو اضافه کنین و خوب 

هم بزنین.
۳- روغن رو در تابه داغ کرده از مایه با قاشق برداشته توی روغن داغ 

بریزین و دو طرفش رو سرخ کنین.
۴- بعد هم روی دستمال پهن کنین تا روغن اضافیش بره

کوکوی سویا
حمدثه السادات موسوی
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مواد الزم برای قسمت شکالتی تیره:
آب جوش 1و 1/2 لیوان

آب سرد 1/2 لیوان
پودر ژالتین 12 گرم معادل 1و1/2 قاشق سوپخوری

پودر هات شکالت آماده 2 بسته
شکر 4 قاشق سوپخوری

شکالت سیاه و تلخ 50 گرم

طرز هتیه:
آب جوش و شکر و پودر هات شکالت و شکالت تلخ را روی حرارت مالیم قرار 
داده و مرتب هم میزنیم تا تمام مواد حل شده و یکدست شود . پودر ژالتین 
را با آب سرد روی بخار آب قرار داده تا شفاف شود حاال ژالتین حل شده را 

به مایع شکالتی اضافه کرده خوب مخلوط کرده کنار میگذاریم.

مواد الزم برای قسمت شکالتی روشن:
شیر 1و1/2 لیوان

شکر 5 قاشق سوپخوری
پودر هات شکالت 1 بسته

آب سرد 1/2 لیوان
پودر ژالتین 12 گرم معادل 1و 1/2 قاشق سوپخوری

طرز هتیه :
شیر وشکر را روی حرارت مالیم قرار میدهیم تا کامال داغ شود ولی نجوشد. 
حاال هات شکالت را افزوده خوب مخلوط میکنیم و میگذاریم کمی خنک 
شود . پودر ژالتین را در آب سرد ریخته هم زده روی بخار آب قرار میدهیم 
تا شفاف شود . حاال ژالتین حل شده را کنار میگذاریم تا کمی خنک شود 

سپس آن را به شیر ولرم اضافه کرده خوب مخلوط کرده کنار میگذاریم.

مواد الزم برای قسمت سفید :
شیر 2 لیوان

شکر 8 قاشق سوپخوری
وانیل 1/4 قاشق چایخوری

خامه 3 قاشق سوپخوری
پودر ژالتین 18 گرم معادل 1 و 3/5 قاشق سوپخوری

آب سرد 1/2 لیوان

طرز هتیه:
پودر ژالتین را با آب سرد مخلوط کرده روی بخار آب قرار میدهیم تا حل 

شود .
شـیر و شـکر را مخلـوط کرده روی حـرارت مالیم قرار میدهیـم و مرتب هم 
میزنیـم تـا شـکر حل شـود .سـپس خامـه و وانیل را افـزوده خـوب مخلوط 
میکنیـم تا یکدسـت شـود حـاال میگذاریم کمـی خنک شـود . ژالتین را هم 
کنـار میگذاریـم تـا داغـی بیافتد حاال شـیر و زالتین را مخلوط کـرده و کنار 

میگذاریـم تا خنک شـود .
حـاال قالـب مخصـوص ژله را مرطـوب کرده در فریـزر قرار میدهیـم تا کامال 
سـرد شـود حـاال یک الیـه از مایع شـکالتی تیـره در قالب ریختـه میگذاریم 
در یخچـال تـا نیم بند شـود سـپس الیه دوم را از شـکالتی روشـن اسـتفاده 
میکنیـم و بعـد از نیم بند شـده الیه دوم در الیه سـوم از مایع سـفید و مثل 
ژلـه رنگیـن کمـان کار را ادامـه میدهیـم تـا مایعـات مـا تمام شـود حاال در 

یخچـال قـرار میدهیم تا کامال بسـته شـود.

ژله شکالتی راه راه 
حمدثه السادات موسوی
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اجتماعی  شبکه ی  و  می گذشت  فیس  بوک  کار  به  شروع  از  سال  دو  فقط 
»مارک زاکربرگ« به اندازه ی االن محبوب نبود. ایده ی جدیدی در ذهن دو 
می خواستند  »نیکوالی«  و  »پاول«  گرفت.  روسیه شکل  اهل  نخبه ی  برادر 
شبکه ی اجتماعی بومی  خودشان را راه  بیاندازند؛ شبکه ای مخصوص کاربران 
روس زبان که آن قدر کامل و حرفه ای طراحی شده بود که نیاز کاربران اش به 

استفاده از سایر شبکه های اجتماعی را به طور کامل برطرف می کرد.
نتیجه داد و در سال 2006 موفق  برادران »دروف«  تالش های شبانه روزی 
 )VKontakte( »وی کی«  نام  با  را  خودشان  اجتماعی  شبکه ی  شدند 
هم  روس زبان  غیر  کاربران  بین  زود  خیلی  که  شبکه ای  کنند؛  راه اندازی 
از  کمی  دست  نه تنها  وی کی  امکانات   بودند  معتقد  خیلی ها  شد.  محبوب 
فیس بوک ندارد، بلکه در بسیاری از زمینه ها کارآمدتر از رقیب غربی اش هم 
ساخته شده است. پاول به مدت پنج سال روی گسترش وی کی زمان گذاشت 
و حتی فارسی را به عنوان یکی از زبان های اصلی به گزینه های آن اضافه کرد.
وی کی به رشد چشم گیرش ادامه داد تا این که در سال 2011 پاول درخواست 
دولت روسیه مبنی بر حذف صفحه های شخصی سیاست مداران اپوزیسیون را 
که در انتخابات بحث برانگیز مجلس شرکت کرده بودند، رد کرد. از آن زمان 
بود که دوره ی فشارهای دولتی و سیاسی روی وی کی و شخص پاول آغاز 
شد. این فشارها در سال 2014، زمانی که دولت از پاول خواست تا اطالعات 
محرمانه ی مخالفان اوکراینی را در اختیار سازمان اطالعات روسیه قرار بدهد، 

به اوج خودش رسید.
پاول به مدت پنج سال روی گسترش وی کی زمان گذاشت و حتی فارسی را 

به عنوان یکی از زبان های اصلی به گزینه های آن اضافه کرد.
فشارها آن قدر زیاد شد که پاول ادامه ی فعالیت اش به عنوان مدیرعامل وی کی 
تا زمان  و  استعفا داد  از سمت اش  به همین خاطر هم  را غیرممکن می دید. 
برای اش باقی بود به آلمان مهاجرت کرد. پاول در روزهای پایانی کار به عنوان 
مدیرعامل وی کی تمام اختیارات اش را به نیکوالی، برادر بزرگ ترش سپرد تا 

بتواند از راه دور اوضاع را مدیریت کند.
یک  به  نیاز  روسیه،  فشارهای  و  بود  آمده  پیش  که  وضعیتی  به  توجه  با 
با استفاده از آن تماس و  ارتباطی امن که این دو برادر می توانستند  کانال 
مکاتبه داشته باشند، به شدت احساس می شد. شاید برای تان جالب باشد که 
بدانید همین محدودیت ارتباطی باعث شکل گرفتن ایده ی اولیه ی شبکه ی 
به  پیام ها در مبدا و مقصد  با کدگذاری  تلگرام شد. شبکه ای که  پیام رسان 
کاربران اش اطمینان می دهد پیام های شان در تمام مراحل، امن باقی می مانند 

و امکان ندارد هیچ نیروی نفوذی  به محتوای پیام های ارسالی دسترسی پیدا 
کند. برادران دروف، همان هایی که 9 سال پیش وی کی را راه اندازی کرده 
بودند، مالکان فعلی تلگرام، برنامه ی پیام رسانی با پیش از 62 میلیون کاربر 
فعال هستند. برنامه ای که حتی یک دالر بابت تبلیغات اش هزینه نکرده است.

بد نیست وقتی به طرح یک ایده فکر می کنیم پیش از هرچیز به نیازهای مان، 
محدودیت های مان و بیش از همه ضعف های مان بیاندیشیم.

تولد  نحوه ی  و  دروف  برادران  حرفه ای  فعالیت  داستان  ماجراها،  این  تمام 
تلگرام را برای تان تعریف کردیم تا به یک نکته ی طالیی در دنیای دیجیتال 
امروزی برسیم؛ این که موفقیت های چشم گیر از دل محدودیت ها و ضعف های 
بزرگ تر بیرون آمده اند و برای این که بتوانیم کاری بزرگ در حوزه های مختلف، 
و  مهیا  آماده،  چیز  همه  نباید  لزوما  بدهیم،  انجام  تکنولوژی  و   IT خصوصا 
بی نقص باشد. شاید به خاطر کم آوردن مقابل همین ضعف ها و محدودیت ها 
و  شده اند  رها  کاره  نیمه  گذشته  سال  چند  استارت آپ های  اکثر  که  باشد 
ندارند؛ حاال  را  پروژه های شان  تکمیل  برای  اراده ی الزم  و  انگیزه  جوان ترها 

هرچقدر هم ایده ی اولیه ی استارت آپ های شان نو و دست اول باشد.
بد نیست وقتی به طرح یک ایده فکر می کنیم پیش از هرچیز به نیازهای مان، 
محدودیت های مان و بیش از همه ضعف های مان بیاندیشیم. تجربه نشان داده 
خروجی های حاصل از این دیدگاه همان  چیزهایی هستند که به شدت مورد 
شهرتی  و  محبوبیت  به  اندک  زمانی  در  و  می گیرند  قرار  کاربران  استقبال 
جهانی دست پیدا می کنند. توجیه این استقبال هم ساده است؛ آن چه برای 
ما نیاز، ضعف یا محدودیت به نظر می رسد، قطعا برای تعداد زیادی از افراد 
جامعه یا حتی فراتر از آن هم همین کیفیت را دارد. پس اگر محصولی تولید 
کنیم که با توجه به این رویکرد ساخته شده، ریسک شکست آن را به میزان 

قابل مالحظه ای کاهش می دهیم.
احتماال خیلی از شما با »جاناتان بلو« آشنایی ندارید. این بازی ساز مستقل 
با Braid که در سال 2008 عرضه شد، دنیای بازی های رایانه ای و ویدیویی 
مصاحبه های اش  اکثر  در  که  دارد  مشهوری  جمله ی  جاناتان  داد.  تکان  را 
دیده  و محدودیت  نقص  مسایل شخصی  تمام  می کند: “در  استفاده  آن  از 
را  بودن  آسیب پذیر  احتمال  کسی  در  اگر  آسیب پذیری.  از  نوعی  می شود؛ 
این چیزی  کنید.  برقرار  او  با  و شخصی  عمیق  ارتباطی  نمی توانید  نبینید، 
است که در مورد طراحی هم باید درنظر گرفت. من عمیق ترین محدودیت ها، 
نقص ها و آسیب های شخصی ام را در بازی هایم می گذارم و بعد می بینم نتیجه 

چه می شود.”

تاریخچه و الگوی تلگرام

فناوری

حتریریه نشریه
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ال نینـو بـه طـور سـاده عبـارت اسـت از یـک رخـداد اقلیمـی 
کالن کـه در اثـر رهـا شـدن انـرژی انباشـته در بزرگتریـن حوزه 
اقیانوسـی جهـان یعنی جنـوب اقیانـوس آرام رخ می دهد.نشـانه 
اولیـه آن هـم تغییر جهت جریان آب های سـرد و گـرم و همچنین 

بادهـای ایـن منطقه اسـت.

ال نینو چیست؟
ال نینو یا ال نینیو )به اسپانیایی: El Nino( یکی از چرخه های مشهور 
ایجاد  باعث  یک بار  سال   ۷ تا   ۲ هر  که  است  جهان  هوایی  و  آب 
ناهنجاری های بزرگی در آب و هوای سراسر سّیاره زمین می شود از 
جمله این ناهنجاری ها می توان به سیالب های ناگهانی، خشک سالی، 

قحطی و اپیدمی اشاره کرد.
چند سال پیش ماهیگیران در سواحل پرو شاهد تغییراتی در جریان 
آب های این منطقه شدند. اولین ماه سال میالدی بود و تازه جشن 
متوجه  ناگهان  که  بودند  گذاشته  سر  پشت  را  نو  سال  آغاز  های 
جریان آب گرم جنوبی شدند، جریانی که دمای آب سرد این منطقه 
را تعدیل می کرد. آبهای این منطقه زیستگاه بسیاری از پرندگان و 
ماهی ها بود. این آبهای سرد، سرشار از مواد غذایی برای موجودات 
آبزی بود و محیط مناسبی برای آنان فراهم می کرد. به همین خاطر، 
کار ماهیگیران این منطقه هم پر رونق بود، ولی وجود آب گرم به 

صورت غیر طبیعی، داشت اوضاع را به هم می ریخت و کار و کسب 
آنها را کساد می کرد.

 آبهای گرم، یکی دو سال در منطقه باقی ماند و باران های فراوان 
استوایی را باعث شدند، باران هایی که به گفته بعضی ها ، کویر ها 
را به باغ تبدیل کردند. حال دیگر این پدیده هر چند سال یک بار 
تکرار می شود و چون این پدیده ، یعنی گرم شدن آبهای اقیانوس 
آرام جنوبی ، اغلب همزمان با میالد مسیح )ع( و در ابتدای سال 
میالدی اتفاق می افتد، ماهیگیران منطقه آن را » ال نینو«  نامیدند.
ال نینو در زبان اسپانیولی به معنی پسر کوچک است و ماهیگیران 
هنگامی که عکس این پدیده رخ دهد، یعنی آبهای سرد جایگزین، 
پدیده  . در  یا دختر کوچک  کنند: النینو  زمزمه می  را  نام دیگری 
النینو که بعد از ال نینو اتفاق می افتد، آبها ی اقیانوس آرام جنوبی، 

به شدت سرد می شوند.

باد و زبانه های سرد و گرم
این  شرق  آبهای  و  گرم  آرام  اقیانوس  غرب  آبهای  همیشه  معموال 
اقیانوس سرد است که اصطالحا به آن زبانه سرد می گویند. در وضعیت 
عادی باد از جهت شرق اقیانوس آرام به طرف غرب می وزد و در اثر 
همین وزش باد، سطح آب اقیانوس آرام جنوبی در بخش غربی باال 
می آید. به طوری که سطح آب اقیانوس در سواحل اندونزی حدود 

آنچه باید درباره پدیده  ال نینو  بدانید

علمی

حتریریه نشریه
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متر  سانتی   120
آب  سطح  از  باالتر 
است.  اکوادور  سواحل  در 
در  و  گرم  آب  جریان  به  توجه  با 
نتیجه گرمای هوا، منطقه غربی اقیانوس 
آرام پر باران و بر عکس آن، نواحی شرقی این 

اقیانوس خشک و کم باران است.
اقیانوس  آب  سطح  دمای  گیری  اندازه  با  نینو  ال  پدیده 
مشخص می شود در فرایند وقوع این پدیده، بادهای بسامان، حجم 
شرقی سواحل  سمت  به  را  اندونزی  سواحل  گرم  آبهای  از   زیادی 

) امریکای جنوبی ( جاری می کند. چند سال پیش، یعنی در سال  
های  نمونه  بزرگترین  از  یکی  گرفتن  شکل  شاهد  1372)1994م( 
پدیده ال نینو بودیم. در این سال آبهای منطقه غربی اقیانوس آرام 
های سرد  زبانه  و  کرد  پیدا  منطقه شرقی جریان  به طرف  جنوبی، 
ضعیف  معموال  که  غرب  منطقه  بادهای  شد.  ضعیف  شرقی  منطقه 
بودند به بادهایی قوی تبدیل شدند و به طرف شرق اقیانوس وزیدن 

گرفتند و آبهای گرم را بیشتر به آن سمت راندند.
 s.o ال نینو معموال با یک تغییر در جریان اتمسفر همراه است که

نامیده می شود 

ال نینو و تغییرات جوی
ال نینو مانند یک فصل، دارای دوره است؛ اما فصلی که به صورت نا 
منظم ظاهر می شود و در زمان غیر مشخصی در جهان استقرار می 
یابد. به همین دلیل دردوره ظاهر شدن این پدیده ، بعضی تغییرات 
آب و هوایی و دگرگونی هایی در الگوها ی طبیعت به وجود می آید 
و این تغییرات، افزایش باران و سیل های ویرانگر در بخش هایی از 
امریکای جنوبی و پرو و خشکسالی در قسمت غربی اقیانوس آرام 
را به دنبال دارد. بنابراین با توجه به خسارات ناشی از ال نینو باید 
شرایط منطقه جاوه اقیانوس آرام را با دقت مشاهده و تغییرات هوا 

را در یک دوره کوتاه ) یک ماه تا یک سال ( پیش بینی کرد.
 s.o ال نینو معموال با یک تغییر در جریان اتمسفر همراه است که
نامیده می شود. حرکت یا جنبش جنوبی یکی از علت های اصلی 
است که باعث تغییرات آب و هوا در کل دنیا می شود. این پدیده 
از چندین سال پیش توجه اقیانوس شناسان را به خود جلب کرد 

آن  درباره  زیادی  تحقیقات  و 
انجام شد. در حقیقت اولین قدم، 
و  النینو  و  نینو  ال  شروع  تخمین 
ترین  واضح  بود.  هوا  و  آب  بینی  پیش 
عالمت S.O ایجاد رابطه عکس فشار هوای 

در  تایپیتی  جزایر  و  استرالیا  داروین  نقطه،  دو  در  سطحی 
جنوب اقیانوس آرام، فشار زیاد یک طرف ، همرا با کاهش فشار 

در طرف دیگر بود و این عمل به صورت معکوس انجام می گرفت.
ENSO  است و دارای دو  بادهای شرقی مهم ترین علت پیدایش 
اثر بسیار قوی است : اول اینکه آب اقیانوس آرام را به سمت غرب 
حرکت می دهد و به همین دلیل سطح آب در فیلیپین معموال 60 
سانتی متر از سطح آب در سواحل جنوبی پاناما باال تر است. دیگر 
آنکه باعث می شود جریان دریایی غربی در سطح آب باقی بماند و 
به تدریج آب را گرم کند. این امر سبب می شود که در ناحیه غربی 
اقیانوس آرام ، گرم ترین آب سطح کره زمین وجود داشته باشد؛ 
آبی که معموال باالی 28 درجه سانتی گراد است و حتی بعضی مواقع 

به 38/5 درجه هم می رسد.
آب گرمی که در قسمت غربی اقیانوس آرام جمع می شود ، سبب 
فشار دادن ترمو کالبین  به سمت پایین می شود و با آب سطحی 
کامال مخلوط شده و بدین ترتیب آب گرم سطحی از آب سرد عمیق 
ودر  متر   40 شرقی  قسمت  در  ترموکالبین  معموال  شود.  می  جدا 

قسمت غربی 100 تا 200 متر متغیر است.

تاثیر ال نینو بر حمیط و زندگی بشر:
فرا  کاهش  دلیل  به  بیولوژیکی  تولیدات  نینو  ال  رویداد  با  همراه 
جهندگی آب سرد در سرتاسر سواحل پرو و اکوادور کاهش می یابد 
که این سبب مرگ و میر ماهیان و به خصوص ماهی کولی که غذای 
عمده پرندگان دریایی است می شود. به دنبال مرگ و میر ماهیان، 
میلیونها پرنده دریایی به علت عدم وجود غذای عمده خود یعنی 
ماهی کولی در ساحل نابود می شوند که این لطمه اقتصادی جبران 
ناپذیری را در صنایع ماهیگیری و کود مرغ ) دریایی ( گیری برای 

کشور های پرو و اکوادور به بار می بارد.
از آسیب های محلی دیگر، بارندگی های سیل آسا در بخش هایی 
که به طور معمول لم یزرع سواحل پرو و اکوادور است که سبب ته 
نشست های گلی و تخریب شالوده این مناطق می شود و در مجموع 
به دلیل شرایط نا به هنجار به وجود آمده ، پدیده ال نینو در منطقه 
. همچنین این پدیده  به عنوان فاجعه طبیعت شناخته شده است 
رابطه ای قوی با خشکسالی در هند، شرق استرالیا، مالزی، اندونزی 
که  نینوی 1983–1982  ال  مثاًل  دارد.  جنوب شرقی  آسیای  کاًل  و 
موجب  است  بوده  نوع  این  از  دریایی  اقلیمی  رویداد  ترین  شدید 
انقال زنجیره باران های حاره ای به طرف شرق و مرکز اقیانوس آرام 
گردید. که این مطلب از تفسیر نقشه های ماهواره ای و تشعشعات 
موج بلند بازتابیده از سطح اقیانوس ثابت شده است. از نتایج این 
واقعه بارانهای شدید به مقدار 2000 میلیمتر و جاری شدن سیل های 

مخرب در جنوب اکوادور و شمال شرق پرو می باشد.
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دابسمش چیست؟

دابسـمش )Dubsmash( نـام اپلیکیشـنی اسـت بـرای گوشـی هـای اپل 
و اندرویـد و کاربـران بـا اسـتفاده از آن مـی تواننـد تصویـر خـود را بـر روی 
صـدای دیگـران بگذارنـد. این نـرم افزار محبوب  توسـط چند جـوان آلمانی 
سـاخته شـده و در ایـن بیـن توسـط میلیـون هـا کاربـر در سرتاسـر جهـان 

دانلود شـده اسـت.
بـرای نمونـه مـی توانید دیالوگـی را از یک فیلم سـینمایی یا بخشـی از یک 
ترانـه را انتخـاب کنیـد و بـه اصـالح بـا آن لـب خوانـی کنیـد، یا ایـن کار را 

بـا صـدای شـخصیت های معـروف و غیرمعـروف هم مـی توان انجـام داد.
برخی از این صداها قبال توسط دیگر کاربران آپلود شده و شما می توانید از 
این صداها استفاده کنید ولی اگر خواستید از صدای کسی استفاده کنید که 

در آرشیو موجود نیست می توانید خودتان فایل صوتی را آپلود کنید.
برخـی از کاربـران ایرانـی نیـز اخیـرا از این نـرم افزار بسـیار اسـتقبال کرده 
انـد. یکـی از برنامـه هـای تلویزیونـی که بسـیار مورد توجـه کاربـران ایرانی 

دابسـمش قـرار گرفته مسـابقه ثانیه هاسـت.

معرفی نرم افزار

حتریریه نشریه
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تابســتان امســال، بــه لطــف خداونــد متعــال و تدابیــر مشــفقانه امــام محترم 
جماعــت مســجد، آیــت اهلل هاشــمی تبریزی، شــاهد برگــزاری دومیــن دوره 
ــم. دوره  ــرب بودی ــع شــهرک غ ــان در مســجد جام ــژه نوجوان تابســتانه وی
ــم و  ــتان، هفت ــم دبس ــا شش ــام ت ــنی چه ــع س ــه مقط ــرای س ــتانه ب تابس
ــه مــدت 10 هفتــه از تاریــخ 6 تیرمــاه آغــاز شــد.  هشــتم، و دبیرســتان ب
ــال،  ــدای س ــجد، از ابت ــن مس ــان متدی ــن دوره جوان ــزاری ای ــرای برگ ب
ــق چــارت  ــردی طب ــر ف ــد و ه ــی منســجم تشــکیل دادن ــک کادر اجرای ی
تشــکیالتی پیــش بینــی شــده مســئولیتی را بــه عهــده گرفــت. تیــم برنامــه 
ــی  ــان م ــور نوجوان ــرب در ام ــان مج ــکل از مربی ــه متش ــزی دوره، ک ری
باشــند، بــرای هــر مقطــع ســنی، برنامــه ای مخصــوص آن مقطــع تعریــف 
کــرد تــا در دومیــن دوره شــاهد اجــرای همزمــان ســه برنامــه کامــال جــدا 
ــی  ــرای ســه مقطــع ســنی باشــیم. جهــت هماهنگ ــرد ب ــه ف و منحصــر ب
ــاون  ــک مع ــاون و کم ــک مع ــع ی ــر مقط ــرای ه ــا، ب ــه ه ــرای برنام در اج
پیــش بینــی گردیــد. همچنیــن در انتخــاب اســاتید نهایــت دقــت بــه کار 
گرفتــه شــد تــا از اســاتید متخصــص و متعهــد دعــوت بــه عمــل آیــد. جهت 
نشــاط دوره عــالوه بــر زنــگ بــازی و برنامــه هــای ورزشــی فوتســال و شــنا، 
ــد. در  ــان دوره مشــهد پیــش بینــی گردی اردوهــای یــک روزه و اردوی پای
مجمــوع بایــد بســیار خداونــد را شــاکر بــود کــه جهــت برگــزاری ایــن دوره، 
جمعــی از جوانــان دغدغــه منــد را گــرد هــم آورد کــه بــا اشــتیاق فــراوان 
ــادی  ــع م ــه مناف ــدون توجــه ب ــا ســاعت از عمرشــان، ب ــا صــرف صده و ب
شــخصی، در تــالش هســتند تــا بتواننــد مســجد را محلــی جهــت رشــد و 

ــان و دانــش آمــوزان عزیــز معرفــی کننــد.  نشــاط نوجوان

گزارش تصویری
دومین دوره تابستانه ویژه نوجوانان1394
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