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بسم الله الرحمن الرحیم

تِلَک الّداُر اآلِخرَُة نَجَعلُها لِلَِّذیَن ال یُِریُدوَن ُعلُّواً ِفی األَرِض َو ال َفساداً َو العاِقَبُة لِلُمتَِّقیَن
)سوره شریفه قصص، آیه مبارکه 83(

آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری جویی و فساد نیستند و فرجام 
و عاقبت، برای پرهیزکاران است.

خداوندا؛ تو بر من ببخشای برتری جویی هایی که مرا از گوهر تقوا محروم ساخته است و مفاسدی که 
قلب مرا از لّذت تقوا، بی بهره ساخته است.

آنگاه که برای تو قدمی برنداشته ام، نعمتهایی را که به وسیله آنها امکان حیات طیبه به من دادی، هدر 
دادم و آنگاه که قدمی برداشتم، آن قدم را به برتری جویی و تفّوق طلبی آلودم و اعمال سوء 
خود را، کار برای تو پنداشتم در حالی که به فساد و تباهی دامن می زدم و خود را به نفهمی زدم 

و با خودخواهی، چشمان خود را بر باطن اعمال خود، بستم.
واسطه  به  تو خود  نهاده شده،  پیش روی من  است که  تکالیفی  از  یکی  فصلنامه »جامع«،  خداوندا؛ 
رحمت بی منتهایت قصورها و تقصیرهای مرا ببخش و شاهد باش که هرگز به واسطه این نشریه، قصد 
برتری جویی نداشته ام و مفسده ای که عدم رضای تو در آن باشد را به واسطه این نشریه پی جویی نکرده ام.

خداوندا؛ تو را به خاطر لطف و مهربانیت می ستایم و این نعمت را که وسیله ای برای تبلیغ ارزشهای 
دین توست، شکر می گذارم و از ذات بی همتایت مسئلت می کنم کوتاهی ها و کاستی های مرا که در 
این فصلنامه منعکس است، با کرامت الیزالت جبران فرمایی و زحمت و تالش سایر دست اندرکاران این 

نشریه را مأجور فرمایی و عاقبت نویسندگان و خوانندگان را ختم به خیر نمایی.

ِبَمنَِّک َو کَرَِمَک یا أرَحَم الرَّاِحِمیَن

  مدیر مسئول فصلنامه     
        محمد پیکری           

سرمقاله
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 بیانات حضرت آیت اهلل هامشی تربیزی حفظ اهلل تعالی
 در خصوص قیام امام حسین علیه السالم 

و برپا نگه داشنت امر به معروف و هنی از منکر
معاویـه در مـاه رجـب سـال 60 هجری در روز پنجشـنبه درگذشـت واز آن روز 

تـا روز عاشـورا یعنـی دهـم محرم حـدود 6 ماه فاصله اسـت. 
یزیـد جانشـین معاویـه می شـود، او دنیاخواهـی و قدرت طلبی و مفسـده جویی 
و اسـالم سـتیزی معاویـه را  بتمامـه  داشـت امـا از حیله گـری و فریـب کاری 
و خلـق پیچیـده او بی بهـره بـود، یزیـد در نخسـتین گام وقتـی بـه عنـوان 
»امیرالمؤمنیـن« مسـتقر گشـت بـه ایـن فکـر افتـاد کـه مخالفـان اصلـی و 

قدرتمنـد خـود را از میـان بـر دارد.
در رأس همـه حسـین بن علی ابـن ابـی طالـب قـرار داشـت، کـه مهم تریـن و 
مؤثرتریـن و متنفذتریـن مخالـف یزید بود امام حسـین علیه السـالم درسـت درنقطه 
مقابـل او و مخالـف آشـکار امیـال فاسـد و تفـوق طلبـی ظالمانـه او بـود، در 
نتیجـه بـه محـض اسـتقرار در حکومـت، دونامـه بـرای حاکـم مدینـه ولید ابن 
عتبـه فرسـتاد کـه در یـک نامه خبر مـرگ معاویه را نوشـته بـود و در نامه دوم 

نوشـته بود :
اما بعد فخذ حسیناً، عبدالله بن عمر، عبدالله بن الزبیر بالبیعة 

أخذاً شدیداً لیست فیه رخصته حّتی یبایعوا 

و الّسالم

یعنـی حسـین، عبـداهلل بـن عمـرو عبد اهلل بـن زبیررا مجبـور به بیعـت کن و با 
آنـان چنـان به سـختی رفتـار کـن کـه هیـچ گونـه مجالی در آن نباشـد تـا این 

کـه بیعت کنند والسـالم.
البتـه تاریـخ یعقوبـی چنیـن آورده : به محض رسـیدن نامه ام، بیعـت بگیر اگر 

زیـر بـار نرفتنـد گـردن بزن و سـرهای آن هـا را برای من بفرسـت، مـردم را نیز 
بـه بیعـت دعـوت کن اگر کسـی قبول نکـرد، گردنـش را بزن.

معاویـه قبـل از مـرگ دو نصیحـت بـه پسـرش کـرده بودویزیـد از همـان آغاز 
حکومـت هـر دو نصیحـت پـدرش معاویـه را فرامـوش کـرد؛ هـم رفتـار ویژه با 
حسـین  بـن  علی علیه السـالم و هـم توصیه برای مدارا بـا اهل مدینه، بنابرایـن اصرار به 
گرفتـن بیعـت از حسـین بن علـی علیه السـالم با خـود نمود و بیعت یعنی به رسـمیت 

شـناختن حاکـم و اعـالم آمادگـی برای اطاعـت از او و انجام کلیـه فرامین او.
بعـد از رسـیدن ایـن فرمان بـه مدینـه، امام علیه السـالم  بـه داراالمـاره احضار 
می شـود و وارد خانـه ولیـد مـی شـود در حالـی کـه مـروان بـن حکـم هـم 
آنجاسـت و نامـه یزیـد را می خوانـد و مـروان امـام را تهدیـد می کنـد، بعـد از 
تهدیـد، امـام بـا صراحـت بـه ولید بـن عتبة مـی گوید : بـا یزید بیعـت نخواهم 

کـرد و ایـن عبـارات  را مـی فرمایـد : 
» انـا اهـل بیـت النبـوة و معـدن الرسـالة و مختلـف المالئکـه و محـل الرحمـة و بنا 

فتـح اللـه و بنـا ختم، و یزید رجٌل فاسـق شـارب الخمـر قاتل نفـس المحترمه معدن 

بالفسـق و مثلی لیبایـع مثله«

 در جـای دیگـر بـه مـروان فرمـود : » وعلی االسـالم السـالم « باید اسـالم را وداع 
کنیـم و فرمـود:» اناللـه و انـا الیـه راجعـون « ما همـه از خداییم و به سـوی خدا 

. بـاز می گردیم 
هنگامـی کـه جامعـه بـه رهبـری مثل یزیـد دچـار می شـود، از اسـالم چیزی 
باقـی نخواهـد مانـد ، امـام از نابـودی اسـالم در صـورت رهبـری یزیـد سـخن 
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والسالم علیکم 
سید فتاح هاشمی تبریزی

می گویـد و مـی فرمایـد: َولَقد سـمعت جّدی رسـول اللـه )ص( یقـول : اَن الخالفة 
محرمـة علـی ُولـد ابوسـفیان یعنـی از جدم رسـول خدا صلوات  اهلل علیه شـنیدم 

کـه فرمـود : خالفـت بـر خاندان ابوسـفیان حرام اسـت.
بنابرایـن امـام حسـین علیه السـالم انقالب خـودش را با چهـار خصوصیت آغاز 

مـی کند چنـان که مـی فرماید:
انـی لـم اخـرج اشـراً و البطـراً و ال مفسـداً و ال ظالمـاً، و انما خرجـت لطلب االصالح 

فـی امـة جـّدی و اریـُد ان آمر بالمعـروف و انهی عن المنکر و اسـیر بسـیرة جدی و 

ابـی علـی ابـن ابیطالب ) علیهم السـالم (

یعنـی : حرکـت و قیـام مـن ناشـی از سرمسـتی، سرکشـی و مفسـده جویـی و 
سـتم خواهـی و جاه طلبی نیسـت انگیزه و اسـاس این قیام چهـار ویژگی دارد :

1. اراده اصالح امت رسول اهلل صلوات اهلل علیه
2. امربه معروف و نهی از منکر 

3. پیروی ازسیره جدش رسول خدا صلوات اهلل علیه
4. پیروی از سیره پدرش علی بن ابیطالب علیه السالم 

ایـن چهـار ویژگـی ابعـاد یک منشـور اسـت که تمامـی بـه یکدیگر تکیـه داده 
انـد و بـا هـم متحدنـد و مربوط به هم هسـتند به همین دلیل سـاالر شـهیدان 
اباعبـداهلل علیـه السـالم  مـرز عقیـده هـا و اعتقـادات مختلـف دنیـا را درهـم 
شکسـت ازهـر کیشـی و آیینـی دل هایـی را بـه سـوی خـود جـذب کـرده ، 
رهبـری انقالب هـای بـزرگ عالـم  را به خودش اختصـاص داده و بـه مصلحان و 

آزادی خواهـان جهـان سـر مشـق مـی دهد. 
به عنوان نمونه : گاندی، مصلح بزرگ هند می گوید : 

مـن بـرای ملـت هند چیز تـازه ای نیـاورده ام بلکـه نتیجـه ای را کـه از قهرمان 
کربـال حسـین بن علی علیه السـالم آموختـه ام بـه ملـت هنـد تقدیـم مـی کنم، 
اگـر بخواهیـم هنـد را نجـات دهیـم بایـد راهـی را برویـم کـه حسـین بن علی 

علیه السـالم پیمـود.
 و همچنیـن اقبـال الهـوری، آن شـخصیت بـزرگ بـا ایـن که با مذهب شـیعه 
اصـاًل رابطـه ای نـدارد دربیانـی نهضـت امـام حسـین علیه السـالم را منجـر بـه 
حفـظ عظمـت ممالـک اسـالمی و قطع ایـادی و اسـتبداد بیگانگان مـی داند و 

مـی گوید :
تا قیامت قطع استبداد کرد 
موج خون او چمن ایجاد کرد

خون او تفسیر این اسرار کرد 
ملت خوابیده را بیدار کرد 

و  محمدعلی جناح، قائد اعظم و مؤسس پاکستان می گوید :
هیـچ نظیـری بـرای امـام حسـین علیه السـالم از لحـاظ فـداکاری و جانبـازی 
پیـدا نمی شـود یگانـه نمونـه ای اسـت در شـجاعت ، می گویـد : بـه عقیـده من 
تمـام مسـلمین بایـد از این شـهید سـرافراز که جان خـود را در صحـرای کربال 
فـدا کـرد سرمشـق بگیرنـد و از او پیـروی کنندعقیـده من این اسـت که هرگز 
بـدون جانبـازی و فـداکاری به اهداف بزرگ انسـانی و اسـالمی نخواهند رسـید 
و آن را فقـط بایـد از سیدالشـهدا حسـین بن علی علیه السـالم فراگرفـت . کـه 
بـه مـا آموخـت مرگ شـرافتمندانه از زندگـی در زیر یـوغ طاغوتیـان و ظالمان 

است، شایسـته تر 

 آری خوش دل تهرانی چه زیبا سروده است:
بزرگ فـــلسفه شـاه دیــن اینست 
 که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است

دشـمن امام حسـین علیه السـالم می خواسـت کـه او را تا ابد خامـوش کند ولی 
روزبـه روز بـر عظمـت او افـزوده شدوسـیمای پرفـروغ او و اهداف بلنـد و واالی 
او بـر دوسـت و دشـمن آشـکار گشـت و االن که حـدود بیش از۱۰۰۰ سـال از 
حادثـه کربـال می گـذرد هنگامـی کـه محـرم نزدیک می شـود و شـور حسـینی 
جلوه گـر می گـردد وضعیـت عالـم عوض می شـود و در هـر گوشـه ای  پرچم ها 
و علـم هـای عـزا بپـا مـی کننـد بچه هـا و بزرگترهـا دسـتجات عـزاداری بـه پا 

می کننـد .
پس فؤادکرمانی به درستی سروده است :

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت 
آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

نه بقا کرد ستمگر نه بجا ماند ستم
ظالم از  دست شد و پایه مظلوم بجاست 

توماس کارالیل، مورخ و فیلسوف معروف انگلیسی می نویسد :
شـهدای کربـال بـا عمـل خـود اثبـات کردنـد کـه تفـوق عـددی در جایـی که 
حـق و باطـل در مقابـل یکدیگـر قـرار بگیرنـد اهمیتی نـدارد. پیروزی حسـین 
بـا وجـود اقلیتـی ناچیـز در برابـر دشـمن بی شـمار باعـث شـگفتی من اسـت . 
پـس نتیجـه مـی گیریـم کـه امـام حسـین علیـه السـالم وارث همـه فضایل و 
کمـاالت انبیـا از آدم گرفتـه تـا پیامبـر خاتـم محمدبن عبـداهلل صلـی اهلل علیـه 
بـود و او وارث شـجاعت و سلحشـوری پـدر بزرگوارش علی مرتضی علیه السـالم 
حیـدر کـرار شـکننده خیبـر بودوهر نویسـنده و محققـی  قسـمتی از فداکاری 
و جانبـازی هـای  آن یگانـه مـرد اسـوه تقـوی و صفـا و وفـا را بـه قلـم کشـیده 
اسـت برخـی پیرامـون فضایـل بی شـمار آن حضـرت سـخن گفته انـد، گروهـی 
بـه تحلیـل نهضـت عاشـورا پرداخته انـد، جمعی خطبه های آتشـین و سـخنان 
دل نشـین حضـرت را گـردآورده انـد، برخـی آثـار مجالس عـزاداری را تشـریح 
کـرده انـد و برخـی بـه شـمارش شـاعران و نوحـه سـرایان و نغمـه سـرایان 

اند. پرداختـه 
هنـوز آن خطبـه غـّرا حسـین علیـه السـالم  طنیـن انـداز اسـت کـه در خالل 

آن فرمـود :
... إنی ال اری الموت ااّلالسعادة .... 

بدرستیکه من مرگ را جز سعادت نمی بینم .....

السالم علی الحسین

وعلی علی بن الحسین 

وعلی اوالدالحسین

وعلی اصحاب الحسین
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معرفی مسجد جامع 

1. کالس هـای روخوانـی و روان خوانـی و تجویـد قـرآن کریـم هفتـه ای یـک 
بـار توسـط اسـتاد قـرآن سـرکار خانـم میثمـی برقـرار می باشـد کـه اسـتقبال 

دارد  چشـمگیری 

2. کالس احـکام و پرسـش و پاسـخ های مسـائل فقهـی توسـط سـرکار خانـم 
همتـی کـه بـاالی ۳۵ نفـر در کالس حضـور دارنـد .

3. کالس مفاهیـم قـرآن و عربـی توسـط اسـتاد قـرآن سـرکار خانـم 
حاجـی حسـینی کـه این کالس بـا تعداد شـاگردان قرآنی فعـال چیزی 

باالتـر از طرح بشـارت اسـت 

پاسـخ های دینـی و مذهبـی  و  و پرسـش  امـام  4. کالس40 حدیـث 
توسـط اسـتاد حـوزه و دانشـگاه سـرکار خانم اشـراقی که هـر دو هفته 

یـک بـار بعدازظهرهـا برقـرار می باشـد.

5. کالس نهج البالغـه بـا اسـتادی سـرکار خانـم زمانپـور کـه شـاگردان 
مخصـوص خـود را دارد .

6. کالس هـای بهداشـتی و پزشـکی توسـط خانم دکتر کیانیـان و خانم 
سـراج متخصـص مسـائل بهداشـتی و پزشـکی کـه همـراه بـا تصاویـر 

پزشـکی و عملی اسـت .

ضمنـًا در مـاه  هـای مبـارک رمضـان توسـط اسـتاد حـوزه و دانشـگاه 
برنامه هـای ویـژه ای برگـزار مـی گـردد کـه شـامل :

مقابل قرآن  به مدت یک ساعت و نیم 
سخنرانی مذهبی و اجتماعی به مدت یک ساعت است 

و در روز میـالد امـام حسـن مجتبـی علیه السـالم مراسـم ویـژه ای توسـط 
خواهـران برگـزار می گـردد کـه شـامل پذیرایـی ویژه و مسـابقه اسـت 

کـه برنـدگان مسـابقه بـه سـفر زیارتـی نایـل می گردنـد

 و همـه سـاله از طـرف گـروه فرهنگـی خواهـران و بـا اجـازه حضـرت 
آیـت اهلل هاشـمی تبریـزی، خواهـران به سـفر یـک روزه قـم و جمکران 

مشـرف می شـوند 

واحد خواهران مسجد جامع شهرک غرب

مشه ای از فعالیت های فرهنگی و مذهبی ویژه 

خواهران در مسجد جامع شهرک غرب 



سخن اهل دل
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست
سرم به دنیی و عقبی فرو منی آید

تبارک اهلل از این فتنه ها که در سر ماست
در اندرون من خسته دل ندامن کیست

که من مخوشم و او در فغان و در غوغاست
دمل ز پرده برون شد کجایی ای مطرب

بنال هان که از این پرده کار ما به نواست
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست
خنفته  ام ز خیالی که می پزد دل من

مخار صدشبه دارم شراخبانه کجاست
چنین که صومعه آلوده شد ز خون دمل

گرم به باده بشویید حق به دست مشاست
از آن به دیر مغامن عزیز می دارند

که آتشی که منیرد مهیشه در دل ماست
چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب
که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند
فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست

حافظ
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ــاد خــدا مــردم  ــه ی ــام خــدا ســنگ بنایــش نهــاده شــده، ب ــه ن جایــی کــه ب
در آنجــا حضــور مــی یابنــد و بــرای پرســتش خــدا ، عبــادت گاهــی بــه نــام 
ــه ی  ــش روح و تزکی ــش مهمــی در پاالی ــی شــود ، نق ــاخته م »مســجد« س
اخــالق و رشــد جنبــه هــای معنــوی انســان دارد. رابطــه بــا مســجد، فرهنــگ 
ــاد خــدا«  ــوِن »ی ــه شــرط آن کــه مســاجد، کان ســاز اســت و انســان ســاز، ب
باشــد و برپــایۀ تقــوا بنــا نهــاده شــود. آن چــه مــی خوانیــد، تبییــن ایــن 
» رابطــه« از زبــان خــود مســجد اســت کــه بــا نمــاز گــزاران، همســایگان، 
ــین ،  ــوب، دلنش ــی خ ــرف های ــد، ح ــی زن ــرف م ــان ح ــان و متوّلی بانی

ــم: ــوش دهی ــن » درد دل مســجد« گ ــه ای ــازنده. ب دلســوزانه و س

همسایه ی شما
مـن همسـایه ی شـما هسـتم. در همیـن کوچه و محلـه، در همیـن نزدیکی ها 
زندگـی مـی کنـم. من » مسـجد« م، خانه ی خـدا ، عبادت گاه مسـلمین، درد 
دل هایـی دارم ، دوسـت دارم کمـی حوصلـه کنیـد و گالیـه های این همسـایه 
را بشـنوید. بـا ایـن کـه من هـر روز، یکـی دو نوبـت دِر خانه ام را به روی شـما 
بـاز مـی کنـم و چنـد سـاعت بـه انتظار شـما مـی مانم ، ولـی بعضی از شـماها 
سـراغ مـن نمـی آییـد و بـا مـن انس نمـی گیرید. مثـل این کـه با مـن قهرید. 
مگـر از مـن چـه بـدی دیـده ایـد؟ چـرا ایـن همه بـی وفایـی؟! چـه خاطره ی 
بـدی از مـن داریـد؟ مـن که همیشـه دل شـما را روشـن و قلـب تـان را با صفا 
کـرده ام، مـن که همیشـه به شـما آرامش روحـی داده ام، گاهی شـاید برخورد 
خـادم مسـجد یا حـرف های مردم یـا برخوردهای بعضی مسـجدی هـا ناراحت 
تـان کـرده باشـد،ولی چـرا از مـن و صاحب من- که خداسـت- قهـر می کنید؟ 
مـی گوییـد برنامـه هایـم جذاب و آموزنده نیسـت؟ خـوب، بیایید بـا پیش نماز 
و متوّلیـان مسـجد صحبـت کنیـد ، خودتـان هم وقـت بگذارید و مـرا فعال تر، 
جـذاب تـر و بـا برنامـه تـر کنید.اگر قبـول دارید که مـن پایگاهی بـرای تقویت 

ایمـان و اخـالق و دینـداری مـردم هسـتم، ایـن پایـگاه را تقویـت کنیـد. چـرا 
گیرید؟  مـی  فاصله 

آبادی مسجد به نماز است و دعا
عمران وی از همت و اخالص شماست 

آباد کن از نماز، تو خانه ی حق
 شکرانه ی نعمت که خدا داده تو راست

علـی  )علیـه الّسـالم ( فرمـوده اسـت: » زمانـی بـر مردم مـی آید کـه در میان 
مـردم باقـی نمـی مانـد از قـرآن مگر نشـانه اش، و از اسـالم مگر نامـش. در آن 
روزگار ، مساجدشـان از جهـت سـاختمان آبـاد اسـت، امـا از جهـت هدایـت ، 
خـراب اسـت.«) نهـج البالغـه، فیض االسـالم، حکمـت 361( نکنـد آن روزگار 

فرا رسـیده باشـد؟ 

از مصلّ تا مصّلی
مـن ) مسـجد ( در روز قیامـت نـه فقـط از آنهـا که پیـش من نیامدنـد حتی از 
بعضـی هـا نیـز کـه آمدند هم شـکایت خواهـم کرد چـون ظاهرم را جـال دادند 
و رنـگ کردنـد، امـا باطنـم را تاریـک سـاختند. وقتی روشـن کردن یـک چراغ 
در مسـجد ثـواب دارد، روشـن کـردن یـک فکـر و دل بـا نـور هدایـت، ثوابـش 
بیشـتر اسـت. چرا به جای سـاختِن مسـجد، » مسـجدی« نمی سـازید؟ شـما 
مصـال سـاختید، نـه مصّلـی. نمازخانـه ها زیاد شـده اسـت ، نـه نماز خـوان ها 
! متأسـفانه در بعضـی جاهـا مسـجد را فقـط بـا صـدای » الرحمـن« و مجلـس 
فاتحـه مـی شناسـند. در مـن ایـن همـه »مجلـس ترحیـم« بـرای مـرده هـا 
گرفتیـد، ولـی چنـد بـار شـد که » مجلـی ترّحم« بـرای زنـده ها بگیریـد؟ این 
همـه قـرآن بـرای امـوات خواندیـد ، کمـی هـم برای زنـده هـا قـرآن بخوانید. 
هنـگام برگـزاری مجالـس ختـم، چهـره هایـی را دیـده ام کـه در طـول سـال، 

قسمت پایانی  مسجد و مسجدیان
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پایشـان بـه مسـجد نمـی رسـد.بعضی هـا فقـط بـه خاطر شـیرینی و شـربت و 
شـام و خرمـا بـه مسـجد می آینـد. بعضی روز عاشـورا و شـب اربعین بـرای پلو 
خـوری بـه اینجا می آیند. از شـما دوسـتان مسـجدی هـم گله دارم. چـرا تنها 
بـه مسـجد مـی آیید؟ چـرا دوسـتان و فرزندان تـان را با خود نمـی آورید؟ چرا 
شـوق مسـجد را در دل دیگـران ایجـاد نمـی کنید؟ چـرا ثواب نمـاز و عبادت و 

تـالوت در مسـجد، حتـی حضـور در مسـجد را بـرای مردم نمـی گویید؟
در روایـات اسـالمي اهمیت فرهنگ سـازي تا آن جاسـت که آباد کـردن واقعي 
مسـاجد را بـه حضـور حداکثـری مـردم تفسـیر مـي کننـد . حدیثـي از پیامبر 
)ص( نقـل شـده اسـت کـه مي فرماینـد: هـرگاه دیدید کـه مردي، پیوسـته به 
مسـجد مـي رود، بـه ایمـان او گواهـي دهیـد. خداي متعـال فرموده اسـت:تنها 
کسـي کـه بـه خدا و روز رسـتاخیز ایمان آورده اسـت، مسـاجد خـدا را آباد مي 

کند.) سـنن الترمـذي ج ۵ ص ۲۷۷(

آباد کردن مسجد، به حضور در آن است 
كَوَة  لَوَة َوَءاتَـی الزَّ »إِنََّمـا يَْعُمـُر َمَســِجَد اللَّـِه َمْن َءاَمـَن ِباللَِّه َوالَْيـْوِم ااْلِخِر َوأََقـاَم الصَّ

َولَـْم يَْخـَش إِاَل اللَّـَه َفَعَسـی أُْولَِئـَك أَن يَكُونُواْ ِمـَن الُْمْهَتِديَن« .

»تنهـا كسـی كـه بـه خـدا و روز رسـتاخیز ، ایمـان آورده اسـت ، مسـاجد خدا 
را آبـاد می كنـد ، و نمـاز بـر پـا مـی دارد و زكات می پـردازد، و جـز از خـدا 
نمی ترسـد . امیـد اسـت كـه چنیـن گروهـی از هدایت یافتگان باشـند«  التوبـة: 18

اإلمام الصادق علیه  السالم : اُحُضروا َمَع َقوِمكُم َمساِجَدكُم.
امـام صـادق علیـه  السـالم :همراه كسـان خود ، در مسـجد حاضـر شـوید.)الكافي : 

ج 2 ص 635(

دعـوت مسـلمانان بـه گـرد آمدن بـراي اقامه نمـاز در چند نوبـت و زمان خاص 
از شـبانه روز یادآور ماموریت و رسـالتي اسـت که بر عهده آنان گذاشـته شـده 
اسـت تـا بـا انـرژي گرفتـن از راز و نیـاز بـا خالـق هسـتي و زنـده نگه داشـتن 
آرمـان هـاي منظومـه دین، این رسـالت خلیفـة اللهي خـود را زنده نگـه دارند. 

نمازگـزاران در صفـوف منظـم و بـه هـم پیوسـته نمـاز، بـه دور از هرگونه تعلق 
دنیـوي بـا هـر رنـگ و نـژاد و ملیتـي، از هـر قشـر و بـا هر میـزان درآمـد و هر 
موقعیـت اجتماعـي سـربر سـجده عبودیـت و بندگـي خـدا مـي سـپارند و بـه 
مـدد او گـره از مشـکالت یکدیگـر مـي گشـایند. در قـرآن و حدیث »سـجود« 
نـه تنهـا بـه معنـاي سـر فـرود آوردن بلکـه به معناي سـر بـر خاک نهـادن نیز 
معنـي شـده از ایـن رو سـجود بـه غایـت خضوع تفسـیر شـده اسـت و بـر این 
پایـه مسـجد در فرهنگ اسـالمي، جایگاه ویـژه اي دارد که در آن انسـان ناتوان 
و نیازمنـد بـا خضـوع و کرنـش در برابـر عظمـت آفریـدگار توانـا و بـي نیـاز بـا 
او ارتبـاط برقـرار مـي کنـد.از مسـجد بـه عنـوان مهـم تریـن پایـگاه فرهنگـي 
و سیاسـي حکومـت دینـي بـا تعابیـري بلنـد ماننـد »خانـه خـدا« »نشسـتگاه 
پیامبـران« »سـراي هـر پرواپیشـه« »بهتریـن مـکان هـا« و »باغ بهشـتي« یاد 
مـي کننـد کـه مسـلمانان را به برقـراري ارتبـاط با ایـن کانون دل هـا دعوت و 
بـه گسـترش بهـره گیري از بـرکات مادي و معنوي مسـجد، تشـویق مي کنند. 
سـاختن مسـجد نیـز مـورد تاکیـد فراوانـي قـرار گرفتـه اسـت و به مسـلمانان 
توصیـه مـي شـود به هـر اندازه کـه مي توانند با سـاختن مسـجد به گسـترش 

فرهنـگ اسـالمي کمـک کنند. 

گرد آورنده : هادی امحدی | طلبه درس خارج
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امام محمد باقر
ابـو جعفـر، امام محمد باقـر)ع( پنجمین آفتابی اسـت كه بر افـق امامت، جاودانه 
درخشـید.زندگیش سراسـر دانـش و ارزش بـود، از ایـن رو باقـر العلـوم نامیـده 

شـد، یعنی شـكافنده دشـواریهای دانش و گشـاینده پیچیدگیهـای معرفت.
خصلـت آفتـاب اسـت كـه همـاره گام بر فـرق ظلمـت می نهـد و در لحظه های 
تاریـك، بـر افـق زمـان می رویـد تا همـواره ارزشـهای مهجـور و نهان شـده در 

سـیاهی جهـل و جـور را، دوبـاره جان بخشـد و آشـكار سـازد.
او نیـز در عصـر حاكمیـت جـور و تشـتت اندیشـه های دینـی امت اسـالم، تولد 

یافـت تـا پیـام آور معرفت و احیاگر اسـالم نـاب محمدی )ص( باشـد.

والدت امام محمد باقر
حضـرت ابـو جعفـر، باقـر العلوم، در شـهر مدینـه تولد یافـت.و بر اسـاس نظریه 
بیشـتر مورخـان و كتابهـای روایـی، تولـد آن گرامی در سـال 57 هجـری بوده 
اسـت. ایـن نقـل، بـا روایاتی كه نشـان می دهـد امام باقـر )ع( به هنگام شـهادت 
جـد خویـشـ  حسـین بـن علـی )ع(ـ  در سـرزمین طـف حضـور داشـته و سـه 

سـال از عمرش می گذشـته اسـت هماهنگـی دارد. 
در روز و ماه والدت آن حضرت نیز نقلهای مختلفی یاد شده است:

الف ـ سوم صفر 57 هجری.
ب ـ پنجم صفر 57 هجری.

ج ـ جمعه اول رجب 57 هجری.
د ـ دوشنبه یا سه شنبه اول رجب 57 هجری.

بیشتر محققان با ترجیح نظریه نخست، یعنی سوم صفر آن را پذیرفته اند.
تبار واالی امام باقر )ع(

امـام محمـد باقـر )ع( از جانـب پـدر و نیز مـادر، به شـجره پاكیزه نبـوت منتهی 
می گـردد.

او نخسـتین مولـودی اسـت كـه در خانـدان علویـان از التقـای دو بحـر امامـت 
)نسـل حسـن بـن علـی و حسـین بـن علـی علیهمـا السـالم( تولـد یافت: 

پـدر: علی بن الحسـین، زیـن العابدین )ع( .مـادر: ام عبد اهلل، فاطمـه، دختر امام 
)ع(  مجتبی  حسن 

مـادر گرامـی امـام باقـر )ع( نخسـتین علویه ای اسـت كـه افتخار یافـت فرزندی 
علـوی بـه دنیـا آورد . برای وی كنیه هایی چون ام الحسـن و ام عبـده آورده اند، 

امـا مشـهورترین آنهـا، همان ام عبد اهلل اسـت.
در پاكی و صداقت، چنان نمونه بود كه صدیقه اش لقب دادند.
امام باقر )ع( مادر بزرگوار خویش را چنین توصیف كرده است:

»روزی مـادرم كنـار دیـواری نشسـته بـود، ناگهـان دیـوار ریـزش كـرد و در 
معـرض ویرانـی قـرار گرفت، مادرم دسـت بر سـینه دیـوار نهاد و گفـت، به حق 
مصطفـی )ص( سـوگند، اجـازه فـرو ریختـن نداری.دیـوار بر جـای ماند تـا مادرم 

از آن جـا دور شد.سـپس دیـوار فـرو ریخت. 

نام و كنیه امام محمد باقر
نـام آن حضـرت محمـد اسـت.این نامی اسـت كه رسـول خـدا )ص( از دیـر زمان 

بـرای وی برگزیـده بود .
جابـر بـن عبـد اهلل انصاری یـار دیریـن پیامبر )ص( افتخار دارد كه سـالم رسـول 
خـدا را بـه امـام باقـر )ع( ابـالغ كـرده اسـت.از بیـان او ـ كه بـه تفصیـل خواهد 
آمـدـ  اسـتفاده می شـود كـه نامگـذاری امام باقـر )ع( به وسـیله پیامبـر اكرم )ص( 

صـورت گرفتـه اسـت.كنیه آن گرامـی ابـو جعفر اسـت و جز این كنیـه ای برای 
نكرده اند.  نقـل  وی 

القاب امام محمد باقر
برای امام باقر )ع( این القاب یاد شده است:

1. باقر
ایـن لقـب مشـهورترین القـاب آن حضرت بشـمار می آیـد و بیشـتر منابع بدان 

كرده اند.  تصریـح 
در بیان فلسفه تعیین این لقب برای وی، آمده است:

ـ شكافنده معضالت علم و گشاینده پیچیدگیهای دانش بود. 
ـ به دلیل گستردگی معارف و اطالعاتی كه در اختیار داشت، باقر نامیده شد. 
ـ بدان جهت كه در نتیجه سجده های بسیار، پیشانیش فراخ گشته بود. 

ـ احكام را از متن قوانین كلی، استنباط و استخراج می كرد. 
2. شاكر
3. هادی

4. امین ـ شبیه، به جهت شباهت آن حضرت به رسول خدا )ص( 

همسران امام محمد باقر
در منابع تاریخی، برای امام باقر )ع( دو همسر نام برده اند.

همسران عبارتند از:
1 ـ ام فروة دختر قاسم بن محمد بن ابی بكر.

2 ـ ام حكیم دختر اسید بن مغیره ثقفی.

فرزندان امام محمد باقر
برای امام باقر )ع( هفت فرزند یاد كرده اند، پنج پسر و دو دختر.

1 ـ جعفر بن محمد الصادق )ع( .
وی مشـهورترین، ارجمندتریـن و بـا فضیلـت ترین فرزنـد امام باقر )ع( می باشـد 

كـه از ام فـروة زاده شـد و نسـل امامـت از طریق او اسـتمرار یافت.
2 ـ عبـد اهلل بـن محمـد.او یگانـه بـرادر امـام صـادق )ع( بشـمار می آیـد كه هم 
از ناحیـه پـدر و هـم از ناحیـه مـادر بـا آن حضرت متحـد اسـت.مورخان وی را 
صاحـب فضـل و صـالح دانسـته اند و متذكر شـده اند كه فـردی از بنـی امیه به 

او سـم خورانید و او را به شـهادت رسـاند.
3 ـ ابراهیم بن محمد، از ام حكیم.

4 ـ عبید اهلل بن محمد، از ام حكیم.
5 ـ علی بن محمد.

6ـ  زینـب بنـت محمـد، ایـن دو )یعنـی زینـب و علـی( از یـك مادرنـد كـه ام 
ولـد بوده اسـت.

7 ـ ام سلمه، مادر وی را نیز ام ولد دانسته اند. 
برخـی از منابـع، تنهـا شـش فرزنـد بـرای امـام باقـر )ع( نـام برده انـد و بـر ایـن 

باورنـد كـه امـام باقـر فرزنـدی بـه نـام عبید اهلل نداشـته اسـت.
گروهـی دیگـر گفتـه اند: امـام باقر )ع( دو دختر نداشـته اسـت، بلكـه زینب و ام 

سـلمه در حقیقـت دو نـام برای یك دختر اسـت. 

امام باقر )ع( : جلوه امامت در افق دانش
به مناسبت 5 آذر )3 صفر ( سالروز والدت امام حممد باقر )ع(

منبع:امحد ترابی،  زندگی سیاسی امام باقر )ع(، ص 51



11

هنايت کمال ، فهم در دين و صرب بر مصيبت ، و اندازه گريي 
در خرج زندگاني است .

حباراالنوار ، دار احياء الرتا العربي ، ج 75، ص)172(
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با شهیـدان

 شهید حمسن وزوایی
سوژه ی اصلی حکایت های ما کسی نیست مگر

دارنـده ی رتبـه اول آزمـون سراسـری دانشـگاه 
هـای کشـور در رشـته شـیمی سـال 1356

از دانشـجویان پیشـتاز النه ی جاسـوس شـیطان 
بـزرگ در 13 آبـان 1358

فرمانده ی همیشـه خط شـکن جبهه هـای غرب و 
وزوایی. جنوب، شهید محسـن 

چقـدر مـن و محسـن از آن کوچـه پـس کوچه هـای نظام 
آبـاد خاطـره داریـم یـادش بخیر با هـم می رفتیم سـینما 
موناکـو، فیلـم هـای کاراتـه ای هنـگ کنگـی نـگاه مـی 
کردیـم. محسـن آدم عجیبـی بـود هـم بـه بـازی و تفریح 
اش مـی رسـید هـم بـه درس و مدرسـه اصـال تـوی درس 
خونـدن هیـچ کـس بـه گـرد ایـن بشـر نمـی رسـید. تنها 
کسـی هـم کـه مـی تونسـت یـک کمـی بـا او رقابـت کنه 
مـن بـودم. خـود کشـان کردم بـرای یک بـار هم شـده، از 
او پیشـی بگیرم، نشـد که نشـد. همیشـه اون شـاگرد اول 

بـود، مـن هـم شـاگرد دوم کالس.
 بدجنـس انـگاری پسـر خالـه ی انیشـتین بـود، جـدول 
عناصـر شـیمی رو طـوری برات توضیـح می داد که شـاید 
مندلیـف هـم نمـی تونسـت بـه اون خوبـی از پـس اش 

بربیـاد. تمـام دلخوشـی مـن هـم تـو ایـن دو سـه سـاله ، این دیـار غربـت نامه 
هـای اون بـوده، خـودت که می دیدی، همیشـه چشـمم به در بـود تاببینم کی 
آقـای پسـتچی نـا مـه های اونـو برام میـاره. من با نامـه های محسـن جون می 
گیـرم، قـوت می گیـرم اصال اگر نامه های محسـن نبـود، خیلی سـال ها زودتر 
از ایـن هـا، برمی گشـتم ایـران. این پسـر مثل این که مهـره مـار داره. چنان با 
کلماتـش پـا بنـدم کـرد که خودم هـم نفهمیدم ایـن مّدت چه جوری گذشـت. 

هـر دفعـه هـم بـا یک کلـک و حقـه ای سـرم را گرم مـی کرد.
 یـک روز نوشـت »... شـما سـفیران انقـالب مـا هسـتید، بایـد آنجـا باشـید و 
صـدای مظلومیـت مّلـت ایـران را بـه گـوش دنیـا برسـانید« یـک روز هـم می 
نوشـت»... شـما امیدهـای آینـده ایـن انقـالب هسـتید، بایـد آن جـا تخصـص 

یادبگیریـد و بیاییـد ایـن جـا بـه مـردم محـروم خدمـت کنیـد.«
چنـد ماهـی مـی شـد کـه از او خبـری نداشـتم. نـه نامـه ای، نـه تلفنـی و نـه 
پیغامـی، پـاک کالفـه شـده بـودم؛ بـه هـر دری هـم زدم تـا از او خبـر بگیـرم، 
نمـی شـد. تـا ایـن کـه پریشـب آن خبـر از تمـام رسـانه هـای گروهـی آلمان 

شـد. پخش 
خبـر ایـن بـود » در سـالروز کشـتار دانـش آمـوزان ایرانـی توسـط رژیم شـاه، 
تعـدادی از دانشـجویان خشـمگین، سـفارت آمریـکا در تهران را اشـغال کرده و 

همـه کارکنـان آن را بـه گـروگان گرفتند.
 در اطالعیه های اّولیه، اصلی ترین خواسـته ی این دانشـجویان اسـترداد شـاه 

وقطـع توطئـه های آمریـکا علیه ایران عنوان شـد.«
بـا شـنیدن ایـن خبـر مـو بـر بدنم سـیخ شـد. اصـاًل نمـی تونسـتم بـاور کنم؛ 
یعنـی ممکـن اسـت آمریـکا، یکـی از دوقطـب قـدرت دنیا،این قدر حقیر شـده 
باشـند کـه حّتی دیپلمـات هایش در کشـور های دنیا امنیت نداشـته باشـند؟!
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بـا اشـتیاق زیـاد خبـر هـای مربـوط به ایـن واقعـه عجیـب را دنبال مـی کردم 
همـه کارم شـده بـود جسـتجو کـردن کانـال هـای مختلـف تلویزیونـی. مـی 
خواسـتم هـر طـوری شـده از کـم وو کیـف ماجرا اطـالع پیـدا کنم. تـا این که 
بالخـره امشـب، مجـری خبـری شـبکه Z.D.F روی صفحه ی تلویزیـون ظاهر 

شـد و گفت:
 » تـا چنـد لحظـه ی دیگـر نظـر شـما بیننـدگان عزیـز را جلـب مـی کنـم به 
مصاحبـه مطبوعاتـی سـخنگوی جوانـان خشـمگین طرفـدار خمینـی، کـه روز 
چهـارم نوامبـر، سـفارت آمریـکا در ایـران را اشـغال کردنـد.« درجـا میخکـوب 

شـدم و خـودم را بـه صفحـه تلویزیـون نزدیکتـر کردم.
ابتـدا صحنـه هایـی از چنـد و چون اشـغال سـفارت آمریکا نشـان دادنـد. بعد، 
تصاویـری از گـروگان هـای آمریکایـی؛ در حالـی کـه بـا پارچـه های سـفیدی 
چشـم هـای شـان بسـته شـده بـود. با دیـدن ایـن صحنه هـا بود که احسـاس 
کـردم هیمنـه ی آمریـکا فـرو ریخـت. بعـد از نشـان دادن گروگان هـا، دوربین 
رفـت داخل سـالن نسـبتا بزرگی کـه یک طـرف آن، چند جوان نشسـته بودند 
و در طـرف دیگـر، کیـپ تـا کیـپ، خبرنگارانی از کشـور هـای مختلـف دنیا؛ با 

انـواع و اقسـام دوربیـن های فیلمبـرداری، عکاسـی، ضبط خبرنـگاری و...
درخشـش نـور فـالش هـا، بـرای لحظـه ای قطـع نمـی شـد. بعـد از لحظاتـی، 
یکـی از خبرنـگار هـای خارجی،که از قیافه اش معلوم بود اروپایی اسـت، پشـت 
میکروفـن قـرار گرفـت و سـئوال را بـا مقدمـه ای مطـرح کرد:»همـان طور که 
مـی دانیـد دیپلمـات هـا و افرادی که شـما آنها را به عنوان جاسـوس دسـتگیر 
کردیـد و بـه گروگان گرفتیـد هم، از این مصونیت مسـتثنی نبودند؛ لطفًا بفرمایید 

هـدف شـما از ایـن عمل مغایـر با شـئون دیپلماتیک چه بوده اسـت؟«
 دوربیـن مـی چرخیـد و چرخید، تا ایـن که روی صورت یکی از آن دانشـجوها، 
کـه به نظر می رسـید سـخنگوی گروه شـان هـم اوسـت،زوم کرد. باورم نشـد، 
همـان طـور مـات و مبهـوت بـه صفحـه تلویزیـون خیـره شـدم و بعـد فریـاد 
زدم»زهـرا خانم،زهـرا خانـم... بیا،بیـا اینجـا! ببیـن چـی مـی بینـی؟« عیـال 
سراسـیمه بـه سـمت ام آمـد و گفت:»چی شـده!؟« بـه صفحه تلویزیون اشـاره 
کـردم و گفتـم: »ببیـن کیـه داره صحبـت مـی کنه؟ محسـن، محسـن وزوایی 
خدمـون، شـده سـخنگوی دانشـجوها.« زهـرا بـا تعجـب بـه صفحـه تلویزیـون 
خیـره شـد. همـان جـای روی زمیـن نشسـت و گفـت » راسـت مـی گـی ها« 

دوتایـی چشـم دوختیـم بـه صفحـه تلویزیون.
محسـن قبـل از اینکـه بـه سـوال مـرد خبرنـگار پاسـخ بدهـد، ابتـدا آیـه ای 
از قـرآن را بـا آهنـگ دلنشـینی قرائـت کـرد. بعـد خیلـی روان، بـا انگلیسـی 
سـلیس، جـواب آن خبرنـگار را داد. شـبکه Z.D.F داشـت حـرف های محسـن 
را بـه آلمانـی زیرنویـس مـی کـرد، او مـی گفت:»مـا هـم بـه قوانیـن و شـئون 
دیپلماتیـک دنیـا آشـنایی داریم،مـا هـم می دانیـم کـه دیپلمات ها در کشـور 
هـای خارجـی مصونیـت دارنـد. از ایـن ها گذشـته، قوانیـن دین ما، اسـالم هم 
بـه مـا توصیه مـی کند که بـا میهمان به درسـتی برخـودر کنیم. اّما متاسـفانه  
کـه بگویـم نـه ایـن جـا یـک سـفارتخانه بـود و نـه ایـن هـا کاردار و دیپلمات. 
شـاید بـرای شـما باورکردنی نباشـد، اّما من به شـما عـرض می کنم؛ مـا بعد از 
گذشـت چند ماه از انقالب فهمیدیم سـرنخ بسـیاری از توطئه ها این جاسـت. 
مـا ایمان پیـدا کردیم کـه درگیری های کردسـتان،گنبد، بلوچسـتان و خیابان 

هـای تهـران از اینجـا خط مـی گیرند
همیـن جـا توضیـح بدهـم که ما بـا دولـت ایـران کاری نداریم، خط مـا از خط 
دولـت آقـای بـازرگان جداسـت. مـا تعـدادی دانشـجو هسـتیم کـه بـر حسـب 
احسـاس وظیفـه دینی، برای خشـکاندن ریشـه توطئه آمدیم و سـفارت آمریکا 
را تّصـرف کردیـم. ایـن کار مـا هیچ ربطـی به دولت ایـران ندارد.« بعـد رو کرد 
بـه خبرنگارهـا وگفـت »شـما اگر واقعـًا دنبال حقیقـت هسـتید،لطفًا این حرف 
هـای مـن را کـه سـوال همـه ی ایرانی های آزاده اسـت، بـه مردم دنیـا مخابره 
کنیـد، تـا یکـی پاسـخ سـوال هـای مـا را بدهـد. مـا مـی گوییـم اگـر ایـن جا 
سـفارتخانه اسـت، چـرا ایـن همه سیسـتم پیچیـده شـنود و جاسوسـی در آن 
نصـب شـده؟ اگـر این جا سـفراتخانه اسـت، چـرا این همه سـند را در دسـتگاه 

هـای کاغـذ خرد کـن ریختنـد وآنهـا را نابودکردند؟«
بعـد انبـوه زیـادی از کاغذهـای خـرد شـده کـه بـا وسـواس زیـادی بـه هـم 

بافتـه شـده بـود را در معـرض دیـد دوربیـن هـا قـرارداد 
از سـندهای همـکاری  اندکـی  مقـدار  هـا،  و گفت:»ایـن 
ماموریـن سـفارتخانه آمریـکا باسـران گـروه هایـی اسـت 
کـه قصـد برانـدازی جمهـوری اسـالمی ایـران را داشـتند. 
مـا اینجـا بـه اسـنادی دسـت پیـدا کردیـم که نشـان می 
دهـد سـتاد حـوزه ی جنوب غربی آسـیای آژانـس مرکزی 
اصطـالح  بـه  همیـن  محـل  در   CIA آمریـکا  اطالعـات 
سـفارتخانه مسـتقر بـوده و ریاسـت ایـن سـتاد را هم یکی 
 CIA از افسـران ارشـد واحـد امـور خـاور نزدیـک سـازمان

بـه اسـم آقـای »تومـاس آهـرن« به عهـده داشـته. خـود »آهـرن« االن یکی از 
گـروگان هاسـت و صراحتـًا بـه مـا گفتـه کـه از همین محـل به نیـرو های ضد 
انقـالب اسـالمی ایـران رهنمود برانـدازی و حقوق مـی داد.« خبرنـگار ها یکی 
یکـی سـوال مـی کردنـد و محسـن هـم خیلی محکـم، پاسـخ همه آنهـا را می 
داد. از خوشـحالی داشـتم بال در می آوردم.چشـمم به صفحـه تلویزیون بود،اّما 
دیگـر نمـی فهمیـدم چـه می شـنوم. فقـط بـه چهـره ی باصالبت محسـن که 

حـاال کل صفحـه تلویزیـون را پـر کـرده بـود، خیره شـدم.
خاطـرات مشـترکم با محسـن یکـی یکی در ذهنم زنده شـد. خاطرات سـالهای 
مـان در محوطـه  روز خداحافظـی  دور. خاطـرات دوران تحصیـل، خاطـرات 
فـرودگاه مهرآبـاد تهـران، خاطـرات بـی تابـی ام بـرای دریافـت تـک بـه تـک 
نامـه هایـش... همـه و همـه مثل یک فیلـم سـینمایی از جلوی چشـم هایم رد 
شـدند.به خـودم آمـدم کـه دیگر مصاحبـه تمام شـده بـود. گـزارش تلویزیونی 
Z.D.F از کنفرانـس مطبوعاتـی تهـران کـه به آخر رسـید، تازه به خـودم آمدم.

بـار دیگر،محسـن مرا بـرای ادامه تحصیل شـارژ کرد،شـارِژ شـارژ.

در جبهه :
تـا ایـن سـاعت از روز کـه آفتـاب از نیمـه ی آسـمان هم گذشـته، تعـدادی از 
نیروهـای مـا زخمـی و تعـدادی دیگـر هـم شـهید شـده انـد. آن هایـی هم که 
سـالم و سـر پـا مانـده اند، تعدادشـان بسـیار اندک اسـت.بعثی هـا در آن پاتک 
قبلـی خودشـان، تعـدادی تانـک را هم بـه دامنـه 1150 باال کشـیدند و با توپ 
و کالیبـر آن تانـک هـا، بـه صـورت مسـتقیم بـه سـمت سـنگر هـای بچـه هـا 
شـلیک مـی کردنـد. صحنـه خیلـی دلخـراش و وحشـت انگیـزی بـود. بچه ها 
را مـی دیدیـم کـه بـا هـر انفجـار تیر مسـتقیم، بیـن زمیـن و آسـمان تکه تکه 
مـی شـدند و تکـه هـای گوشـت و اسـتخوان آن ها در هـوا پخش می شـد. در 
ایـن لحظـه بحرانـی بـرادر وزوایـی بـه مـا گفـت:»داداش هـای گلـم؛ مقاومت 
کنیـد، تـوکل تـون به خدا باشـه، دشـمن محکوم به فناسـت،مطمئن باشـید.« 
بعـد بـا اشـاره بـه پاییـن ارتفاع مـی گفـت:» ببینیـد، نیرو هـای کمکـی دارند 
مـی رسـند!« اّمـا مـا هر چه چشـم مـی دواندیـم، آن پاییـن، اثـری از نیروهای 
کمکـی نمـی دیدیـم. پیـش خودمـان مـی گفتیـم ایـن جا کـه خبـری از نیرو 
نیسـت، چـرا بـرادر محسـن این طـوری به مـا امیدواری مـی دهد؟ شـرایط ما 
بـرای مانـدن روی قّلـه هـر لحظـه بدتـر از قبـل می شـد. دسـت آخـر، یکی از 
بچـه هـا، کـه از دیدن آن همه شـهید و مجـروح و وضعیـت اسـفبار ما،پنداری 
پـاک تعـادل روحـی اش را از دسـت داده بـود، به سـمت بـرادر وزوایـی هجوم 
بـرد و گفـت » پـس کجـا هسـتند اونایی که قـرار بود مـا رو پشـتیبانی کنند!؟ 
کـو نیرویـی کـه قرار بـود بیـاد؟ اصاًل تو مـا رو چی فـرض کردی؟ چـرا بچه ها 
رو بـه کشـتن مـی دی؟« بـرادر وزوایـی همان طور سـاکت فقط بـه حرف های 
آن بـرادر گـوش داد. اّمـا هیچ نگفـت. بعد همه مـا نیروهایی را که سـر پا مانده 
بودیـم دور خـودش جمـع کـرد. اّول بـا لحـن خیلی قشـنگی سـوره » فیل« را 
بـرای مـا تـالوت کـرد. بعـد رو به جمـع مـا گفـت :»داداش هـای خوبم،همگی 

بـا هـم ایـن سـوره رو مـی خونیـم: »الم ترکیـف فعل ربـک باصحـاب الفیل«
بـه یک چشـم برهـم زدن، طنیـن روح بخش تـالوت آیه های دل نشـین قرآن 
کریـم کـه از لـب هـای تـرک خـورده و حلقـوم خشـکیده ی بچه ها برخاسـته 
بـود، در فضـا پیچیـد. همـان طـور کـه داشـتیم کلمـه به کلمـه، آیه هـا را می 
خواندیـم، همـه از گوشـه ی چشـم ها، بـه همدیگرو به بـرادر وزوایـی نگاه می 
کردیـم. نـه.. مـا تنها نبودیـم، ما بی یار و یـاور نبودیم، اصال مـا روی 1150 هم 
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نبودیـم، مـا در سـال 1360 نبودیـم. مـا در عـام الفیـل، در 
صحـن کعبـه، در محاصره ی سـپاه ابرهـه بودیم، اّمـا... تنها 
نبودیم؛پـروردگار کعبـه، بـا مـا بـود و حضور داشـت از زبان 
بـرادر وزوایـی، بـه مـا یـادآور مـی شـد. دفعتـا بـه خودمان 
آمدیـم؛ بـاز روی قّله بودیم، اما آتشـی در کار نبود.از سـمت 
یـال هـا و شـیار هـا وصخـره هـا، حتی یـک گلوله شـلیک 
نمـی شـد. با دیـدن صحنه هـا، بچه هـا قوت قلـب گرفتند. 
آنهـا تنـگ تر از قبـل،دور بـرادر وزوایی حلقه زدنـد و همان 
طـور کـه اشـک مـی ریختند یک بـار دیگـر، هـم دل و هم 
صـدا بـا هـم بـه صـدای بلنـد، آیـات سـوره ی فیـل را هم خوانـی مـی کردند. 
هنوزتـالوت سـوره را تمـام نکـرده بودیـم کـه یکی از هلـی کوپتر هـای خودی 
روی آسـمان ظاهـر شـد و با شـلیک موشـکی، یکـی از تانک های دشـمن را به 
آتـش کشـید. هـم زمان بـا این حادثـه، دوفرونـد هلی کوپتـر توپدار دشـمن از 
آسـمان بـازی دراز بـه هم اصابت کردند و متالشـی شـدند. با دیـدن این وقایع، 
مـو بـر انـدام مـان سـیخ شـد و تـن مـان از شـوق مـی لرزیـد. دوبـاره روحیـه 
گرفتیـم و بـر دشـمن تاختیم. طـوری که حوالی غروب سرنوشـت نبـرد به نفع 
مـا رقـم خـورد. ایـن جا بود کـه آن بـرادر آمـد و از بـرادر وزوایی عـذر خواهی 
کـرد. بـرادر وزوایـی هـم بـا لبخندی کـه برلب های خشـکیده اش نقش بسـته 

بـود بـه آن بـرادر فهماند کـه از حرف هـای او دلگیر نشـده.
 از وقایـع جالـب و در عیـن حـال حیـرت انگیز عملیات شـهید رجایـی وبا هنر 
تحقـق پیشـگویی هـای محسـن وزوایـی بـود. همـه ی آنهایـی را کـه محسـن 
گفتـه بـود شـهید مـی شـوند، در طول ایـن عملیـات به شـهادت رسـیدند، اال 

طاهری. علـی 
در روز سـّوم ایـن عملیـات علـی طاهـری، مسـوول دیدبانـی مشـترک ارتش و 
سـپاه در جبهـه چـپ سـر پـل ذهـاب، با اصابـت تیر به دسـت چپـش، مجروح 
و بـه عقـب منتقـل مـی شـود در حـال انتقال بـه عقب بـه محسـن وزوایی می 
گوید»بـرادر محسـن، دیـدی پیـش گویی تـو درسـت در نیامد.« علـی طاهری 
بعـد از پانسـمان و گـچ گرفتـن دسـتش، دوبـاره بـه منطقـه بـر می گـردد و تا 
روز هشـتم عملیـات در منطقـه مـی مانـد. روز هفدهـم شـهریور، وی بـه قصد 
مرخصـی، در حـال تـرک منطقـه بـه دوسـتانش مـی گوید»بچه هـا دیدید من 
شـهید نشـدم، مـن کـه گفتـه بـودم بادمجـان بـم آفـت نـداره!« بعـد وسـایل 
شـخصی اش را مـی گیـرد و بـه قصـد مرخصـی، راهی پـادگان ابوذر می شـود. 
هنـوز مسـافت زیـادی را طی نکرده بـود که متوجه می شـود دوربیـن دیدبانی 
اش را جـا گذاشـته. بـه نـا چـار مجـدداً بـه خـط مقـدم برمیگـردد. بچـه های 
رزمنـده بـا دیـدن علـی طاهری، تعجب کـرده از او می پرسـند » چه شـد علی 
، پشـیمان شـدی؟« مـی گویـد:» نـه بابـا، اومـدم دوبینـم را بـردارم.« نزدیـک 
غـروب، علـی قصـد تـرک منطقـه را داشـت که بـه اصرار هـم رزمانش شـب را 
در منطقـه مـی ماند.صبـح زود بـه قصـد رفتـن بـه مرخصـی ، از دامنـه ارتفاع 
1150 بـه سـمت دره سـرازیر مـی شـود در میـان دره بـه تعـدادی کامانـدو بر 
مـی خـورد کـه در حـال نفـوذ به سـمت ارتفـاع 1150 بودنـد. او به خیـال این 
کـه آنهـا نیروهـای خودی هسـتند، بـه سویشـان حرکت مـی کند، امـا متّوجه 
مـی شـود کـه آنهـا به زبـان عربی صحبـت مـی کننـد. بالفاصله پشـت یکی از 
سـنگر هـا موضـع گرفتـه و به سویشـان شـلیک می کنـد. علی با همان دسـت 
گـچ گرفتـه، تـا آخرین فشـنگ با آنهـا مقابله مـی کند. عراقـی ها بـرای از کار 
انداختـن او بـه سـمتش نارنجـک مـی اندازنـد. او نارنجـک را مـی گیـرد تـا به 
سـوی خـود عراقـی ها پرتـاب کند کـه نارنجک در میـان دسـتانش منفجر می 
شـود و او بـه شـهادت مـی رسـد. بـه این ترتیـب دوربیـن علی طاهری وسـیله 

ای می شـود بـرای رسـیدن او بـه معبود.

نماز اول وقت :
سـتوان گـردان جبیـب، لحظـه بـه لحظه بـه ارتفاعـات علـی گـره زد نزدیک و 
نزدیـک تـر مـی شـد. بـرادر محسـن هـم چنان کـه پیشـاپیش سـتون حرکت 
مـی کـرد، بـا رسـیدن نیروها بـه بـاالی تّپـه ای کوچـک، ناگهان متوقف شـد. 
نگاهـی بـه آسـمان انداخـت و بعد رو بـه نیروها فریـاد زد: »نماز، نمـاز! برادرها، 

نمـاز را فرامـوش نکننـد.« بـا ایـن نهیب، سـتون حبیب مـی رفت تـا از حرکت 
بایسـتد که برادر محسـن فریـاد زد:»نایسـتید،بدوید! نماز را بـه دو می خوانیم. 
هـر کـس به پشـت سـر نفر جلویی دسـت تیمـم بزند! نمـاز را بـه دو بخوانید.«
یـک لحظـه خـم شـدم، دسـت برخـاک زدم و تیمـم کـردم. همـان طـور کـه 

داشـتم جلـو مـی رفتـم، مشـغول بـه نمـاز شـدم:
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین...

ایاک نعبد و ایاک نستعین ... 

خدایا فقط تو را می پرستیم و فقط از تو کمک و استعانت می طلبیم.
عجـب نمـازی بـود! بـه راسـتی نجـوای عشـق بود.زبـان ها ذکـر مـی گفتند و 
بـدن هـا هـر یـک بـه گونـه اای در جنبـش و جوشـش بودنـد. لحظـه ای بـی 
اختیـار از صـدای صفیـر گلولـه خمپـاره برزمیـن می افتادیـم. لحظـه ای دیگر 
بـاز بـی اختیـار، با شـنیدن صدای موشـک هـای زمانـی آر.پی.جی دشـمن که 
بـاالی سـرمان منفجر می شـد می نشسـتیم؛ ولی هـم نماز مـی خواندیم و هم 

حرکـت سـتون کمـاکان بـه سـوی موضـع توپخانه ادامه داشـت.

دیدار با خبرنگار :
حـاال دیگـر آفتـاب باال آمـده بود. بـرادر محسـن عرق پیشـانیش را پـاک کرد. 
دوربیـن دوچشـمی را برداشـت و بعـد از دیـد زدن کامل منطقـه گفت:»گمانم 
آن جـا بایـد تپـه ی علـی گره زد باشـد، توپخانه دشـمن همان جاسـت؛ پشـت 
علـی گـره زد.« او داشـت فرماندهـان گروهـان هـا را توجیه می کـرد و من هم 
فقـط نگاهـش می کـردم. یک دفعـه رو به مـن گفت:»چته آقـای خبرنگار؟چرا 
ماتـت برده؟«گفتـم:» دیگـه نمـی کشـم، بـرادر محسـن.« بـا لبخنـد زیبایـی 
گفت:»دیگـر چیـزی نمانـده، راه بیفـت.« بعـد دسـتش را دراز کـرد، دسـتم را 
گرفـت و کشـید جلـو. در حیـن حرکت، شـکالتی از جیـب جلوی بادگیر سـیاه 

رنگـش درآورد وداد بـه مـن و گفـت: »بخـور قّوت مـی گیری«
آخریـن ارتفـاع را هـم رد کردیـم. رسـیدیم به یک منطقه ی کاسـه ای شـکل. 
دور تـا دور ایـن منطقه  را با چندین رشـته سـیم هـای خاردار پوشـانده بودند. 
داخل کاسـه،تا چشـم کار مـی کرد انواع گوناگـون توپ های دور بـرد را دیدیم  
کـه اطـراف شـان را با تور های اسـتتار پوشـانده بودنـد. گفتم » برادر محسـن. 
ایـن همـه تـوپ اینجـا چـه کار مـی کننـد؟« گفـت: هیچی، هـر روز روی سـر 
مـردم بـی دفـاع دزفـول گلوله مـی ریزند. شـوخی که نیسـت یکصد و هشـتاد 
اراده توپـه« احسـاس مـی کـردم دارم خـواب می بینم، بـاورم نمی شـد. بعد از 
تّحمـل آن همه سـختی راه، گم شـدن در دشـت، دلهره و اضطـراب، حاال دیگر 

آرامـش پیدا کـرده بودیم؛آرامـش در سـایه ی فتحی مبین.
گوشـه ای از قـرارگاه  توپخانـه ی دشـمن، آرام مـی گیـرم. بـرادر وزوایـی بـه 
نیروهـا تاکیـد مـی کنـد مراقـب اطـراف باشـند. او مـی گویـد: » نیـرو هـای 
دشـمن همیـن اطـراف کمیـن کـرده انـد، باید وجـب به وجـب ایـن منطقه را 
پـاک سـازی کنید.امانشـان ندهیـد.« من مـات ومتحیر فقط نگاهـش می کنم. 
پیـش خـودم مـی گویم » تـو کی هسـتی مـرد؟! آن از نماز و ناله های دیشـب 

تـو در آن دل سـیاهی شـب و ایـن هـم از...« 
احسـاس مـی کنـم او در اوج آسـمان هاسـت و مـن در تکاپـوی شـناخت او، 
چـه عاجـز. بـا صـدای او به خـودم مـی آیم:»آقـای خبرنـگار جـا نمانی؛بچه ها 

رفتنـد. بـدو بیا.«

وصیت نامه :
از شـهادت واهمه ای نداریم. این منتهای آرزوی ماسـت. در جبهه ها مشـاهده 
مـی کنـم کـه چگونـه خداونـد به کمـک رزمندگان اسـالم مـی شـتابد وآن ها 
رانصـرت مـی دهـد. به یاد دارم کـه در عملیـات دوم بازی دراز،بـا وجود آن که 
تنهـا شـش نفـر  بودیم، بر سـیصد نفر غلبه کردیـم. در جبهه هـا، روحیه ایمان 
و ایثـارآن چنـان تجلـی پیـدا مـی کند که بـرای بی خبـران از ایـن معانی،اصال 
قابـل تصـور نیسـت. هنگامـی کـه در بخشـی از عملیـات، حـرف از داوطلـب 
بـرای شـهادت بـه میـان می آیـد، خدا گـواه اسـت بین بـرادران بر سـر اجابت 
آن دعـوا مـی افتـد ایـن هـا همگـی ارزش هایی هسـتند کـه مکتب اسـالم به 



بشـریت ارزانـی داشـته. از آنجـا کـه ایـن حقیـر بـزرگ تریـن افتخار خـودم را 
عبودیـت بـه درگاه حضـرت احدیـت می دانـم، می خواهـم بگویم: 

ای عارفـان!ای عاشـقان لقـاء  اهلل! ای معلمیـن اخـالق و ای تمامـی کسـانی کـه 
مشـغول ریاضـت کشـیدن بـرای نزدیکـی بـه درگاه خـدا هسـتید! بـه جبهـه 
هـا بیاییـد تـا ببینیـد ک چگونـه بـرادران شـما  بـه آن درجـه از نزدیکـی بـه 
سـاحت قـرب خداونـدی رسـیده اند کـه جوان تـازه داماد، پس از سـه سـاعت 
از ازدواجـش مـی گـذرد، سراسـیمه در جبهه حاضـر می شـود.آخر در کدامین 

مکتـب چنیـن ارزش هایـی را سـراغ داریـد؟ 
خدا را شـاکرم هنگامی که در 14 شـهریور 1360 در سـر پل ذهاب به واسـطه 
ی اصابـت گلولـه ی تانـک زخمـی شـده بـودم، خـون زیـادی از بدنم بـر زمین 
ریختـه شـده بـودو وقتی بنـا به مشـیت الهی نجات پیـدا کردم، در بیمارسـتان 
زجـر و عـذاب زیـادی متحمـل شـدم،آن گونـه کـه شـاید قابـل تصور نباشـد، 
طـوری کـه در یـک شـب ده عـدد آمپـول »والیـوم 10« به مـن تزریق شـد تا 
کمـی آرام گرفتـم. اّمـا هنگامـی کـه درد مـی کشـیدم، در عیـن زجـر بدنی، ار 
لحـاظ روحـی و معنـوی لـذت مـی بـردم و احسـاس هـر چه سـبک تر شـدن 
مـی کـردم. مواقعـی کـه پرسـتار مراقـب من بـه طعنه و تمسـخر مـی گفت: » 
بـرای کـه ایـن کارهـا را کـردی؟ بـرای چـه خـودت را بـه ایـن روز انداختی؟« 
دلـم بـرای جهالـت و بـی خبریـش می سـوخت. بـر مالمـت او صبر کـردم و به 
او گفتـم » تـوّکل مـن بـه خداسـت و خـدا خـودش درسـت می کنـد« همین 
طـور هـم شـد. واهلل کمـی از فشـار کارم کم می شـد، در خودم احسـاس ضعف 

و کوچکـی مـی کردم. 
ای مّلت شهید پرور ایران!

امـروز در شـرایطی هسـتیم کـه لحظـه ای غفلـت، خیانـت بـه اسـالم و قـرآن 
اسـت. بایـد تـا آن جـا کـه در تـوان داریـم، بـرای خـدا کوشـش کنیـم. امـروز 
تمامـی مـزدوران و طاغوتیـان بـه مقابلـه بـا انقـالب عزیز اسـالمی مـا پرداخته 
انـد. در راس تمامـی اینـان، بـه تعبیـر امام »شـیطان بـزرگ آمریکاسـت« و به 

دنبـال او، تمامـی وابسـتگان دیگـرش.
پـس، از خـدا غافـل نشـوید کـه پشـیمانی سـودی نخواهد داشـت.ما بـه تعبیر 

امـام، »بایـد بـه تکلیـف عمل کنیـم«. اگر توانسـتیم دشـمن را در هـم بکوبیم، 
پیـروز مـی شـویم و اگـر کشـته هـم بشـویم، شـهید هسـتیم، ایـن نیـز خـود 

پیـروزی اسـت. پس مـا نبایـد نگرانی داشـته باشـیم....
اّمـت مـا بایـد بدانـد از بزرگترین خطراتـی که انقـالب را تهدید مـی کند، آفت 
نفـوذ خطـوط انحرافـی در خـط اصلـی انقـالب، یعنی »خـط امام« اسـت. پس 
امـام را دنبـال کنیـد و امام را تنها نگذارید. شـما اّمت مسـلمان ایـران در تاریخ 
جهـان نمونه هسـتید. شـما فرزندانـی تربیت کرده ایـد که شـهادت را باالترین 
سـعادت خـود مـی شـمارند و در تمامی مصاف هـا، فقط روی پشـتوانه ی الهی 

حسـاب مـی کنند. شکسـت در راه چنیـن حرکتی مفهومـی ندارد.
 خـدا را شـکر مـی کنـم کـه نعمـت شـرکت در عملیـات، بـه منظـور روشـن 
کـردن سـرزمین هـای سـرد و بی روح گشـته از لوث وجـود صّدامیان اشـغالگر 
را بـه نـور خدایـی، نصیبـم فرمـود. از خدا می خواهـم که شـهادت را در راهش 
نصیبـم فرمایـد و آن گاه که به مشـیت الهـی از این دنیای فانـی رفتم، در زمره 

شـهیدان به حسـاب آیم.
از خـدا مـی خواهـم کـه مـرا، بـه حـال خـود وا مگـذارد، کـه بنـده ای حقیر و 
زبـون هسـتم. پـروردگارا! بـه درگاه کسـی غیـر از تونمـی توانـم روی بیـاورم. 

»اللهم ارزقنا توفیق الّشهاده فی سبیلک.«

در خاتمـه، اگـر توانسـتید جنـازه ام را بدسـت بیاوریـد، آن را روی میـن هـای 
دشـمن بیاندازیـد؛ تـا اقـال جنـازه من، کمکـی به حاکمیت اسـالم کرده باشـد، 

اهلل.  انشاء 
ومن اهلل التوفیق

26/12/1360- ساعت 11 شب
جبهه ی دزفول- حقیر، محسن وزوایی 

محید جعفریان 
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قرآن شناسی

قال الله الحکیم فی الکتابه الکریم :

ْحكََماٌت ُهـنَّ أُمُّ الِْكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشـاِبَهاٌت  ِذَي أَنـَزَل َعلَْيـَك الِْكَتاَب ِمْنُه آيَـاٌت مُّ ُهـَو الَـّ

ـا الَِّذيـَن فـي ُقلُوِبِهـْم َزيْـٌغ َفَيتَِّبُعـوَن َما تََشـابََه ِمْنُه ابِْتَغـاء الِْفْتَنـِة َوابِْتَغـاء تَأِْويلِِه  َفأَمَّ

ْن ِعنـِد َربَِّنا  َوَمـا يَْعلَـُم تَأِْويلَـُه إاِلَّ اللّـُه َوالرَّاِسـُخوَن ِفـي الِْعلْـِم يَُقولُـوَن آَمنَّـا ِبـِه كُلٌّ مِّ

كَّـُر إِالَّ أُْولُـواْ األلَْباِب َوَمـا يَذَّ

اوست كسی كه این كتاب ]=قرآن[ را بر تو فرو فرستاد پاره ای از آن 
]پاره ای[  و  كتابند  اساس  آنها  است  روشن[  و  ]=صریح  محكم  آیات 
دلهایشان  در  كه  كسانی  اما  تاویل پذیرند[  ]كه  متشابهاتند  دیگر 
از  ]به دلخواه خود[  تاویل آن  فتنه جویی و طلب  برای  انحراف است 
متشابه آن پیروی می كنند با آنكه تاویلش را جز خدا و ریشه داران در 
دانش كسی نمی داند ]آنان كه[ می گویند ما بدان ایمان آوردیم همه 
]چه محكم و چه متشابه[ از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان 

كسی متذكر نمی شود .

آیـه هفتـم از سـوره مبارکـه آل عمـران یکـی از مختصـات مهم قـرآن کریم را 
بـه مـا مـی آمـوزد. در بحـث قـرآن شناسـی ایـن شـماره از فصـل نامـه جامع 
خواننـدگان محتـرم را بـه این معنـی توجه می دهیـم که آیات قـرآن مجید بر 
اسـاس آیـه ای کـه در ابتـدای این نوشـتار بیان شـد، به آیات محکم و متشـابه 
تقسـیم مـی شـود. بنابرایـن بـرای آشـنایی بیشـتر بـا قـرآن، الزم اسـت معنی 

آیـات محکـم و آیات متشـابه را بشناسـیم.
بـه طـور اجمـال آیات محکم آیاتی هسـتند کـه :  معنی و مصداق  آنها روشـن 
و واضـح اسـت و بـرای فهمیـدن منظـور ایـن آیـات محتـاج مراجعـه بـه آیات 

دیگـر و دانسـتن مفهـوم آیـات دیگـر یا احادیـث دیگری نمی باشـیم.
وبـه طـور اجمـال آیـات متشـابه آیاتـی هسـتند کـه : مفهـوم ایـن آیـات، بـه 

خـودی خود روشـن نیسـت و ما بـرای فهم درسـت از آنها محتاج 
سـایر آیـات قرآن، یا سـنت معصومین سـالم اهلل علیهـم اجمعین 

هسـتیم تـا در درک درسـت از آن آیات دچار اشـتباه نشـویم.
توضیـح ایـن مطلـب بـه اختصـار در حـد گنجایـش ایـن نشـریه 
آن اسـت کـه قـرآن کریـم ممکـن اسـت مـورد کـج فهمـی یـا 
سـوء اسـتفاده برخـی از جاهـالن یـا مغرضـان قـرار گیـرد. برای 

پیشـگیری از ایـن اتفاقـات نامطلوب مقاصد قـرآن یا باید 
بـه وسـیله خود قـرآن توضیح داده شـود 
یـا به حکم قرآن کسـانی کـه از هرگونه 
پلیـدی ، پـاک و پیراسـته هسـتند این 

امـر مهـم را بـه عهـده بگیرند.

 بنـا بـر ایـن آیـه 33 از سـوره مبارکـه احـزاب )آیـه تطهیـر( : » إِنََّمـا يُِريـُد اللَُّه 
َركُـْم تَطِْهيـًرا « ما را به سـوی اهل بیتی  لُِيْذِهـَب َعنكُـُم الرِّْجـَس أَْهـَل الَْبْيـِت َويُطَهِّ

راهنمایـی مـی کنـد کـه اراده پـروردگار آنهـا را از هرگونـه رجـس ) پلیـدی و 
زشـتی و خطـا( مصـون قـرار داده و بـه اراده خود ، آنها را مطهر سـاخته اسـت.
توضیـح بیشـتر آنکـه در تعریـف محکـم و متشـابه آرای مختلفـی بیـان شـده 
اسـت و ممکـن اسـت هرکـدام از آنهـا در جای خود  درسـت  باشـد مثال برخی 
معتقدنـد کـه محکم بودن آیـات قرآنی به معنـی یکپارچگی و اسـتواری محتوا 
و متناقـض نبـودن آیـات قـرآن اسـت و برخـی معتقدند معنی متشـابه، شـبیه 
بـودن بعضـی از آیـات قـرآن بـا قسـمت یـا با تمـام آیات دیگر اسـت بـه عالوه 
همـه آیـات  از جهـت مطابقـت بـا حـق و معجـزه بـودن شـبیه یکدیگـر مـی 
باشـند،  امـا بعضـی دیگـر  معتقدنـد کـه آیـات محکم آن اسـت کـه مصداق و 
مـراد آن معلـوم باشـد، خـواه توسـط خـود آن آیه یـا به واسـطه آیـات دیگر و 
تاویـل آن آیـه، توسـط خـود قرآن صـورت پذیرد. پـس آیات محکم  و متشـابه 
را جـز خـدا کسـی نمی دانـد، ماننـد زمـان قیامـت و حـروف مقطعـه در اول 

قرآن. برخـی سـوره های 
 بنابرایـن بـا صـرف نظـر از پـاره ای نظرات غیـر کارشناسـی باید گفـت : آیات 
محکـم آیاتـی هسـتند کـه در بدسـت آوردن معنی و مفهـوم حکم آنهـا زمینه 
اختـالف نظـر وتفسـیر و تاویل هـای گوناگون وجـود ندارد و حکـم آنها بوضوح 
قابـل فهـم اسـت و آیـات متشـابه آیاتـی هسـتند کـه بایـد در بدسـت آوردن 
مفهـوم آنهـا نهایـت دقـت را بـه عمل آوریـم چون معنـا و مفهومش بـه راحتی 
مشـخص نیسـت و برای بدسـت آوردن مفهومشـان باید به دسـتور خـود قرآن 
بـه گروهـی کـه دو صفـت  راسـخون فـی العلـم و اولوااللبـاب  را دارا هسـتند 
،مراجعـه کنیـم که ما شـیعیان ، چهـارده معصوم سـالم اهلل علیهـم اجمعین را 
نخسـتین مصـداق ایـن دو مفهـوم و تنها مصـداق معصوم  یعنی آیه 33  سـوره 

احـزاب ، می شناسـیم. 
دلیـل ایـن عقیده آن اسـت که قـرآن به فرمـوده خودش هم هادی اسـت وهم 
مضـل ؛ و البتـه هدایتـش مخصـوص متقین اسـت و ضاللتش گریبان فاسـقان 
را مـی گیـرد، ولـی نکتـه مهـم آن اسـت کـه پرداختن به متشـابهات از سـوی 
کـج اندیشـان چنـان کـه در آیـه هفتم از سـوره شـریفه آل عمران آمده اسـت 
بـه دلیـل اغـراض و امـراض آشـکار و نهانی اسـت کـه در این آیه کریمـه به آن 

تصریح شـده اسـت . 
پـس در تفسـیر متشـابهات راه مطمئنـی کـه مخاطبین سـخن وحی را 
از لغزیـدن بـه دام شـبهه، نگـه می دارد همانا تمسـک به قـول و فعل 

وتقریـر معصومیـن سـالم اهلل علیهم اجمعین اسـت .
اللهم وفقنا لما تحب وترضی

مولف: حممد پیکری
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عدالت 

نهج البالغه

بعـد از مسـئله مهـم توحیـد، کـه بیـت الغـزل دعـوت پیامبـران 
خداسـت، عـدل و قسـط، به معنای وسـیع کلمـه ودر همـه ابعاد ان، 
بـه ویـژه در بعـد اجتماعی وقضائـی، برتریـن وباالترین هـدف بعثت 
و نبـوت اسـت، کـه قـران کریم مـی فرمایـد: »ما رسـوالن خـود را 
بـا دالیـل روشـن فرسـتادیم، و بـا آنهـا، كتـاب )آسـمانی( و میزان 
)شناسـایی حـّق از باطـل و قوانیـن عادالنه( نـازل كردیم، تـا مردم 
قیـام بـه عدالت كننـد؛«  فرسـتادگان خـدا مي خواسـتند، از طریق 
سـاختن انسـان ها و دمیـدن روح ایمان توحیـدی درجامعـه، زمینه 
قیـام مـردم را بـرای اجـرای عدالـت فراهـم آورنـد، و ایـن آرمان 

بـزرگ را به دسـت خـود انسـان ها پیـاده نماینـد.

معنای عدل 
كلمـه »عـدل« در ادبیـات قرانـی، رعایـت اسـتحقاق ها را به طور متسـاوی و به 
تناسـب قابلیت هـا، تداعـی مي کنـد. کـه فرموده انـد: »اعطـاء كل ذی حـق حقه« 
یعنـی ایـن کـه عـدل، دادن حـق، به حق دار اسـت، کـه با توجـه به ایـن معنا، 
قهـراً اگرحـق به حق دار نرسـد، خارج شـدن از صـراط مسـتقیم عدالت و ظلم 
خواهـد بـود، و معـادل آن در فارسـی، داد اسـت، هرچنـد کـه آن، نـه مـرادف 
عـدل، کـه مـرادف قانون اسـت، درحالی کـه ممکن اسـت، قانون گاهـی به حق 
وگاه دیگـری، بـه نا حـق جریـان پیـدا کنـد. درحالـی کـه عـدل، ترجمـان حق 
اسـت. و امـا كلمه »قسـط« در قرآن، از اضداد اسـت. یعنی این کـه یك معنای 

ِقسـط عـدل و معنـای دیگـر آن انحـراف از عدل اسـت، وهـر دو معنی در 
قـران امـده اسـت. و اِقسـاط به کسـر همزه، این اسـت، کـه حق به 

حـق دار داده شـود، یعنـی ایـن کـه، به  معنـای عـدل و انصاف 
اسـت.  قـران هـم مـی فرمایـد: »و اگـر میـان آنهـا داوری 

كنـی، بـا عدالـت داوری كـن، كه خـدا عادالن را دوسـت 
َه يُِحـبُّ الُْمْقِسـطيَن«.  و در همیـن راسـتا،  دارد!.»إِنَّ اللَـّ
دادگـری  و  عدالـت  برپادارنـدگان  واقعـی،  دانشـمندان 
هسـتند: »اولـوا العلـم قائمـاً بالقسـط«  درواقـع قیـام به 

قسط، واقامه قسط، برپا داشتن عدالت است.

 آن چنان کـه از آیـه مـورد اشـاره اسـتفاده مي شـود، وپیامبـران آمده انـد، تـا با 
اسـتفاده از کتـاب و میزانـی کـه در اختیـار دارنـد، مـردم را در راسـتای تحقق 

عدالـت و دادگـری به حرکـت درآورند. 
و  امـور  در همـه  بدل ناپذیـر(،  )و  اساسـی«  یـك »مقیـاس  به عنـوان  قسـط، 
جهت گیري هـا و احـكام و مدیریـت و سیاسـت و قضـاوت و اقتصـاد، امـری 
اسـت، كـه در فقـه علـوی وجعفـری، »نهادینـه« شـده و قاطعانـه مـورد تأكید 
قـرار گرفتـه اسـت، کـه گویـا انتخـاب دیگـری غیـر از آن وجـود نـدارد، زیـرا 
تشـیع، کـه مذهب عدل اسـت؛ و از قدیـم گفته اند: »الّتوحيـد و العـدل علويّان« 
توحیـد و عـدل دو اصـل علـوي هسـتند، یعنـی تعالیم صحیـح و كامـل درباره 
»توحیـد«، و هم چنین شـناخت درسـت »عـدل« و اجـرای آن، از مكتب علی و 
آل علـی)ع( سرچشـمه گرفتـه اسـت، چنان كـه در ادبیـات علوی نیـز، به خوبی 
انعـكاس یافتـه اسـت، از جملـه در ایـن بیـت، از محّمـد بـن عبـداهلّل حمیـری 
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»الزم اسـت، مرکـب سـواری تـو، عدالـت باشـد. چـرا وقتـی کسـی از چنیـن 
مرکبـی اسـتفاده کنـد، پادشـاهی مي کنـد«  واصـال مـالک مدیریـت صحیـح 
عدالـت محـوری اسـت  و بـاز از نـگاه ان حضـرت : »روشـنی چشـم زمامداران، 
برپـا داشـتن عـدل و داد در شـهرها و در نتیجـه برخـورداری از دوسـتی مـردم 
اسـت.« آن چنـان کـه »عدالت زیور سیاسـت وزینت سیاسـتمداران اسـت.«  و 
هیـچ دولـت و حکومتـی بـه هیـچ وسـیله ای ماننـد عـدل وداد حراسـت نمـي 
شـود.  و در واقـع عدالـت، دژ اسـتوار حاكمیـت و مایـه ثبـات دولـت وحکومت 

اسـت. و امـام علـي)ع( در ایـن رابطـه مي فرماید:
»هـر كـس بـه عـدل عمـل كنـد، خـدا حكومـت او را محفـوظ مـی دارد« و هر 
كـس سـتم كند وظلـم در پیش بگیـرد، خداونـد در نابودی او تعجیـل می كند. 

اقامه عدل هدف بعثت
یکـی از اهـداف بـزرگ بعثـت پیامبـران الهـی اقامه عـدل و داد به نفع بشـریت 
اسـت و آیـه ای کـه در ابتـدای مقالـه مورد اشـاره قـرار گرفت، ترجمـان همین 
اندیشـه اسـت، کـه بعـد اجتماعی توحید را نشـان مي دهـد و یا به تعییـر دیگر، 
حیـات فـردی و اجتماعـی انسـان، چونـان آیینـه ای اسـت، که در فضـای دین 
 بـاوری، عدالـت تشـریعی خداوند را بازتـاب می دهـد. امام خمینـی مي فرماید:
»در حقیقـت، مهم تریـن وظیفـه انبیـا)ع( برقـرار كـردن یـك نظـام عادالنـه 
اجتماعـی از طریـق اجـرای قوانیـن و احـكام اسـت، كـه البتـه با بیـان احكام و 

نشـر تعالیـم و عقایـد الهـی مالزمـه دارد....« 

علی تجسم عدالت 
مولـی امیرالمومنیـن)ع( تجسـم عـدل و داد و پاسـدار بـزرگ عدالـت اسـت، 
شـخصیتی مـوزون دارد، و خـود به تعبیر مـالی رومی، میزان االعمـال و ترازوی 
احدخـوی عالـم وجود اسـت. کـه سـرفرزانه بر نفی سـتم و توسـعه عدالت پای 
می فشـرد و سـرانجام در محـراب عبادتـش، بـه اسـتقبال شـهادت مـي رود. آن 
حضـرت در مـوارد مختلفـی از خطبه هـا، نامه ها و حکمت ها، بـر ارزش و اصالت 
عدالـت و دادگـری تاکیـد فرمـوده و پیروان اسـالم را به پاسداشـت، حرمت آن 
فراخوانـده اسـت. و در اولیـن رهنمـودی کـه دارد مي فرمایـد: »به خدا سـوگند 
اگـر بـه مالـی از بیت المـال برخـورد کنـم، كـه بـه كابیـن زنـان داده شـده، و 
یـا كنیزهـا بـا آن بـه ملكیـت در آمده انـد، بي درنـگ آن را )بـه بیت المـال و 
صاحبانـش( بازمی گردانـم، چـرا که گشـایش و راحتی زندگی در عدالت اسـت، 
و كسـی كـه در چنیـن شـرایطی احسـاس مضیقـه و فشـار نماید، بـه یقین در 

بیدادگـری ناچار اسـت، فشـار بیشـتری را تحمـل نماید.«. 
و ایـن فرمایـش حضـرت، دربـاره بازگردانـدن زمین هـای اعطائـی پیشـنیان به 
رانـت خـوران عرصـه خالفـت وسیاسـت اسـت، وحضـرت بـا برگردانـدن آنهـا، 
مصمـم بـود، عدالت را به نفع جامعه اسـالمی، انسـانی به اجـرا درآورد، هرچند، 
جامعـه علیـل و آفـت زده آن روز، آمادگـی ایـن اصالحـات را نداشـته باشـد. و 
ایـن عبـارت بخشـی از خطبه ای اسـت، كه كلبـی از ابن عباس از علـی)ع( نقل 
كـرده اسـت، کـه امام علـی، روز دوم پس از بیعـت، كه در مدینـه انجام گرفت، 
خطبـه ای خوانـد و در ضمـن آن خطبـه ایـن نکته را یـادآوری فرمودنـد. همان 
طـور کـه در بیـان دیگری، عـدل را یکـی از پایه های ایمـان معرفـی فرموده اند. 

عدل، یا بخشش، کدام یک مهم ترند؟
فـرد هوشـمند و فرزانـه ای از حضـرت علی علیه السـالم پرسـید: عدالـت یا جود 
و بخشـش كـدام، یـك برتریـن اسـت؟ چـرا کـه در نـگاه اول، به  نظر مي رسـد، 
جـود وکـرم به عنـوان یـک ارزش واالی اخالقی، برتـر از عدل و دادگری باشـد! 
بـرای ایـن کـه ادمـی دسـت رنـج خویـش را دراختیـار دیگـری قرار مـی دهد، 
حضـرت فرمـود: » دادگـری و عدالـت، هـر چیـزی را در جایـگاه خـودش قـرار 
می دهـد و امـور را در بسـتر فراخـور آنهـا روان می سـازد، درحالی كـه دهـش 
و بخشـش، جریـان امـور را از مجـرای پذیرفتـه شـده آنهـا خـارج می سـازد و 
دیگـر این کـه، عـدل و دادگـری نیـاز و ضـرورت همگانـی اسـت، و حـال آن كه 
دهـش و بخشـش، اسـتثنایی در ُخلـق و خـوی مردم اسـت، یعنی ایـن که هم 
بخشـنده، اسـتثناء یـک ارزش اخالقـی را از خـود، بـروز می دهد وهـم این که، 
مـورد نیازمنـد بـه بذل وبخشـش هـم عمومیت نـدارد، ویـک اسـیب اقتصادی 

)سـده اول هجـری( امده اسـت: 

و ال و اللّه ال تزكوا صالة

بغير والية العدل اإلمام   

بـه خـدا قسـم نماز، نمـاز نمي شـود، مگـر این کـه، والیت 
امـام عادلـی را بـا خـود داشـته باشـد و از رهبـری الهـی 

ودادگسـترانه ای برخـوردار باشـد.

اقسام عدل
عدل اقسـامی دارد، که از آیات قرآن کریم و روایات اسـالمی اسـتفاده مي شـود، 
و بیـان هریـک، بحـث مسـتقلی مي طلبـد، کـه در ایـن مقـام، تنها به اشـاره ای 
بسـنده مي شـود. عـدل تكوینی، کـه وجود نظم و نظـام حکیمانـه ای را در نظام 
آفرینـش نشـان مي دهد. عدل تشـریعی، که احـکام الهی را در فضـای حکیمانه 
و عادالنـه اش مي نمایانـد و این کـه:»ان اهللَّ یأمـر بالعـدل و االحسـان« . خداوند 

جـز بـه عدل و احسـان فرمـان نمي دهد.
عـدل قضایـی، كـه خـود ترجمـان عـدل در تشـریع اسـت. عـدل اخالقـی، که 
اعتـدال و مـوزون بـودن حکمـت عملـی را در پـردازش جـان آدمی و رسـاندن 
او بـه کمـال مطلـوب نشـان مي دهـد. عـدل خانوادگـی كه دربـاره نفـی مضاره 
و تضییـق از همسـر و فرزنـدان و به طورکلـی نظـام اخالقـی خانـواده را شـکل 
مي دهـد. و امـا عـدل اجتماعـی، برجسـته ترین قسـم از اقسـام عـدل اسـت، 
کـه اسـاس مدیریـت اجتماعـی بر آن اسـتوار اسـت و انبیـا الهی، هـم در وضع 
قوانیـن عادالنـه و هـم در حسـن اجـرای آن و هم در پیشـوایی عملـی و هم در 
ایجـاد ایمـان بـه عدالـت، به صـورت یك ایـده، ایـن هـدف را تعقیـب كرده اند، 
تـا جامعـه را در فضای عـدل و دادگری وارد سـازند. و در حدیـث معروف نبوی 
آمـده اسـت: »الملـك... والیبقـی مـع الظلـم، جریـان مدیریـت کالن جامعه، با 

خـارج شـدن از صـراط مسـتقیم عـدل ادامـه پیـدا نمي کند.

اهمیت عدل در اسلم
عـدل از نظـر اسـالم، یـک ارزش اصیـل اسـت و در تمـام مصادیـق آن، خـود 
مقیـاس سـنجش اسـت و بـه اصطـالح اصولیـون در سلسـله علـل احـكام، بـه 
آن پرداختـه می شـود، نـه در سلسـله معلـوالت آنهـا، و به تعبیـر دیگـر، اهمیت 
مطلـب، در ایـن اسـت، كـه دیـن در فضـای دادگـری و عدالـت خـود را نشـان 
مي دهـد، یعنـی این کـه، زبـان دین، زبـان عدالـت اسـت، و مقیـاس ارزش یابی 
اصالـت یـک دیـن، وجـود جوهـره عدالـت و انصـاف در آن اسـت و درواقـع 
هـر مظهـری از مظاهـر عـدل، فصلـی از کتـاب دیـن اسـت و لـذا بزرگ تریـن 
رسـالت دیـن و سـفیران الهـی اقامـه عـدل می باشـد. تصـدی عادالنـه امـور و 
مسـئولیت ها، چرخیـدن عادالنـه مال و ثـروت )و امكانات معیشـتی( در جامعه، 
جریـان به حـق قوانیـن و مقررات، بـدون وجود تبعیـض و تمایـالت انحرافی، از 
مهم تریـن عوامـل بنیادینـی اسـت، كه قـوام و اسـتحكام اجتماعـی و اقتصادی 
و اخالقـی و فرهنگـی و سیاسـی و دفاعـی را پدیـد می آورنـد. و ارزش و اصالت 

حـق و عـدل را نشـان مي دهنـد.
عـدل رمـز مانـدگاری ملـک ودین و لـذا فرموده انـد: »العدل حيـاة األحـكام«،  با 
اقامـه عدل اسـت، كـه احكام دین زنـده می ماند )و مـورد عمل قـرار می گیرد(. 
امـام علـّی بـن ابـی طالـب)ع( می فرمایـد: »عـدل شـالوده ای اسـت كه قـوام و 
اسـتواری جهـان بـه آن اسـت.«  محّمـد حلبـي مي گویـد؛ از امـام صـادق)ع( 
در رابطـه بـا ایـن آیـه سـئوال کـردم: »اْعلَُمـوا أَنَّ اللَّـَه يُْحـِي اأْلَْرَض بَْعـَد َمْوتِها؟«  
این کـه خداونـد زمیـن را پـس از آن کـه مـرده اسـت زنـده مي کنـد، منظـور 
چیسـت؟ فرمـود: »العـدل بعد الجور«  ایـن زنده کردن حیات انسـانی در زمین، 
از رهگـذر عدالـت اسـت، پـس از آن کـه از بی عدالتـی مـرده باشـد! و تحـول 
توحیـدی بزرگـی اسـت، که با ظهـور حضرت مهـدی )ع( در زمیـن تحقق پیدا 
مـی کنـد. یعنی این کـه حیات انسـانی، در گـرو عدالت اسـت، آن چنان که ظلم 
و بیدادگـری مـرگ واقعـی انسـانیت را بـه  همراه مـي آورد. علـي)ع( مي فرماید: 
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در پیکـر جامعـه اسـت، کـه فـردی را بـه بخشـش دیگـری نیازمند می سـازد، 
بنابرایـن »َفاْلَعـْدُل َأْشـَرُفُهَما َو َأْفَضُلُهَمـا«  عـدل و دادگسـتری، اشـرف و افضل 

از جود و بخشـش اسـت.
از این دو خصیصه انسـانی، عدل ویا جود، حضرت  هر دو را از كماالت انسـانی 
و سـجایای عالـی اخالقی به حسـاب مـی آورد و هر یك را از زاویـه خاصی، مورد 
بررسـی اجمالـی قـرار مـی دهد، عدالـت نیاز مدنیت و ترجمان انسـانیت اسـت 
و ستم سـتیزی شـیوه دیرینـه دادگـران و عدالت خواهـان می باشـد و درواقـع 
حركـت در ایـن راسـتا، یـك نیـاز حیاتـی فراگیـر بـرای بشـریت اسـت، یـك 
درخواسـت ضـروری از مطالبـات انسـان های رشـد یافتـه اسـت، ولیكـن نیكی 
وكرامـت، و یـا بـذل و بخشـش، كـه از موضـع بی نیـازی و بلكـه در مقـام رفـع 
نیـاز دیگـری صـورت مـی گیـرد، تحسـین برانگیزتر به نظـر می رسـد، ولی علی 
علیه السـالم كـه خـود پیشـوای عدالـت و دادگـری اسـت و در راسـتای همیـن 
كمـال، محـراب عبـادت و بندگی خویش را به خون سـرش آذین بسـته اسـت، 
از افـق باالتـری به مسـئله می نگـرد و ارزش عدل و داد را فراتـر از یك خصیصه 
اخالقـی سـاده می دانـد و لـذا بـه دو دلیـل، عدالـت را اشـرف و افضـل از جود و 

می شناسد. بخشـش 
دلیـل اول ایـن اسـت كـه عدالـت، همه امـور و جریان هـای مورد نیاز بشـری را 
در مجـاری طبیعـی خودشـان روان می سـازد و از به هم ریختگی و گسسـت در 
زنجیره هـای تكاملـی پیش گیـری می كنـد و نیازهـا، و ضرورت هـای طبیعـی و 
واقعـی هـر كـس و هـر چیـزی را در اختیـار او قرار می دهـد و از هر اسـتعداد و 
اندیشـه و از هـر توان و تالشـی، در مسـیر و مجرای مورد نیـاز، زمینه بهره وری 
بهینـه را بـه وجـود مـی اورد، درصورتی كه جـود، یك جریـان غیرطبیعی و یك 
اسـتثناء در ُخلق و خوی بشـر اسـت، و یك نوع گذشـت و فداكاری و بخشـیدن 
حاصـل كار و تـالش خویـش، به دیگـران را می طلبـد، كه كار چندان سـاده ای 
هـم محسـوب نمی شـود، ولـی خـود ایـن مسـئله، گویای یـك نوع بیمـاری در 
جامعـه اسـت، بیمـاری فقر و نـاداری كـه فلج بـودن جریان اقتصـاد و چرخش 
نادرسـت امـوال را در جامعـه بیان می كند، به لحاظ شـخصی، یك ارزش اسـت، 
ولیكـن از نقطـه  نظـر اجتماعـی، یـك اختـالل، و بیمـاری اقتصادی به حسـاب 

می آیـد.
و دومیـن دلیـل ارجحیـت و اشـرفیت عدالـت ایـن اسـت، كـه »اْلَعْدُل َسـاِئٌس 
« عدالـت یـك ضـرورت و نیـاز همگانی اسـت، قانونی عـام و فراگیر اسـت  َعـامٌّ
و تمـام افـراد جامعـه را در دامـن مهـر خویـش پذیرایـی می كنـد و هماننـد 
بـزرگ راهـی اسـت، كـه همـه می تواننـد از آن عبور كننـد، بدون آن كـه، برای 
هـم دیگـر، مزاحمتـی فراهـم آورنـد و یـا به تعبیـر دیگـر، عـدل و داد خیمـه 
امن بشـریت اسـت و در سـایه آن، اسـتعدادها شـكوفا می شـوند و شـكوفه های 
آزادی، گلسـتان حیـات و حركـت بشـری را زینـت می بخشـند و تمـام شـرایط 
بـرای رشـد و تعالـی افـراد جامعـه فراهم می گـردد. و ایـن بیان حضـرت، ركن 
بـودن عدالـت را در نظـام اجتماعـی بیـان می كند، کـه در یک عبـارت دیگری 

نداشـته  را  عدالـت  تحمـل  تـوان  کـه  » کسـی  مي فرمایـد: 
باشـد، در شـرایط حاکمیـت جـور، از تنگنـای بیشـتری، در 
فشـار خواهـد بود« وایـن تعبیر لطیـف دیگری اسـت،  چیزی 
كـه بـه تنهائـی می توانـد، افـراد و آحـاد جامعـه را در یـك 
نظـام، انسـجام بخشـد و در زیر یک سـقف آنهـا را جمع كند 
و وحـدت به وجـود آورد، عدالـت اسـت. و به عبـارت دیگـر، 
اجتمـاع،  سیاسـی  مهندسـی  و  مدیریـت  اصـول  لحـاظ  از 
عدالـت جنبـه محـوری دارد و خود، بهترین سیاسـتی اسـت، 
کـه مي توانـد، سیاسـتمدار را در حـوزه مدیریـت سیاسـیش 

کام روا گردانـد. بنابرایـن عـدل یـك قانـون كلـی و فراگیـر وُجـود و دهش یك 
خصیصـه اسـتثنایی و یـك ارزش اخالقی در حوزه شـخصیتی افراد می باشـد و 
از ایـن جهـت، عدالـت برتـر و باالتر از جود اسـت و اصل ارزشـمندی اسـت كه 
می توانـد تعـادل اجتماعـی را حفـظ كنـد و موجبـات رضایت همـگان را فراهم 
آورد، درصورتی كـه ظلـم و سـتم و تبعیـض نـاروا، و وجـود فاصلـه طبقاتـی، و 
بیمـاری فقـر، در الیه هـای پنهـان جامعـه، گرچه جود و بخششـی هـم از افراد 
وجـود داشـته باشـد، نمی توانـد جواب گوی سـعادت و سـالمت جامعه باشـد. و 
به تعبیـر دیگـر، عـدل قانونـی از قوانیـن ثابـت اسـت، كـه در تكویـن و تشـریع 
و تقنیـن جایـگاه اسـتوار خـود را دارد ولیكـن جـود و بخشـش یـك خصیصـه 
و صفـت پسـندیده اسـت، كـه در شـرایط حاكمیـت عـدل و داد و دسـت یابی 
همـگان بـه حقـوق مسـلم خودشـان، چـه بسـا ارزش و اعتبار اخالقـی خودش 

را هـم از دسـت می دهـد.
سـودابه همدانـی، بانـوی فـداكار و علی شـناس، وقتـی کـه در مقابـل معاویـه 
قـرار گرفـت، وبـی مهـری وگسـتاخی او را در اجـرای عدالت، نسـبت بـه یک از 
کارگزارانـش مشـاهده کـرد، سـر فرازانـه بـر علـی درود فرسـتاد و در وصف آن 

گفت: حضـرت 

َنها َصلَّی ااْللُه َعلی  روحٍ تََضمَّ

َقْبٌر َفاْصَبَح فيِه الَْعْدُل َمْدفونا

َقْد حالََف الَْحقَّ ال يَْبغی ِبِه بََدال

َفصاَر ِبالَْحقِّ َو ااْليماِن َمْقرونا

درود خداونـد بـر علـی بـاد، كـه خـاك او را در میان گرفـت و عـدل و دادگری 
نیـز، بـا وی مدفـون گردیـد. او بـا حـق پیمـان بسـته بود، كـه انتخـاب دیگری 
غیـر از ان نداشـته باشـد، و لـذا سـرانجام، هـم آغوشـی بـا حـق و ایمـان را در 
پیـش گرفـت، والدت بـا سـعادت اسـوه عدالـت ودادگـری و ابـر مـرد عرصـه 

حریـت وآزادی، امـام علـی را بـه علـی بـاوران راسـتین تبریـک مـی گویم.

حجت االسلم و املسلمین محید زاده
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اسـتاد قرائتـی: به مرحـوم مطهـري گفتـم مي خواهم از گـروه تفسـیر نمونه 
جـدا شـوم، چـون اخـالص نـدارم؛ گفـت: چطـور؟ گفتـم: چـون وقتي تفسـیر 
نمونـه چـاپ مي شـود من صفحـه اول آن را نگاه مي كنم ببینم نوشـته شـده به 
قلـم دانشـمندان محسـن قرائتـي و ...، چـون من دنبال اسـمم مي گـردم معلوم 
مي شـود كارم بـراي خـدا نیسـت. مرحـوم مطهـري بـه من گفـت: اسـتادي به 
شـاگردش نصیحـت مي كرد كه نسـبت بـه كارها ولو اخالص هم داشـته باشـي 
عجلـه نكـن، مثـل قضـاوت بعضي كارهـا را اگر اخالص داشـتي انجـام بده مثل 
عبـادت، بعضـي كارهـا را ولو اخـالص هم نباشـد انجام بـده مثل تبلیـغ؛ تبلیغ 
مفیـد اسـت منتهـي بـا اخـالص اثـرش بیشـتر مي شـود و ذخیـره قیامـت هم 

اسـت. اگـر اخـالص هم نبـود بـراي مردم مفید اسـت.
     زمـان شـاه رفتـم زنـدان دیـدن یكي از علمـا گفتم مرا نصیحـت كن، هرچه 

فكـر كـرد چیـزي یـادش نیامـد. گفـت: همین كه 
مـن مطلبي یـادم نمي آیـد بهترین نصیحـت براي 
شماسـت. مـن خیلـي مطالعـه كـرده ام ولـي چون 
یادداشـت نكـرده ام، از گفتـن یـك جملـه عاجزم. 
اآلن كـه از این جـا بیـرون رفتـي چنـد دفتـر بـا 
موضوعـات مختلـف انتخـاب كن و مطالـب مربوط 
بـه هریـك را جداگانـه یادداشـت كـن. نتیجه این 
كار دو سـال پیش معلوم شـد كه آیت اهلل اسـتادي 
همـه یادداشـت هاي من را گرفت آورد مؤسسـه در 
راه حق. 2400 سـخنراني تایپ شـد و در سـي دي 

توشـه تبلیغ ارائه شـد.
     در تبلیـغ از خـدا اخـالص بخواهیـد، ولـي بـه 
وسوسـه این كـه اخـالص نـدارم دسـت از تبلیـغ 
برنداریـد، همیشـه قلـم و كاغـذ همراهتان باشـد 
مي خوانیـد  كـه  را  جالبـي  و  مفیـد  مطالـب  تـا 
یـا مي شـنوید یادداشـت كنیـد. طلبـه اآلن بایـد 
داشـته  سـواد  قدیـم  طلبه هـاي  برابـر  دویسـت 
و  اوائـل  نـام  بـه  كتابـي  تسـتري  باشـد. عالمـه 
بدائـع دارد كه معلوم اسـت نتیجه یادداشـت هاي 
كـه  آن چـه  اآلن  اسـت.  بـوده  ایشـان  پراكنـده 
ایشـان در طـول سـال ها یادداشـت كـرده، شـما 
بـا یـك جسـتجوي كوتـاه اینترنتـي مي توانید به 
دسـت آوریـد لذا باید سـواد مـا هم چندیـن برابر 

باشـد. تسـتري ها 
     یـك وقـت خدمـت آیت اهلل صافـي بودم گفت: 
مـن بـراي یافتـن سـه حدیث تمـام كتـاب تاریخ 
بغـداد را خوانـدم )این كتاب 17 – 16 جلد اسـت 

و هـر جلـد آن 900 – 800 صفحـه اسـت( اآلن شـما بـا دانسـتن یـك كلمه از 
یـك حدیـث راحت مي توانیـد از نرم افـزار آن را پیـدا كنید.

     ایـن شـرایط اسـتثنایي بـراي شـما مهیـا اسـت، بایـد از آن اسـتفاده كنید . 
كفـران نعمـت نكنیـد. خداونـد به خاطـر دعاي حضرت عیسـي بـراي حواریون 
مائـده آسـماني فرسـتاد، امـا فرمـود: اگـر بعـد از نـزول ایـن مائـده كسـي كفر 
بـورزد، او را چنـان عـذاب مي كنـم كـه احـدي را آن گونـه عـذاب نكرده باشـم.

 قـرآن مي گویـد: موسـي و خضـر در حالـي كه گرسـنه بودنـد وارد یك روسـتا 
شـدند، اسـتطعما اهلهـا فابـوا أن یضیفوهمـا، آن دو از اهـل روسـتا درخواسـت 
طعـام كردنـد، امـا اهـل روسـتا آن هـا را اطعـام نكردنـد. اآلن وضع مـا این گونه 
نیسـت؛ همه شـرایط فراهم اسـت. این شـرایط فعلي براي هیچ یك از پیامبران 

هـم فراهم نبوده اسـت.
     تـا قـدرت داریـد درس بخوانیـد، وقتـي هـم خسـته مي شـوید ورزش كنید. 
ورزش تـان هـم هـدف دار باشـد. ورزش اسـالمي دو ویژگـي دارد: امـروز لـذت، 
فـردا خدمـت. مثـل شـنا كه شـناگر از شـنا لـذت مي بـرد و مي توانـد غریقي را 
هـم نجـات دهـد. سـعي كنیـد مبتكر باشـید. بعضـي نمـره 20 مي گیرنـد ولي 
اهـل ابتـكار نیسـتند. برخـي ممكن اسـت معدلش 14 یـا 15 باشـد، ولي چون 

آدم مبتكـري اسـت بـه درد آخونـدي مي خورد.
     طلبـه بایـد عاشـق باشـد و عشـقش صـادق 
باشـد. طلبـه بایـد پختـه باشـد نـه داغ، چـون هر 
داغـي سـرد مي شـود ولـي هیـچ پختـه اي خـام 

نمي شـود.
     مـردم كـره زمیـن سـه  دسـته اند: تولیدكننده، 
توزیع كننـده، مصرف كننـده. حدیـث داریم خوش 
بـه حـال كسـي كـه تولیدكننـده، توزیع كننـده و 
ینتفـع  ناطـق  عالـم  باشـد.  علـم  مصرف كننـده 
بعلمـه، عالـم علـم را تولیـد و با نطقـش توزیع و با 

عمـل بـه علـم آن را مصـرف مي كنـد.
     30 هزار مسـجد در كشـور كم داریم؛ 30 هزار 
مسـجد هـم داریم كـه روحاني نـدارد؛ یعني ما 60 
هـزار روحانـي نیـاز داریم. 3 بـار در قـرآن تصریح 
شـده كه اسـالم در دنیا فراگیر خواهد شـد. براي 
ایـن  كار 3 چیـز نیـاز داریم: 1. رهبـري كه بتواند 
دنیـا را مدیریـت كنـد، كـه امـام زمـان اسـت. 2. 
قانونـي كـه مصـون از خطـا و حب و بغض باشـد، 
و آن قـرآن اسـت. 3. آمادگي جامعـه، كه این كار 

حوزه هـاي علمیه اسـت.
     برخـي مي گوینـد تـا مـال نشـدي تبلیـغ نكن، 
در قـرآن این گونـه نمي آیـد. در قـرآن تبلیـغ هم 
توسـط ماّل و هم توسـط غیرماّل بیان شـده اسـت.  
لیتفقهـوا فـي الدیـن و لینـذروا قومهـم إذا رجعوا 
إلیهـم، ایـن تبلیـغ فقهاسـت. تبلیـغ دیگـري هم 
اسـت كه شـرط آخوندي هم نمي خواهد. إسـتمع 
نفـي مـن الجـن، عـده اي از جنیان در حـال عبور 
صـداي قرائـت قرآن شـنیدند و گفتند: إّنا سـمعنا 
قراءنـا عجبـا و فامّنـا، خودشـان ایمـان آوردند و به قوم خودشـان نیـز گفتند: یا 
قومنـا اسـتجیبوا داعـي اهلل، شـما هـم ایمـان بیاورید. ما هـم مي توانیـم با قایق 
و كشـتي كسـي را نجـات دهیـم، یـك وقت هـم بـرگ زردي كـه داخل حوض 

مي افتـد، كشـتي مورچه هـاي زیادي مي شـود.
     شـما از همیـن اآلن 10 تـا سـخنراني خـوب و كالسـیك براي محـرم آماده 
كنیـد و بـه شـهر خـود كـه مي رویـد، حداقـل بـراي دوسـتان و نزدیـكان خود 

قال االمام علي عليه السّالم : اإَلخْالصُ 
غايَُة الدِّيِن.

امام علي عليه السّالم  فرمود : اخالص، 
هنايت و هدف دين است.
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جلسـه تبلیغـي بگذاریـد، حـاال مفیـد بودیـد آینده تـان هـم مفید مي شـود.
     بعضـي نداشـتن امكانـات را بهانـه كار نكـردن قـرار مي دهنـد. قـرآن خالف 
ایـن را مي گویـد، و مـا یسـتوي البحران هذا عـذب فرات و هذا ملـح اجاج و من 
كل تأكلـون لحمـا طریـا و تسـتخرجون حلیه و تـري الفلك. شـرایط حرف اول 
را نمي زنـد، عرضـه خـود انسـان حـرف اول را مي زنـد. صیـاد از رودخانـه اي كه 
آبـش تلـخ اسـت هـم ماهـي مي گیرد. غـواص از چنیـن آبـي لؤلؤ پیـدا مي كند 
و ناخـدا در چنیـن آبـي نیـز كشـتي مي رانـد. عرضه شـما حـرف اول را مي زند. 

ایـن عرضـه را بایـد در جوانـي تأمین كرد.
     آیـت اهلل العظمـي بروجـردي یك بـار بـه طـالب گفتنـد: روایاتـي كـه ارزش 
عالـم را بیـان مي كنـد منظورشـان عالمـي اسـت كـه ارشـاد مي كنـد؛ بـا بیان، 

قلـم، اخـالق و ... اگـر ارشـاد كردیـد، ایـن روایـات شـامل حالتان مي شـود.
     من خدمت مقام معظم رهبري عرض كردم ما چند گروه جوان داریم:

1. جواناني كه مثل توت اند، درخت توت را تكان دهي، توت مي ریزي. 
2. جواناني كه مثل انارند، انار را باید دانه دانه چنید. 

3. جواناني كه مثل گل اند، تیغ هم دارند.
4. جواناني كه مثل نارگیل اند، جذب این ها سخت و زمان بر است. 

5. جوانانـي كـه مثـل گردوانـد، كـه كوچك و متكبـر باالي درخت مي ایسـتد و 
چـوب هم سـرش بزنـي نمي افتد.

 مـا جوان هـا فقـط سـرگرم گـروه اولیـم. چهـار گـروه دیگر دسـت ما نیسـتند، 
حـوزه هـم بـه فكـر این ها نیسـت. مـا بایـد برویم آن هـا را جـذب كنیـم، نباید 
منتظـر باشـیم خودشـان بیاینـد. بعضي جوان هـا تا سـالم اند مسـجد نمي آیند، 
مگـر این كـه مجـروح یـا مریض شـوند. حـوزه مـا باید یك تیمي داشـته باشـد 
كـه دیـدن این جوان هـا بروند، احوال پرسـي كنند و بروشـوري بـه آن ها بدهند 

هادی امحدی | طلبه درس خارج

تـا آن ها را جـذب كنند.
     مـا 20 هـزار طلبـه دیپلمـه داریـم كـه لمعـه مي خوانند، 
بـه مقـام معظم رهبـري عرض كردم اگر این سـرمایه دسـت 
منافقیـن بـود، تعـداد زیادي تروریسـت تربیـت مي كردند. ما 
از این هـا بایـد بـراي تبلیـغ چهره به چهـره اسـتفاده كنیم تا 

بـا جوان ها رفیق شـوند.
     مـا بایـد خودمـان را بـراي جهـان پرخطـر آمـاده كنیـم، 
ارزش روحانیـت روزبـه روز بیشـتر معلـوم مي شـود. یك بـار 
زمـان شـاه ما لبـاس نو پوشـیدیم برویـم تهـران، در اتوبوس 

داشـتند كرایـه جمـع مي كردنـد كه دیدم پـول جیبم نیسـت؛ به راننـده گفتم 
مـرا پیـاده كـن. گفتـم من تـازه تهران مشـكالتم شـروع مي شـود یـا همین جا 

پیـاده ام كـن یـا خرجـي تهرانم را هـم بده.
     مقـام معظـم رهبـري مي گفـت: پدرم را سـوار جیـپ كردند و بردنـد تبعید؛ 
وي شـروع بـه صحبـت بـا مأمور كـرد، از احوال پرسـي تا بیان مسـائل شـرعي؛ 

جـوري شـد كـه از ایـن مأموري كـه مي خواسـت او را ببرد، خمـس گرفت.
ایـن كارهـا نیـاز به روان شناسـي دارد. بعضـي جوان ها مغرورنـد. بعضي جوان ها 
بایـد  این هـا  از  بـا هریـك  عاشـق اند. برخـي بي تفاوت انـد. برخـي فراري انـد. 
متناسـب بـا آن ها رفتـار كرد. برخورد با هر منكر یك شـیوه خاصـي مي خواهد. 
گاهـي یـك  دقیقـه حرف بـه انـدازه یك دهـه سـخنراني اثـر مي گـذارد. مدت 
سـخنراني بایـد متناسـب بـا شـنوندگان باشـد. علـم اهلل أّن فیكـم ضعفـا خفف 

اهلل، بعضـي كارها ریشـه در جایـي ندارد.
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زندگی نامه شیخ ابوجعفر حممد بن حسن  بن علی 

 بن حسن طوسی، معروف به شیخ الطائفه
شیخ اعظم و »شیخ طوسی)ره(«

شـیخ ابوجعفـر محمد بن حسـن  بن علی  بن حسـن طوسـی، معروف 
به شـیخ الطائفه، شـیخ اعظم و شـیخ طوسـی در ماه مبـارک رمضان 
سـال 385 قمـری در جـوار مرقد حضرت امـام علی بن موسـی الرضا 
)ع( در طـوس بـه دنیـا آمـد. دوران کودکـی و جوانـی و تحصیـات 

مقدماتـی را در زادگاه خـود یعنـی طوس سـپری کرد.

هجرت به بغداد
شـیخ طوسـی در بیسـت و سـه سـالگی به منظور اسـتفاده از محضر اسـتادان 
بـزرگ آن دوره هماننـد شـیخ مفید و سـید مرتضـی، طوس را بـه مقصد بغداد 
تـرک کـرد. او در مـدت پنج سـالی که افتخار شـاگردی شـیخ را داشـت، مورد 
توجـه اسـتاد قـرار گرفـت. پـس از رحلت شـیخ مفیـد، در سـال 413 قمـری، 
شـیخ طوسـی در محضر درس برجسـته ترین شـاگرد شـیخ مفید، یعنی سـید 
مرتضـی کـه ریاسـت علمـی و زعامـت دینـی شـیعه بـه وی منتقل شـده بود، 
حاضـر گردیـد .وی از آن زمـان تـا سـال 436 قمـری یعنی حدود 23 سـال، از 

مشاهیر و مفاخر

دانـش بیکـران سـید مرتضی، در علومی چون کالم، تفسـیر، لغـت و علوم ادبی، 
فقـه، اصول فقـه و... بهـره برد.

بـا توجـه بـه نبـوغ فکـری و اسـتعداد شـگفت مرحـوم شـیخ طوسـی و تـالش 
و کوشـش فـراوان، ایشـان توانسـت مـدارج علمـی عصـر خـود را یکـی پس از 
دیگـری پشـت سـر نهـاده و در دوران جوانـی بـه درجـه اجتهـاد برسـد. او در 
انـدک زمـان، بـه یکـی از ارکان حـوزه درسـی شـهر بغـداد تبدیـل شـد و بعد 
از اسـاتید به نـام خـود، یعنـی شـیخ مفیـد و سـیدمرتضی، یکه تـاز میـدان علم 
و عمـل گردیـد. عظمـت و مقـام علمـی کم نظیـر شـیخ طوسـی باعـث شـد تا 
مـدت طوالنـی، فقهـای شـیعه را تحت تأثیـر دیدگاه های خـود قرار دهـد. آنان 
تـا یکصـد سـال بعـد از وفـات شـیخ، مقلّد ایشـان بودند و بر اسـاس نظـرات او 

فتـوا می دادنـد.

هجرت به نجف
در نیمـه اول قـرن پنجـم قمـری، طغـرل بیـک سـلجوقی کـه سـنی متعصبی 
بـود، تصمیـم گرفـت  بغـداد را اشـغال و خانـدان آل بویـه را منقـرض سـازد . 
طغـرل بیـک تـا سـال 449 چندیـن بـار کتاب هـای شـیخ طوسـی را در مـال 
عـام سـوزاند . ایـن نابسـامانی ها و آزار و اذیت شـیعه باعـث گردیـد کـه حوزه و 
مجامـع علمـی شـیعه در بغداد از هم بپاشـد و این مسـاله سـبب هجرت شـیخ 

بـه نجـف اشـرف گردید.
نجـف در آن زمـان محلـه بسـیار کوچکـی بـود کـه عـده ای از زوار حـرم مطهر 
علـوی در آن جـا زندگـی می کردنـد . ورود شـیخ بـه نجف، زمینه سـاز هجرت 
شـاگردان وی و علمای اسـالم به این شـهر گردید. وی پایان عمر شـریف خود 

در نجـف، زندگـی کـرد و آثـار علمـی گرانبهایی از خـود به یادگار گذاشـت .

اساتید و شاگردان
اسـاتید شـیخ طوسـی بسـیارند، و برخـی تا سـی و هفت نفـر ذکـر کرده اند که 

مهمترین اسـاتید ایشـان عبارتند از:
ابـن الحاشـر، ابـن عبدون، ابن صلـت اهوازی، ابن الغضائری، شـیخ مفید، سـید 

مرتضـی، ابـن صفـار، ابوطالب بن غـرور و قاضی ابوطیـب حویری .
امـا شـاگردان ایـن دانشـمند بـزرگ نیـز زیـاد می باشـند، کـه برخـی از آنها را 

ذکـر می کنیـم:
شـهید شـیخ محّمـد ابن فتال نیشـابوری ، شـیخ حسـن بن حسـین بـن بابویه 
قّمی، شـیخ حسـین بـن فتح واعظ جرجانی، شـیخ حسـن بن مظّفـر حمدانی، 
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امام خمینی:
»شـیخ طوسـی در 52 سـالگی نیـز درس می رفتـه اسـت، در 
صورتـی که در سـن بیسـت و سـه سـالگی برخـی از کتابهای 
خـود را نگاشـته اسـت، کتـاب تهذیـب االحـکام را گویـا در 
همیـن سـن نوشـته، او در سـن 52 سـالگی در حـوزه درس 
مرحـوم سـید مرتضی حاضر شـده اسـت کـه به آن مقـام واال 

دسـت پیـدا کرده اسـت«.

وفات
سـرانجام شـیخ الطائفـه، در هفتـاد و شـش سـالگی در شـب 22 محـرم سـال 
460 قمـری در نجـف اشـرف از دنیـا رفـت. بـدن پـاک ایشـان بنـا بـه وصیت 
خـودش در خانـه مسـکونی اش دفن شـد و سـپس آن مـکان به مسـجد تبدیل 
گشـت کـه هم اینـک در سـمت  شـمال بقعـه علـوی، بـه نـام مسـجد طوسـی 

. اسـت  معروف 

منابع
- عقیقـی بخشایشـی، عبدالرحیـم؛ فقهـای نامـدار شـیعه، قـم: کتابخانـه عمومی حضـرت آیـت اهلل العظمی 

نجفی. مرعشـی 
- خوانساری، میر محمدباقر؛ روضات الجنات، ترجمه شیخ محمدباقر ساعدی، تهران: نشر اسالمیه.

- مدرس خیابانی تبریزی، محمدعلی؛ ریحانة االدب، تهران: انتشارات علمی.
- گلبرگ، شماره هفتاد و دوم.

- پاسدار اسالم، شماره یکم.
- یاس، شماره چهاردهم.

فرمایشات حضرت آیت الله هاشمی تبریزی 
در خصوص شیخ طوسی رحمت الله

مرحـوم شـیخ اجـل ابـو جعفـر محمـد بـن حسـن بن علـی بن حسـن الطوسـی قدوة 

علماءالالسـالم قـال العالمـة الحلّـی فـی رجاله :

 ... شـیخ و األمامتیـه قدتـی اللـه روحـه، رئیس الطائفـة جلیل القدر، عظیـم المنزلة، 

ثقة، عیـن، صدوق 

عـارف باألخبـار و الرجـال والفقـه و الُصـول و الـکالم و األدب و جمیـع الفضائـل  

تنسـب الیـه

صفِّ فی کّل فنون االسالم، الجامع لکماالت النفس فی العلم و العمل 

و قال العالم الربّانی السید بحر العلوم الطباطبائی فی حّقه :

امـام الفرقـة بعـد األئمـة المعصومین)ع( و عماد الشـیعه األمامیة فـی کّل ما متعلّق 

بالذهـب و الّدیـن محقـق الُصول و الفروع، مهذب فنون المعقول و المسـموع شـیخ 

الطائفـة علـی األطاق و رئیسـها، صفِّ فی جمیع علوم اإلسـالم 

به قـدری عظمـت داشـت کـه در بین فقهاء  شـیعه نظیری نداشـت طـوری که 
نزدیک دویسـت سـال بعد از فوت ایشـان هیـچ فقیهی جـرأت مخالفت و دادن 
فتـوای بـر خـالف فتـوی ایشـان را نداشـتند تـا اینکـه یکـی از نوادگان ایشـان 
مرحـوم ابـن ادریـس حلـی، بعـد از ایـن مـدت طوالنـی شـروع کـرد برخـالف 
فتـاوای شـیخ طوسـی فتـوی دادند در کتاب سـرائی اگر مالحظه شـود ایشـان 
می فرمـود : » فقهـای بعـد از شـیخ مقلـد شـیخ بودنـد ایشـان ایـن قـرق را 

شکسـت و شـروع بـر فتـوا دادن بـر خالف شـیخ کرد.

شـیخ حسـن بـن مهدی سـلیقی، سـید ناصر بـن رضا حسـینی، شـیخ ابوالفتح 
محّمـد کراجکـی، شـیخ محّمـد بن علی طبـری، شـیخ منصور بن حسـن آبی، 

شـیخ بـو خیر برکة اسـدی، شـیخ سـعدالدین ابن بـّراج و... .

آثار
آثار گرانبهای شیخ طوسی در همه علوم 

می باشد؛ حدیث، رجال، فقه، اصول، 
تفسیر و... ؛ که فقط به برخی از کتب 

ایشان اشاره ای خواهیم داشت:
- تهذیب األحکام )در احادیث فقهی که از 

کتب اربعه شیعه است.(؛
- اإلستبصار فیما اختلف من األخبار )در 
احادیث فقهی که از کتب اربعه محسوب 

می شود.(؛
- کتاب األمالی )که مطالب جلسات روایی 

اوست.(؛
- األبواب؛ معروف به »رجال شیخ 

طوسی«؛ 
- الفهرست؛

- اختیار معرفة الرجال )که شیخ به حذف 
اشتباهات و اصالح اصل کتاب »رجال 

کشی«  اقدام کرد.(؛
- التبیان فی تفسیر القرآن؛

- المسائل الدمشقیة فی تفسیر القرآن؛
- المسائل الرجبیه فی تفسیر آیة من 

القرآن؛
- النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی؛

- المبسوط فی الفقه؛
- الجمل و العقود فی العبادات؛

- الخالف فی األحکام )شیخ در این 
کتاب آراء علمای شیعه و مذاهب مختلف 

اهل سنت را در هر مسأله گردآوری 
کرده است.(؛

- اإلیجاز فی الفرائض؛
- مناسک الحج فی مجرد العمل؛

- المسائل الحلبیة فی الفقه؛

- المسائل الجنبالئیة فی الفقه؛
- المسائل الحائریة فی الفقه؛

- مسأله فی وجوب الجزیة علی الیهود و 
المنتمین إلی الجبابرۀ؛

- مسألة فی تحریم الفّقاع؛
- العدۀ فی األصول؛

- مسألة فی العمل بخبر الواحد و بیان 
حجیة األخبار؛

- تلخیص الشافعی فی األمة؛
- تمهید األصول؛

- اإلقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد؛
- المفصح فی اإلمامة؛
- ما یعلل و ما الیعلل؛

- الغیبة )با توجه به نزدیکی زمان تولد 
مرحوم شیخ طوسی به زمان غیبت 

صغرای حضرت ولی عصر)عج(، ایشان 
درباره شخصیت حضرت و شبهه های 
وارده، این کتاب را نگاشته است. این 

کتاب، یکی از محکم ترین و استداللی ترین 
کتاب های شیعه درباره مسئله غیبت 

شمرده می شود.(؛
- مصباح المتهج ّد و سالح المتعب ّد؛

- أنس الوحید؛
- هدایة المسترشد و بصیرۀ المتعبد فی 

األدعیه و العبادات؛
- النهایة )رساله عملیه اوست.(؛
- عدۀ األصول )در اصول فقه(؛

- تلخیص الشافی )مباحث مربوط به 
امامت؛ این کتاب در واقع گزیده کتاب 

»الشافی« تألیف سید مرتضی است.(.

از نگاه بزرگان
عامه حّلی:

»شـیخ طوسـی، پیشـوای دانشـمندان شـیعه و رئیس طایفه امامیه است. او در 
علـوم حدیـث، رجـال، فقـه، اصـول و کالم صاحب نظـر بـود و تمـام فضیلت هـا 

به وی منسـوب اسـت«.
عامه بحرالعلوم:

»شـیخ طوسـی، برپـا کننـده پرچم هـای شـریعت فقه و پیشـوای شـیعه بعد از 
ائمـه معصومـان و تکیـه گاه شـیعیان در تمـام موضوعاتـی اسـت که بـه مذهب 

و دین تعلـق دارد«.
نجاشی:

»ابوجعفـر طوسـی، بزرگـی از اصحاب ما، ثقه، از شـاگردان اسـتاد مـا مفید می 
باشـد او تالیفاتـی دارد یکـی از آنهـا تهذیـب االحـکام و آن کتـاب بـس بزرگی 

اسـت، و دیگری االسـتبصار و... .«.
خواجه نصیرالدین طوسی:

»شـب ها را بیـدار می مانـد و سـرگرم مطالعـه بـود. کتاب هـای زیـادی در کنار 
خـود می گذاشـت و هنگامـی کـه از مطالعـه یـک نـوع از آن خسـته می شـد، 
بـه مطالعـه نـوع دیگـر می پرداخـت. او ظـرف آبـی در کنـار خـود قـرار می داد 
تـا بـه وسـیله آن خـواب را از چشـمان خـود دور کند تا بیشـتر مطالعـه نماید. 
هنـگام سـحر کـه با مطالعـه فراوان بعضـی از مشـکالت علمی را حـل می کرد، 

می گفـت: کجاینـد پادشـاهان و فرزنـدان آنهـا، تـا ایـن لـذت را ببینند.«

گردآورنده : سامان مهدوی
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گروهـی مـی گوینـد پیامبـر )ص( در روز غدیـر خـم بـا بیـان ایـن جملـه » مـن 
کُنـت مـواله فعلـٌی مـواله » قصـد داشـتند بـه مـردم اعـالم کننـد کـه علـی بن 

أبـی طالـب دوسـت مـن اسـت و هرکس بـا او دشـمنی کنـد مثل اینکـه با من 
دشـمنی کـرده اسـت و .... ، و مقصـود پیامبـر ایـن نبـوده اسـت که بـرای خود 
جانشـین انتخـاب کنـد در نتیجـه کسـانی کـه بعـد از وفـات پیامبـر )ص( در 
سـقیفه ی بنـی سـاعده 1  بـرای جامعه اسـالمی بـه عنوان جانشـین پیامبر)ص( 

رهبـر انتخـاب کـرده انـد کاری شایسـته و بـه نفـع جامعـه انجـام داده اند.
امـا گروهـی مـی گوینـد در روز غدیرخـم پیامبـر)ص( بـا خوانـدن آن خطبـه و 
بیـان جملـه » َمـن کُنت مـواله فعلٌی مواله « قصد داشـتند برای جامعه اسـالمی 
رهبـری معرفـی کنند که بعداز خودشـان جامعـه را امامـت و راهبری کند پس 
اگـر بعـد از وفـات پیامبـر عـده ای در سـقیفه بنـی سـاعدة بـرای تعییـن رهبر 
جامعـه اسـالمی شـوری تشـکیل دادنـد نه تنهـا برخـالف دسـتور پیامبر عمل 
کـرده بلکـه امـر خداوند در آیه شـریفه » َوَما آتَاكُُم الرَُّسـوُل َفُخـُذوُه « 2  را نادیده 

گرفتـه انـد و به خواسـته دلشـان عمل کـرده اند.
در لغتنامـه هـای عربـی بـرای کلمـه » مـوال « چنـد معنـی از جمله : دوسـت، 

سرپرسـت، مالـک، صاحـب و ... ذکر شـده اسـت. 3 
بـه نظـر شـما پیامبـر صلـوات اهلل علیـه کـدام معنـی کلمـه » مـوال « را قصـد 

کـرده بـوده اند؟
با توجه به اینکه :

اواًل: پیامبـر )ص( دسـتور دادنـد همـه کسـانی کـه جلوتـر از ایشـان رفتـه انـد 
برگردنـد و عقـب مانـده هـا بـه جمـع بپیوندنـد

ثانیـًا : بعـد از نمـاز ظهـر و عصـر در بیابانی سـوزان همـه را نگه داشـتند و زیر 
نـور آفتـاب بـرای آنها خطبـه ای ایـراد کردند.

ثالثـًا : قبـل از ایـراد خطبـه آیـه » الَْيـْوَم أَكَْملْـُت لَكُـْم ِديَنكُـْم َوأَتَْمْمـُت َعلَْيكُـْم 
نِْعَمِتـي َوَرِضيـُت لَكُـُم اإلْسـالَم ِديًنـا « 4 نـازل شـد

رابعـًا : بعـداز اتمـام خطبـه پیامبـر )ص( همه بـه امیرالمومنین تبریـک و تهنیت 
گفتنـد کمـا اینکه :

الحافـظ ابوبکـر عبـداهلل بـن محمـد أبی شـیبه بـه اضافـه 59 نفر دیگـر از اهل 
سـنت بـر گفتـه عالمـه امینـی اینگونـه نقل کـرده اند :

کّنا مع رسوِل الله فی سفٍر َفَنزَلنا ِبَغدیرخم َفُنوِدی الصالة جامعة و کََسح لِرَُسوِل الله                         

تَحـَت َشـجرٍة فَصلّـی الظهـر َفأَخـَذ بَیـد َعلـیٍّ َفقـال : أَلَسـُتم تَعلَمـون أنّی أولـی ِبکلِّ 

مؤِمـنٍ مـن نفسـه ؟ قالـوا بلـی َفأخذِبَیـد علـٍی فقـال اللهـم مـن کنـت مـواله فعلـی 

مـواله، اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه، َفلَِقیه ُعَمـر ) خلیفة ثانـی( بعد ذلک 

فقـال : هنینـاً لـک یابـن أبی طالـب أصبحت و أمسـیت مولی کل ُمؤمـن و مؤمنة ...

مقصود پیامرب چیست ؟

حمسن کارگر فرد| طلبه پایه دهم

راوی مـی گویـد : با رسـول خدا در سـفری بودیـم و در غدیر خـم توقف کردیم 
و صدایـی بلنـد شـد : نمـاز جماعـت، و فـردی جایـی را  در زیـر درختـی برای 
پیامبـر )ص( آمـاده کـرد و ایشـان نمـاز ظهـر را خواندنـد و بعد دسـت علی ) بن 
ابـی طالـب علیـه السـالم ( را گرفتنـد و گفتنـد : آیـا نمـی دانیـد مـن از همـه 
مؤمنـان نسـبت به خودشـان سـزاوارترم 5 ، گفتنـد  بله ، پس دسـت علی ) بن 
ابـی طالـب علیـه السـالم( را گرفـت و گفـت : خداونـدا، هرکس من سرپرسـت 
او بـوده ام بعـد از مـن علـی سرپرسـت ) و ولی ( اوسـت، خداوندا با دوسـتانش 
دوسـت و با دشـمنانش دشـمن باش، بعـداز آن ُعَمر بـه مالقـات امیرالمؤمنین 
آمـد و گفـت : گـوارای تـو باد ای پسـر أبـی طالب، در صبـح و عصـر ) کنایه از 

دائمـًا و مسـتمراً ( مولـی و سرپرسـت هـر مرد و زن مؤمن شـدی.6
خامسـًا: بعـد از اتمـام خطبـه مردها دسـت بیعـت بـا أمیرالمؤمنیـن )ع( دادند و 
زنهـا با گذاشـتن دستشـان در ظرف آبی که دسـت أمیرالمؤمنیـن)ع( در آن قرار 

داشـت بیعـت خود را اعـالم کردند.
بـا توجـه بـه نـکات ذکر شـده آیـا می تـوان گفـت کـه پیامبـر در روز غدیرخم 
در مقـام بیـان جانشـین نبودنـد و صرفـًا می خواسـتند بـه همه مردمـی که در 
چنیـن شـرایطی نگـه داشـته شـده بودنـد دوسـتی خودشـان بـا علی بـن أبی 
طالـب علیـه السـالم را اعـالم کننـد. مگـر نـه این کـه قبل از ایـن واقعـه ) غدیرخم( 
آیـه شـریفه » إنّمـا المؤمنـون أخـوة « ایـن مطلـب ) دوسـتی همه مؤمنـان ( را 
اعـالم کـرده بـود و مگـر نـه ایـن که علی بـن أبـی طالـب در دامـان پیامبر )ص( 
بـزرگ شـده بـود، آیـا با توجـه به ایـن نکات بازهـم دوسـتی پیامبـر و علی بن 
أبـی طالـب )ع( نیـاز بـه اعـالم، آن هم بـه این نحو داشـت ؟ وآیا می تـوان گفت 
پیامبـر )ص( کـه دیـن جدیـد و کتـاب جدید آورده اسـت بـرای اسـتمرار و باقی 
مانـدن آن دیـن بعـد از خود جانشـینی برای خـود انتخاب نکرده اسـت؟ و ُامت 

جدیـد و دیـن جدیـد را رهـا کرده اسـت تـا یکی بیایـد و متولی آن بشـود؟
إن شـاء اهلل بصیرتـی از جانـب خداونـد به همه مسـلمانان عطا شـود تـا حق را 

ببیننـد و تبعیـت کنند.
من اهلل التوفیق

1. مکانی که مربوط به قبیله بنی ساعدة بوده است.
2. آیه 7 از سوره حشر  ) آنجه که پیامبر)ص( برای شما آورده بگیرید ) اجرا کنید ((

3. لغتنامه أقرب الموارد مادۀ )ولی( ج5 ص 834
4. آیه 3 سوره مائدة

5. یعنـی پیامبـر )ص( بـر همـه اولویت دارد حتی نسـبت به تصمیمات شـخصی هـر فردی برای 
خودش اشـاره بـه آیه 6 از سـوره احزاب

6. الغدیر ج1 ص 272
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ه علیهـم  نیکـو  از ویژگیهـای آشـکار در فرمایشـات معصومیـن صلـواة الـّ
و پسـندیده سـخن گفتـن اسـت، در دریـای بیکـران فرمایشـات 
معصومیـن سـالم اهلل علیهـم  حتـی یک مـورد یافت نمی شـود که زشـتی 
یـا نیـش زبـان، تحقیـر مخاطـب و یا دشـنام وجود داشـته باشـد. 
مـوال علی علیه السـالم  فرمودند : » اجملـوا فی الخطاب تسـمعوا جمیـل الجواب 

« مـردم را نیکـو خطـاب کنیـد تا پاسـخ متیـن و زیبا بشـنوید.

مولوی می گوید : 

           این جهان کوه است و فعل ما ندا 
                         سوی ما آید ندا ها را صدا

دیـده ایـد کـه در کوهسـتان هرچـه فریـاد کنیـم پـژواک و انعـکاس همـان را 
دریافـت مـی کنیم.

صائب تبریزی چه زیبا می سراید:
                        طوطی از شیرین زبانی محرم آئینه شد 

             در دل آهن سخندان جای خود وا می کند
  

ظریفی می گوید :
مـن روان تـر از آب ندیـده ام ولی بسـیار دیـده ام که همین آب ُشـل و روان 
در دل سـخت سـنگی راه پیـدا گـرده اسـت. چـرا که نـرم می آیـد و گرم و 

پیوسـته مـی آیـد، ضـرب المثـل زیبائی اسـت که : » بـا زبان خـوش می توان 
مـار را از النه بیرون کشـید.«

درقـرآن کریـم ایـن گنجینـه حیـات آفریـن مـی بینیـم کـه خـدا به موسـی و 
هـارون علیهـا صلـواة اهلل مـی فرماید : » إذهبـا إلی فرعون إنـهُ  طغی فقوال لـهُ  قوالً لینا 

لعلـه یتذکـر او یخشـی « اگـر چـه فرعون طاغی و سـرکش اسـت ولـی با او به 

نرمـی سـخن بگوئید باشـد کـه بخود آیـد و دلش نرم شـود.
ویژگـی دیگـر در کالم پیشـوایان عظیـم القدر آنسـت که گزیده، سـنجیده 

و مختصـر مـی گویند.

مولی الموحدین علی علیه السالم فرمودند :
» ان خیر الکالم ما قل و دل« کم گوی و گزیده گوی چون ُدر.

فرمودنـد : آنـگاه که عقـل آدمی کامل گردد سـخن کوتاه و انـدک می گردد. 
آن مقـدار کـه سـخن کوتـاه و تلنگـر مانن در تنّبـه و بیـداری مخاطب موثر 

اسـت، شـاید سـخنان طوالنی و مالل آور چنین تأثیری نداشـته باشـد.

ایـن ضـرب المثـل خیلـی زیباسـت کـه، در خانـه اگـر کـس اسـت، یک 
حـرف بس اسـت.

از ویژگیهـای سـخنان کوتـاه آنسـت که در ذهـن و اندیشـه مخاطب می 
مانـد و فرامـوش نمی شـود. البتـه نباید آنها کوتاهی سـخن مد نظر باشـد 

بلکـه در عیـن اختصـار باید بـه اتقان، رسـائی و زیبائی آن سـخن نیز توجه 
کامل داشـت 

                           سخن آنگه به دل ها می نشیند 
                  که متقن باشد و گویا و زیبا

ان شـاء اهلل تعالـی روش نیکو و پسـندیده پیشـوایان عظیـم القدر علیهـم صلواة را 
در تمامـی جهـات زندگـی تابلوهـای هدایتگر در محیط زندگـی خویش قرار 

داده و بـدان التزام عملی داشـته باشـیم.

تبلیـغ بلیـغ

حممد کاظم نیکنام
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جابر ابن عبداهلل انصاری گوید:

روزی بـه همـراه مـوالی مّتقیان، امـام علی علیه السـالم بودم، شـخصی را دیدیم كه 
مشـغول نماز اسـت، حضـرت به او خطاب كـرد و فرمود: آیا معنـا و مفهوم نماز 

را می دانـی كـه چگونـه و برای چه می باشـد؟
اظهار داشت: آیا برای نماز مفهومی غیر از عبادت هم هست؟

حضـرت فرمـود: آری، بـه حـّق آن كسـی كـه محّمـد صّلـی اهلل علیـه و آلـه را بـه نبّوت 
مبعـوث گردانیـد، نمـاز دارای تأویل و مفهومی اسـت كه تمام معنـای عبودّیت 

در آن خواهـد بود.
آن شخص عرض كرد: پس مرا تعلیم فرما.

امـام فرمـود: معنـا و مفهوم اولین تكبیر آن اسـت كـه خداوند، سـبحان و منّزه 
اسـت از این كـه دارای قیام و قعود باشـد. 

دومین تكبیر یعنی؛ خداوند موصوف به حركت و سكون نمی باشد.
سومین تكبیر یعنی؛ نمی توان خداوند را به جسمی تشبیه كرد.

چهارمین تكبیر یعنی؛ چیزی بر خداوند عارض نمی شود.
پنجمیـن تكبیـر مفهومـش آن اسـت كـه خداونـد، نه محـّل خاصـی دارد و نه 

چیـزی در او حلـول می كنـد.
ششـمین تكبیـر معنایـش ایـن اسـت كـه زوال و انتقـال و نیـز تغییـر و تحّول 

بـرای خداونـد مفهومـی ندارد.
و هفتمیـن تكبیـر یعنی؛ بـدان كه خداوند سـبحان همچون 

دیگـر اجسـام، دارای أبعاد و جوارح نیسـت.
سپس در ادامه فرمایش خود فرمود:

می گویـی:  كـه  اسـت  آن  ركـوع  معنـای 
خداونـدا! مـن به تـو ایمـان آورده ام 

و از آن دسـت بر نمـی دارم، گرچه 
گردنـم زده شـود.

و چـون سـر از ركـوع بر مـی داری و می گوئی: »َسـِمَع اهلُل لَِمْن َحِمـَدُه الَحْمدهلل 
رّب العالمیـن« یعنـی؛ خداونـدا! تـو مرا از عـدم به وجـود آورده ای و من چیزی 

نبـوده و نیسـتم، پس هسـتی مطلق تویی.
و هنگامـی كـه سـر بـر سـجده فـرود آوری، گویـی: خداونـدا! مـرا از خـاك 
آفریـده ای؛ و سـر بلنـد كـردن از سـجده یعنی؛ مـرا از خاك خـارج گردانده ای.

و همیـن كـه دومین بار سـر بر سـجده گذاری یعنـی؛ خداوندا! تو مـرا در درون 
خاك بـر می گردانی؛

و چـون سـر بلنـد كنی گویـی: و مرا از درون همیـن خـاك در روز قیامت برای 
بررسـی اعمال خـارج می گردانی.

و مفهـوم تشـّهد، تجدیـد عهـد و میثـاق و اعتقـاد بـه وحدانّیت خداونـد؛ و نیز 
شـهادت بـر نبـّوت حضـرت رسـول و والیـت اهل بیـت او علیهـم صلـوات اهلل 

می باشـد.
و معنـای سـالم، ترّحـم و سـالمتی از طرف خداونـد بر بنده نمازگزار اسـت، كه 

در واقـع ایمنی از عذاب قیامت باشـد.
منبع:

مستدرك الوسائل، ج ۴، ص ۱۰۵، ح ۵ 
بحار االنوار:، ج ۸۴، ص ۲۵۳

حممد حسین اهلی اصل | طلبه درس خارج

اسرار مناز در كالم
 امیر مومنان علی علیه السالم



27

خداونـد آييـن حنيفـی را كـه همـان پاكـی و طهـارت اسـت، بـر 
ابراهيـم فـرو فرسـتاد و ايـن طهـارت، ده چيـز اسـت:

پنج مورد از آن در سر، و پنج مورد ديگر در تن.

امام جعفر صادق عليه  السالم در تفسير آيه 
»َو إِِذ ابَْتلَـی إِبَْراِهيـَم َربُّـُه ِبكَلَِمــٍت« آن گاه كـه خداوند، ابراهيـم را به كلمه  هايی 

آزمـود، آن گاه كـه خداونـد او را بـه رويـای ذبـح اسـماعيل آزمـود و وی ايـن 
آزمـون را به درسـتی پشـت سـر نهاد و تسـليم فرمان خدا شـد و آهنـگ انجام 
دادن خواسـته او كـرد، خداونـد بـه پـاداش صـدق و راسـتی و عمـل او برايـش 
چنيـن مقـّرر سـاخت كـه »مـن تو را بـرای مـردم، امام قـرار می  دهـم« و آيين 

حنيفـی را كـه همـان پاكـی و طهارت اسـت، بـر او فرو فرسـتاد.
اين طهارت، ده چيز است: پنج مورد از آن در سر، و پنج مورد ديگر در تن.

اّما آن پنج مورد كه در سر است، عبارت ند از:
گرفتن سبيل، واگذاردن ريش، كوتاه كردن موها،

مسواك زدن، و خالل كردن.
آن پنج مورد كه در تن است نيز عبارت ند از:

تراشـيدن موهـای بـدن، ختنه كـردن، كوتـاه كردن ناخن ها، غسـل 
جنابـت، و طهارت گرفتـن با آب

ايـن، همـان آييـن حنيِف پاكی اسـت كه ابراهيم آورد و نه نسـخ شـده اسـت و 
نـه تـا روز قيامت نسـخ خواهد شـد. اين معنای كالم خداوند اسـت كـه فرمود: 

»از آيين حنيف ابراهيم، پيروی كن.«

متن حديث:
اإلمـام الصـادق عليه  السـام؛ - فـي َقولِِه تعالـی » َو إِِذ ابَْتلَی إِبَْر ِهيَم َربُُّه ِبكَلَِمــٍت «: 

ها إبراهيُم  ُه َمـا ابَتـاُه اللّـه ُ ِبِه فـي نَوِمِه ِمن َذبحِ َولَِدِه إسـماعيَل أِبـي الَعـرَِب، َفأَتَمَّ إنَـّ

وَعـزََم َعلَيهـا وَسـلََّم ِلَمـِر اللّـه ِ ، َفلَّمـا َعـزََم، ] قـاَل[ اللّـه ُ تَعالـی ثَوابـاً لَـُه لِمـا َصـَدَق 

ی َجاِعلُـَك لِلنَّـاِس إَِماًما« ، ثُـمَّ أنَزَل َعلَيـِه الَحنيِفيَّـَة، وِهَي  وَعِمـَل ِبمـا أَمـرَُه اللّـه ُ: »إِنّـِ

الطَّهـاَرُة، وِهـَي َعَشـرَُة أشـياَء : َخمَسـٌة ِمنهـا ِفـي الـرَّأِس ، وَخمَسـٌة ِمنهـا ِفـي الَبَدِن ؛ 

ـواُك ،  ـعِر ، َوالسِّ ـا الَّتـي ِفـي الـرَّأِس : َفأَخـُذ الّشـارِِب ، وإعفـاُء اللِّحـی ، وطَـمُّ الشَّ َفأَمَّ

. َوالِخاُل 

ـعِر ِمَن الَبـَدِن ، َوالِختاُن ، وتَقليُم الَظفاِر ، َوالُغسـُل  ـا الَّتـي ِفـي الَبَدِن ؛ َفَحلُق الشَّ وأمَّ

ِمـَن الَجنابَـِة ، َوالطَّهوُر ِبالماِء .

َفهـِذِه الَحنيِفيَّـُة الطّاِهـرَُة الَّتـي جـاَء ِبهـا إبراهيـُم ، َفلَـم تُنَسـخ وال تُنَسـُخ إلـی يَـوِم 

الِقياَمـِة ، وُهـَو َقولُـُه : » َواتََّبـَع ِملَّـَة إِبْـَر ِهيـَم َحِنيًفـا«.

احاديـث  نامـه  دانـش  ،ص56-  بحـار،ج12  2،ص117-  »وسائل الشـيعه،ج 
پزشـكي،ج1،ص534«

ده آیین پاکیزگی که خداوند 
به ابراهیم)ع( آموزش داد
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امام صادق علیه السلم فرمودند:

ـحِر النَّميَمَة يَُفـرَُّق ِبها ِبيَن الُمَتحابَّيـِن َو يُجلَُب  اِنَّ ِمـن اَكَبـِر السِّ

مـاُء َو يُهـَدُم ِبهـا  الَعـداَوُة َعلَـی الُمــَتصاِفَييِن َو يُسـَفُك ِبهـا الدِّ

ـتوُر َو النَّّمـاُم اََشـرُّ َمـن َوطـی َء َعلَـی  وُر َو يُكَشـُف ِبهـا السُّ الـدُّ
ِبَقـَدٍم؛]1[ الرِض 

از بزرگتریـن جـادو، سـخن چینی اسـت؛ زیـرا بـا سـخن چینی، میـان دوسـتان 
آن  به واسـطه  بـا هـم دشـمن می شـوند،  یكـدل  جدایـی می افتـد، دوسـتان 
خون هـا ریختـه می شـود، خانه هـا ویـران می گـردد و پرده هـا دریـده می شـود. 

سـخن چین، بدتریـن كسـی اسـت كـه روی زمیـن راه مـی رود.
امام علی علیه السلم نیز می فرمایند:

 بـر تـو بـاد کـه از سـخن چینی دوری نمائـی کـه آن کینه هـا را در دل می کارد 
و شـخص را از خـدا و خلـق دور می نماید]2[

امام صادق علیه السلم فرمودند:
و إّن ِمـن أکبـِر السـحِر النمیمـه یَُفـرُق بهـا بیـَن المتحابیـَن و یُجلـُب العـداوُه علـی 

الُمَتصافییـِن و یُسـَفُک بهـا الدمـاُء و یُهـَدُم بهـا الُدوُر و یُکَشـُف بها السـتوُر و النماُم 
شـرُّ َمـن و طَـَئ األرَض]3[

امام صادق علیه السلم پس از بیان اقسام سحر می فرماید:
 جـز ایـن نیسـت کـه بزرگتریـن اقسـام سـحر، نمامی اسـت کـه به واسـطه آن 
بیـن دوسـتان جدایـی می انـدازد و دشـمنی را بجـای صفـا در بین کسـانی که 
بـا یکدیگـر یک رنـگ بودنـد قـرار می دهـد و بـه سـبب سـخن چینی خون هـا 
ریختـه می شـود و خانه هـا خـراب می شـوند و پرده هـا کشـف می شـود و نمـام 

بدتریـن کسـانی اسـت کـه روی زمین راه مـی رود.]3[
گاهـی حسـادت بـه دیگـری در مقـام یـا مـال یا شـخصیت او، سـبب می شـود 
کـه فـرد بدخـواه او گـردد و در صـدد برمی آیـد کـه هـر طـوری شـده لطمـه 
و ضربـه ای بـه او وارد کنـد و خـوار و ذلیلـش نمایـد.  بـه دنبـال ایـن اندیشـه 
می کوشـد بـا خبرچینـی و نقل گفتـار و رفتار ناپسـندی که او در حـق دیگران 

سخن چینی در روایات
گفتـه یـا انجـام داده وی را،  خـوار و بدنـام گردانـد و باالخـره منشـأ بعضـی از 

مـوارد سـخن چینی حسـد و رشـک بـردن اسـت .
سـخن چینی عـالوه بـر اینکه منفـور درگاه الهی اسـت در نظر مـردم هم منفور 
اسـت؛ چـرا کـه همـه  افـراد جامعه، صلـح و صفـا و اتحاد را دوسـت دارنـد و از 

اختـالف، آتش افـروزی و تفرقـه، متنفر و منزجر هسـتند.
حضرت علی علیه السلم فرمودند:

هرکـس کارش سـخن چینی باشـد خویشـش بـا وی بجنگد و بیگانه دشـمنش 
گردد]4[

سـخن چیني از امـوري اسـت كـه فرد به سـبب آن دسـت بـه ایجاد دشـمني و 
مي زند.  اختـالف 

پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمودند:
 آیـا مي خواهیـد از شـرور ترین افـراد بـه شـما خبـر دهم؟  افـراد حاضر پاسـخ 
دادند:  آري، اي رسـول خدا! آن حضرت فرمود: آنهایي كه بسـیار سـخن چیني 
مي كننـد، در میـان دوسـتان اختـالف و جدایـي مي اندازنـد و بـراي اشـخاص 

بي گنـاه و پـاک، در جسـت و جوي عیب و اشـكال تراشـي هسـتند]5[
میـان دو كس جـنگ چـون آتش است
 سخـن چـین بدبخـت هیزم  كش است

كننـد این و  آن خـوش دگـر بـاره ي دل
 و مي اندر میـان، كور بخـت و  خـجل

مـیــان دو تــن، آتـش افــروخــتـن
 نه عقل است و خود، در میان سوختن]6[

امـام علـي علیه السـالم سـخن چیني را اخـالق افـراد منافـق و شـیوه ي 
كسـاني شـمرده كـه از دایـره ي دیـن داري خـارج شـده اند.]7[

از رسول خدا صّلی اهلّل علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند:
 إِنَّ َعَذاَب الَْقْبِر ِمَن النَِّمیَمِة َو الِْغیَبِة و َالْکَِذِب]8[

 عذاب قبر به خاطر سخن چینی و غیبت و دروغ است.

پی نوشت: 
]1[.بحاراالنوار، ج63، ص21، ح14   ]2[.غررالحکم و دررالکلم، ج2، ص296

]3[. احتجاج، ج2، ص82   ]4[. تمیمی آمدی؛ ج 5، ص 367
]5[. اصول كافي، ج 2، ص 369   ]6[. سعدی

]7[. غرر الحكم، ج 1، ص 31   ]8[. مستدرک الوسائل، ج9 ، ص150
 برگرفته شده از سایت رهروان والیت

هادی امحدی | طلبه درس خارج
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آیا می دانید ....
 قرآن دارای 114 سوره است.

آیا می دانید ....
قرآن دارای  6236  آیه است.

آیا می دانید ....
قرآن 114 بسم اهلل الرحمن الرحیم دارد.

آیا می دانید ....
قرآن دارای 120 حزب می باشد.

آیا می دانید ....
قرآن 30 جز  دارد.

آیا می دانید ....
بزرگترین سوره قرآن بقره است.

آیا می دانید ....
كوچكترین سوره قرآن كوثر می باشد.

آیا می دانید ....
بهترین آیه،  آیه الكرسی است.

آیا می دانید ....
آیه  282 سوره بقره بزرگترین آیه قرآن است.

آیا می دانید ....
عظیم ترین آیات  بسم اهلل الرحمن الرحیم می باشد.

آیا می دانید ....
كوچكترین آیه قرآن »مدها متان« در سوره الرحمن  است.

هادی امحدی | طلبه درس خارج
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آیا می دانید ....
بهترین شب در قرآن  شب قدر است.

آیا می دانید ....
بهترین ماه  در قرآن ماه رمضان  است.

آیا می دانید ....
سوره حمد  به مادر قرآن معروف است.

آیـا مـی دانیـد ....سـوره فجر بـه سـوره امـام حسـین )ع(  معروف 
. ست ا

آیا می دانید ....
بهترین خوردنی كه در قرآن ذكر شده عسل میباشد.

آیا می دانید ....
بهتریـن نوشـیدنی كـه در قرآن به آن اشـاره شـده اسـت شـیر می 

. شد با

آیا می دانید ....
بهترین سوره قرآن  یس است.

آیا می دانید ....
در قـرآن مجیـد پانـزده آیـه سـجده دار وجـود دارد کـه بعـد از 
شـنیدن یـا خوانـدن چهـار آیـه آن سـجده واجـب می شـود وباید 
سـجده کـرد، یـازده آیـه دیگـر سـجده مسـتحبی اسـت،یعنی اگر 

سـجده نکنـی هم اشـکالی نـدارد.
سجده های واجب

1- آیه 15 سوره سجده )الُجُرْز و یا َاْلَمضاِجْع(
2- آیه 37 سوره فصلت

3- آخرین آیه سوره َنجم
4- آخرین آیه سوره َعَلْق.

دانستنی های قرآنی
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محمود انصاری 14 اسفند ماه 1330 در رستم آباد گیالن دیده به جهان گشود. 
خانواده او کاماًل مذهبی و از نظر اقتصادی در سطح متعارف جامعه بودند. وی 
که از همان ابتدا شاگر سخت کوشی بود توانست در سال 1350 مدرک دیپلم 

خود را از دبیرستان اتابکی تهران اخذ کند.
او آموزش مقدماتی، آکادمی و انجام پرواز با هواپیمای ملخ دار پاپ و بونانزا را 
بعد از گرفتن سردوشی در نیروی هوایی، با موفقیت گذراند. سپس برای تکمیل 
دوره عازم ایالت تگزاس امریکا شد. وی توانست دوره تخصصی زبان انگلیسی و 
همچنین آموزش پرواز با هواپیماهای تی-41، جت تی-37 و جت مافوق صوت 
تی-38 با موفقیت گذرانده و پس از فارغ التحصیلی و دریافت نشان خلبانی، با 

درجه ستوان دومی به ایران بازگردد.
محمود، که برای پرواز با شکاری/بمب افکن فانتوم یا همان اف-4 ای گزینش 
بهترین معلمان خلبانی آن زمان در  را در کنار  بود، دوره آموزشی خود  شده 

پایگاه مهرآباد تهران و شیراز طی کرد.
وقتی جنگ بر کشور تحمیل شد، او ضمن اینکه مسئولیت حفاظت اطالعات 
پایگاه یکم شکاری مهرآباد را بر عهده داشت، به انجام پروازهای رزمی و آموزشی 
نیز مبادرت می کرد همچنین وی در مأموریت های شبانه روزی برای پاسداری 
و  اسکرامبل  رزمی،  گشت  پرواز  سورتی   213 اسالمی  میهن  هوایی  حریم  از 
با  رزمایش های مشترک  در  او همواره  ثبت کرد.  پرونده خود  در  را  اسکورت 

نیروی زمینی، دریایی و  رژه های هوایی شرکت فعال داشت.
او بنا به سنت رسول گرامی اسالم در سال 1358 ازدواج کرد و سه فرزند ثمر 
این پیوند مقدس هستند. انصاری باالخره در اول خرداد ماه سال 1385 با درجه 
سرتیپ دومی به افتخار بازنشستگی نایل آمد و این دوران را نیز به همکاری با 
سازمان های مرتبط با موضوع شغلی اش سپری می کند. همچنین وی مدرس 

قرآن کریم و تفسیر آیات آن  نیز می باشد.

خاطره ای کوتاه از زبان امیر سرتیپ دوم خلبان محمود انصاری به نقل 
از خود ایشان :

سال 1359 و اوایل جنگ تحمیلی بود. آیت اهلل سید علی خامنه ای و دکتر 
مصطفی چمران آمده بودند پایگاه یکم شکاری مهرآباد. سرهنگ مجتبی زنگنه 
آشیانه  از  بازدید  برای  را  مقامات مذکور  از من خواست  او  بود.  پایگاه  فرمانده 
آلرت، هواپیماها و کارکنان فنی، همراهی کنم. آیت اهلل و دکتر چمران همراه با 
راننده در وانت لندروری نشسته بودند. بعد از عرض ارادت و احوال پرسی، چون 
جایی برای من نبود، دنبال وسیله ای بودم تا همراهشان بروم که دعوت کردند 
در همان ماشین بنشینم. به هر زحمتی بود بین هر دو نشستم. بخشی از بدنم 
روی پای دکتر چمران و بخشی روی پای مقام معظم رهبری بود. البته به اندازه 
نیست  ای  : » مسئله  به هر حال عذرخواهی کردم، گفتند  نبودم.  امروز چاق 
راحت باش! » آن روز تا ساختمان آلرت، بسیجی وار و راحت رفته و برگشتیم. 
واقعًا  و گفتند: » شما  بازدید کردند  نگهداری  و گروه  آماده  از خلبانان  ایشان 
مجاهدت می کنید » و همه را دعا کردند. من هم وضعیت هواپیما و موشک 
های آنرا توضیح می دادم. آشنایی با این شکل آمادگی و مسائل فنی مرتبط 

برایشان خیلی جالب بود.

امیر سرتیپ2 خلبان حممود انصاری

 حممود انصاری| خلبان
برگرفته شده از کتاب ستاره های نربد هوایی | دکرت 

امحد مهرنیا |  با کمی ختلیص
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و یک دست  پا  دو  قطع  ناحیه  از  70 درصد  جانباز  لطفی  رضا  حمید 
است که در سال 1359 با شروع جنگ تحملیلی آماده می شد تا پشت 

نیمکت های کالس پنجم ابتدایی بنشیند.:
از کودکی خودتان و قبل از رفتن به جبهه برای مخاطبان بگویید.

بچه منطقه جنگی دزفول هستم و آن روزها از جنگ فقط صدای توپ و تانک 
و موشک هایی که به شهر می خورد را می شنیدیم. هواپیماهایی که می آمد و 
شهر را بمباران می کرد. 8 سال دفاع مقدس را در دزفول بودیم. در بسیج محله 
عضو بودم و فعالیت می کرد. جلسات قرآن داشتیم و تقریبا از کودکی فعالیت 

می کردم و در مسجد بودم با جلسات قرآن و مذهبی اخت شده بودم. 
چه سالی و چگونه به جبهه اعزام شدید؟

در سال 1365 اعزام شدم. به خاطر حضورم در بسیج محله موقع جنگ تا پاسی 
فعالیت می کردم. کارهای فرهنگی و حفاظتی  و  بودم  از شب هم در مسجد 
انجام می دادیم. سال 65 به جبهه اعزام شدم ، تقریبا قبل از عملیات کربالی 4 
یک اتفاقی افتاد و مجبور شدم به خانه برگردم. اما 2ماه قبل از این که عملیات 

 7 لشکر  برگشتم.  جبهه  به  دوباره  شود  شروع   5 کربالی 
ولیعصر گردان عمار، جنوب بودم. در قسمت پشتیبانی 

پیدا  حضور  را  شلمچه  منطقه  حمله  خط  توپخانه 
من  شد  تمام  عملیات  که  3ماه  از  بعد  کردم. 
پایان دوره دبیرستانم  امتحانات  برگشتم خانه و 

مقدس  مشهد  به  هم  بعد  و  کردم  تمام  را 
من دست  به  رفتم.حالت خاصی  مسافرت 

داد که وصف ناپذیر بود. 
چگونه مجروح شدید؟

یـک مـاه بعـد دوبـاره بـا بچـه هـا تصمیـم 
گرفتیـم جبهـه برویـم. مـن بـه بچه هـا گفتم 

ایـن بـار اگـر مـن بـا شـما آمـدم دیگـه برنمی 
گـردم. حـس خاصـی داشـتم کـه یـک اتفاقـی 

بـرای مـن مـی افتد. پـس از اعزام به پـادگان کرخه 
رفتیـم. دو سـه مـاه بعـد از عملیات بـود و در خط 

شـلمچه پدافنـدی بودیـم. پدافنـد یعنـی خط 
مقـدم جبهـه را نگـه مـی دارند.

آنجـا بیسـیم چی بـودم. بچه ها چـون تازه 
خـط را گرفتـه بودند خیلی هایشـان بی 
تجربـه بودنـد و بـرای دفعـه اول بود که 
بـه جبهـه اعـزام شـده بودنـد. بـا عراقی 

هـا هـم تقریبـا 100 تـا 150 متـر بیشـتر 
فاصلـه نداشـتیم. سـربازان عراقـی خیلی تیرانـدازی می کردند و می خواسـتند 
هیجاناتشـان را خالـی کننـد. دوتـا از بچـه ها اتفاقـی تیربار را گذاشـتند جلوی 
سـنگر فرماندهـی و شـلیک کردنـد. گرای تیربـار را گرفتند و یک یا دو سـاعت 
بعـدش آنجـا را کوبیدنـد. اتفاقـی یکـی از خمپاره ها برگشـت و افتاد در سـنگر 
بیـن مـن و فرمانـده کـه او درجـا شـهید شـد. مـن هم یک پـا و یک دسـتم را 
درجـا قطـع شـد. مـن را بـا آمبوالنـس به اهـواز رسـاندند و یـک هفتـه ای در 
اهـواز بـودم. بـه هـر حـال جنـگ بـود و امکانـات در حـد خودشـان داشـتند و 
نتوانسـتند کاری انجـام دهنـد و من را بـه اصفهان اعزام کردند. وقتی رسـیدیم 
اصفهـان، دکتـر گفـت بایـد ایـن یکـی پایـت را هـم قطـع کنـم چـون قانقاریا 

گرفتـه اسـت و پـای چپـم را هم قطـع کردند.

بعداز بهبود مجروحیت چه کردید؟
3ماه در اصفهان بستری بودم. دوران نقاهتمان در اصفهان 
بودم و چندین عمل روی دست و پای من انجام شد. بعد از 
3ماه به دزفول برگشتم و زندگی عادی را شروع کردم. سال 
سوم دبیرستان را در خانه نشستم و خودم درس خواندم. بعد 
رفتم دنبال پای مصنوعی و شروع کردم به تمرین کردن راه 

رفتن با پای مصنوعی.
سه ساعت صبح تمرین راه رفتن می کردم و سه ساعت بعد 
از ظهر. اول یک جوری بود؛ قالب گچی درست کرده بودند 

و پایینش یک چوب گذاشته بودند که پای من در قالب گچی می رفت. در بین 
نرده های دوطرفه که اول تمرین ایستادن کردم و بعد تمرین راه رفتن و حدود 
3ماهی طول کشید تا تقریبا توانستم راه بروم. هیچ کسی قبول نمی کرد که 
من با این وضعیتم راحت بتوانم راه بروم. کالس چهارم دبیرستانم نیمه کاره بود 
که تهران آمدم. بعد از چهلم امام بود. دیپلمم را تهران گرفتم و دانشگاه تهران 

هم قبول شدم. 
تحصیالتتان چیست؟

ابتدا فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی گرفتم اما بعد اتفاقی عالقه مند به عکاسی 
بعد یک دوره فوق دیپلم عکاسی دیدم  یا سه دوره عکاسی رفتم.  شدم و دو 
باید  که  گفتند  خانواده  التحصیلی  فارغ  از  پس  فرهنگی،  هنرهای  سازمان  از 
برگردی و من هم به دزفول بازگشتم. بعد از یک یا دوسال که بعد از تحصیل در 

تهران گشتم و به عکاسی هم عالقه مند شده بودم.
شغلی هم برعهده داشتید؟

برای  و  بود  امکانات  بود و کم  در دزفول یک شهرستان کوچک 
که  هایی  خانه  و  آمد  و  رفت  نحوه  دارد.  مشکالتی  ما  امثال 
آن موقع وجود داشت. خیلی تحت فشار بودم و 2 یا 3 
ماهی رفتم و در یک دفتری که مربوط به بهزیستی بود 
مدیرش  من  که  بودند  مانده  عقب  کودکان  کردم.  کار 
بودم.2 یا 3 ماهی هم رفتم و در یک مغازه کار کردم. 
تقریبا 6ماهی داستان نویسی کار کردم. بعد آخرسر 
به هیچ نتیجه ای نرسیدم و شروع کردم به درس 
بورسیه  دفعه  این  و  شدم  قبول  کنکور  خواندن. 
مدیریت بیمه دانشگاه امور اقتصاد و دارایی در تهران 
شدم. من بورسیه وزارت اقتصاد و دارایی شدم و در انتها 

کارمند بیمه شدم. 
صبح سرکار می رفتم و بعد از ظهر درس می خواندم. 
تا این که چهارساله دانشگاهمان تمام شد و به صورت 
دائم کارمند بیمه بودم. تا سال 86 به بعد بود که 

من خودم را از بیمه بازنشست کردم. 
از فعالیت های امروز خود بگویید

باشگاه  از سال 81 بود که من وارد 
تیراندازی شدم و آنجا تقریبا تا سال 
90 تیراندازی کار کردم. االن هم کار 
می کنم ولی بیشتر موقعی که مسابقه 
ای باشد و ما یک هفته ای می رویم تمرین می کنیم و 
از سال 86 هم شنا کار کردم. البته بیشتر برای مسابقاتی که در حد خودمان 
است و شنایمان به صورت نیمه حرفه ای تا حرفه ای است. دو سال پیش هم در 
باشگاه شهید مهرانی شمشیربازی راه انداختیم و بعد یک مشکالتی پیش آمد 
که شمشیربازی را رهایش کردم. سال گذشته نیز دانشگاه پیام نور قبول شدم و 

االن مشغول خواندن فوق لیسانس مدیریت دولتی هستم.

گذری به زندگی جانباز قطع 
دست و دوپا 

 محید رضا لطفی| جانباز 
گردآوری : حممد حسین اهلی
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نماد »جامعه منتظر« را به خوبی می توان با نگاه به آموزه های نبوی و علوی رصد نمود و پیرامون گستره و غنای آن به اندیشه و 
خردورزی پرداخت. پیامبر اکرم همواره از آغاز جامعه اسالمی، کام امت را با انتظار می گشود و آنان را به فراسوی چشم اندازنگری، 

برنامه محوری و تالش گری ره  می نمود و جان آنان را با نسیم کالم خویش این گونه آشنا می ساخت:

 »افضل اعمال امتی انتظار الفرج.«

بنابرایـن حدیـث، انتظـار فـرج کـه برتریـن اعمـال امـت پیامبـر آخر زمـان به 
شـمار مـی رود، اسـتوار می گـردد:

1. انتظار فرج و چشم اندازنگری؛
2. چشم اندازنگری و برنامه محوری؛

3. عمل و تالش گری.
4. جامعـه اسـالمی این گونـه زمینه هـای رفتـن باطـل و آوردن حـق را فراهـم 

می سـازد و مسـیر تحقـق فـرج و عدالت گسـتری را بـه پـا مـی دارد.

نظام تربیتی و زمینه سازی
رفتـن باطـل، ضـرورت و آوردن حـق، رسـالت اسـت. از آن رو کـه در نظـام 
خلقـت و قانون منـد جهـان، بی حسـاب حرکـت کـردن نابودی اسـت، سـنت ها 
و قانون هـا، مرصـاد و کمیـن کسـانی هسـتند کـه سرکشـی و غـرور را بـر خود 

بسـته اند و خـدا بـا ایـن مرصـاد و سـنت ها آنـان را بـاز مـی دارد.
باطـل رفتنـی اسـت »إِنَّ الَْباِطـَل كَاَن زَُهوًقـا« رسـالت مـا آوردن حـق و تحقـق 
بخشـیدن بـه آن اسـت. پیـش از رفتـن باطـل ایـن رسـالتی را باید به جـا آورد 

کـه »جاءالحـق و زهـق الباطل«

زمینه سازی یا انقلب فرهنگی
آوردن حـق، زمینـه می خواهـد. ایـن رسـالت، روشـن گری و بینـات می خواهـد 
کـه نظـام تربیتی اسـالم عهـده دار اسـت. امـروزه ایـن زمینه  سـازی را »انقالب 

فرهنگـی« می نامنـد.
فرهنـگ، یعنـی مجموعـه ارزش هـا و معیارهـای حاکم بـر جامعه. پـس انقالب 
فرهنگـی ارزش هـای موجـود را دگرگـون می سـازد و روابـط اجتماعـی را بـه 
گونـه ای دیگـر می گردانـد و بـه رسـوم، اسـاطیر، علـوم و ارزش هـا، شـکلی و 

غنایـی دیگـر می بخشـد.

دگرگونی ارزش ها
بـرای ایـن انقـالب فرهنگی، ارزش هـا را باید دگرگـون کرد. و معیارهـا را درهم 
بایـد ریخـت. تـا آن کـه تمـام روابـط و ضوابط و تمـام صنایـع، علوم و اسـاطیر، 
هم آهنـگ بـا ارزش هـای جدیـد، دگرگـون شـوند. بنابرایـن، بـرای دگرگـون 
کـردن فرهنـگ، ارزش هـای حاکـم را بایـد جسـت و جو کـرد؛ همـان آرمان ها و 

هدف هایـی کـه نیازهـا و سـائقه های روانـی انسـان را پاسـخ می گوینـد.

نقش بینش در تحول ارزش ها
آن چـه ارزش هـای آدمی را دگرگون می تواند سـازد، همان بینش انسـان اسـت. 

هدف هـا و آرمان هـا در زمینه هـای گوناگـون آگاهی، تغییر شـکل می دهند. 

چه بسا آرمان و ارزش امروز، ضد ارزش فردا به حساب آید.
تـا آن هنـگام کـه بینـش انسـان از خود دگرگـون نشـود، بینش او بـه جهان و 
در نتیجـه بـه تاریـخ »کـه رابطه انسـان با جهان اسـت« و به طبقـات اجتماعی 
و حکومت هـا و سیاسـت ها، دگرگـون نخواهـد شـد. بنابرایـن، انسـان از لحـاظ 
شـناخت و آگاهـی از خـودش عبـور می کنـد تـا بـه جهـان برسـد. انسـان بـا 
تلفیـق تجربه گرایـی و عقل گرایـی تنهـا به تحلیـل علمی جهان دسـت می یابد، 
نـه تبییـن کلـی آن؛ زیـرا تبییـن کلـی جهـان نـه از تجربـه و نـه از عقـل کـه 

از ادراکات بالواسـطه  انسـان مایـه می گیـرد و تفکـر از همیـن منبـع شـناخت 
می جوشـد و اسـتنتاج می نمایـد.

انسـان خـود را بی واسـطه احسـاس می کند. بـا درک وضعیت، تقدیـر و ترکیب 
خـود، بـه شـناخت نظـام و جمـال و حق و اجـل می رسـد و تاریـخ و طبقات را 
در رابطـه انسـان بـا جهـان می فهمـد و تضادهـای اصلـی را هم آهنـگ بـا نظام 

می شناسد. و  هسـتی 
بنابرایـن، انسـان ترکیـب خـود را بی واسـطه احسـاس می کنـد. او ترکیبـی از 
اندام هـای حسـی، تخیـل، تفکر، تعقل و غریزه هاسـت. این احسـاس بی واسـطه 
اسـت و البتـه از راه مقایسـه بـا سـنگ، گیاه و حیوان هـم تفاوت هـا را می تواند 
بشناسـد و اسـتعدادها را می توانـد کشـف کنـد. انسـان بـا آگاهـی از ترکیـب 

پیچیـده  خـودش بـه مـوارد زیـر دسـت می یابد:
1. توقعـش از خـودش بـاال مـی رود و ارزش هایـش متحـول می شـود و دیگـر 
بـه لـذت، خوشـی، رفـاه تکـرار و تنـوع زندگـی دل نمی بنـدد؛ چـون بیـش 
نمی سـازد.  خوشـی  و  لـذت  بـا  او  سـاخت  هرگـز  و  دارد  اسـتعداد  اینهـا  از 
از همیـن رو، خـود آگاهـی درد و رنـج را در وجـود او وارد کـرده اسـت و او 
اسـتعداد  همـه  ایـن  و  ترکیـب  ایـن  وجـود  بـا  و  رنـج  همـه  ایـن  همـراه 
و  بخواهـد  نمی توانـد  تحـرک  جـز  و  نـدارد  رفتـن  و  حرکـت  جـز  چـاره ای 
 اگـر هـم تحـرک را نخواهـد، مجبـور اسـت کـه رنـج ببـرد و ضربـه بخـورد.
2. در ایـن ترکیـب پیچیـده بـا جبرهـای گوناگـون، آزادی خـود را می شناسـد 
و عمـل او، دیگـر هماننـد حیوانـات انعـکاس و بازتابـی نمی توانـد باشـد؛ چـون 
کـه از تفکـر، تعقـل و سـنجش هـم برخـوردار اسـت. از همیـن رو، از عمـل 
انعکاسـی بـه عمـل انتخابـی می رسـد و بایـد توجـه نمـود کـه انسـان از ایـن 
ترکیـب برخـوردار اسـت و اصالـت بـا همیـن ترکیب اسـت. فکر، عقـل، غریزه، 
تجربـه، وراثـت و تاریـخ، در ترکیـب پیچیـده آدمی، اصـل و زیربنا نیسـتند که 

در ترکیـب اصـل بـا ترکیـب اسـت و همیـن ترکیـب پایـه به شـمار مـی رود.
3. انسـان بـا همیـن ترکیـب پیچیـده، کلیـدی برای شـناخت جهان به دسـت 
مـی آورد و بـا بینـش کـه از وضعیـت، تقدیـر و ترکیـب خـود می یابـد، بـه این 

تلقـی از جهـان می رسـد:
1- نظام و قانون مندی جهان هستی؛

2- جمال و زیبایی جهان هستی؛
3- حق و هدف داری جهان هستی؛

4- اجل و مرحله ای بودن جهان هستی.

اول  دسـت  منابـع  و  بی واسـطه  ادراکات  همیـن  از  انسـان  فکـری  حرکـت 
سرچشـمه می گیـرد، ولـی محـدود و محبوس در آنهـا نمی ماند و ایـن ادراک و 
احسـاس، خـود کلیـد و آغـازی برای شـناخت »جهـان«، تاریخ و جامعه اسـت. 
ایـن بینـش فلسـفی، براسـاس آن دیـد کلی انسـان از خـود، هسـتی و نقش او 
در هسـتی بیـان می شـود، برداشـت های علمـی را تعیین می کنـد و چهارچوبی 
بـرای جهـت دادن بـه تمـام تجربه هـا علوم می سـازد. بـر همین اسـاس، آدمی 
بـا شـناخت ترکیـب خویش سـرود »انّـی ذاهب« را سـر می دهد، نقش اساسـی 

خـود را حرکـت می دانـد و جهـان هسـتی را مسـیر و صـراط می شناسـد.
و مهم تریـن مسـئله بـرای دگرگـون کـردن بنیـاد فکـری در جامعـه، همیـن 
بینـش اسـت کـه انسـان بـه ایـن منبـع و درک بی واسـطه، آگاهـی پیـدا کند.

تربیت جامعه منتظر
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انسـان بعـد از اینكـه راه هـاي هدایـت و ضاللـت و حـق و باطل و رشـد براي او 
روشـن شـد و امـكان انتخـاب هـم داشـت،  ادامه مسـیر رشـد و شـكوفائي و یا 
ُخسـر و انحطـاط او، بـا شـكر و كفرش رقم می خورد. یا شـاكر اسـت و هماهنگ 
بـا نظـام هسـتي و سـنت  هائـي كـه خالـق هسـتي در آن جعـل كـرده،  كه در 
نتیجـه بهـره  منـد اسـت در دنیـا و تمـام عوالمـي كه در پیـش دارد و در سـیر 
و سـلوك شـاكرانه  اش منـازل را یكـي پـس از دیگـري پشـت سـرمی گذارد و 
بـه اسـتعانت و فضـل خداونـد بـه درجـات عالیـه می رسـد، و یـا با كفر و چشـم 
پوشـي خـود بـا نظام هسـتي درگیـر می شـود و خود را آسـیب پذیر كـرده و در 
معـرض خشـم و غضـب پـروردگار مهربانـش قـرار داده و محرومیت هـا و عذاب هـا 
را در دنیـا و آخـرت بـراي خـود فراهـم مـي  آورد. شـمردن آثـار سـوء محتـوم 
كفـر انسـان در قـرآن كریـم بیـش از حوصلـه یـك مقاله اسـت و بـدون تردید 
شـرح و تفسـیر آن آیـات، كتاب هائـي را بـه خـود اختصـاص می دهـد. امـا نظر به 
اینكـه ایـن مقالـه مختصـر در مقـام ارائـه نظریـات اسـتاد مرحـوم در ایـن باب 
اسـت لـذا بـه دیدگاه ایشـان نسـبت بـه موضوع آثـار كفر انسـان كه بـر گرفته 
از قـرآن اسـت مـي  پردازیـم و توجـه عزیـزان را بـه صفحاتـي از بیانـات اسـتاد 
در كتـاب تطهیـر بـا جـاري قـرآن كـه در ذیل آیـات سـوره كافرون بیان شـده 

جلـب می نمایـم:

هنگامـي كـه انسـان بـه نـور پشـت می كنـد و جهـت و هـدف را از دسـت مـي 
دهـد،  ناچـار دلتنگـي و ضیـق او را در هـم مـي  فشـارد، چـون در تاریكـي و 
ابهـام، توانائی هـا و اسـتقامت انسـان صفـر مي شـود. و این جاسـت كـه رنج هاي 
كوچـك فشـارهاي زیـاد مي آورنـد. و عذاب هـا و نكبـت و َضَنـك و خـزي و 
سـوء بـر آن حلقـه مي شـوند. و انسـان از آنچـه كـه دارد محـروم مي شـود. از 
اسـتعدادها و از عمـل و از فرزنـد و ثروتـش بهـره نمي بـرد، كـه دل او، شـنوائي 
و بینائـي اش را پـس مي گیرنـد و عمل هایـش همچـون سـرابي در بیابانـي و 
همچـون خاكسـتري در بـاد ، حبط مي شـود. و انسـاني كه خودش را از دسـت 
داده از هیـچ چیـز بهـره نمي بـرد و بـه خسـارت هاي زیادتـري مي رسـد و بـه 
ضـالل و گمـي مي رسـد و كیـد و مكـر و دعـاء و طلبـش در ضالل مي نشـیند.

و اینگونـه از رحمـت و محبـت خدا دور مي شـود، و این ُبعـد و دوري به محق و 
نابـودي و قطـع ریشـه ها مي رسـد و دیگر رویشـي نخواهد بود و بـاري نخواهند 

داشت.

اینهـا همـه آثـار طبیعـي و نتایج محتوم كفر اسـت. چون انسـان ضعیف اسـت 
و تكیه گاهـي مي خواهـد، و ایـن تكیـه گاه هنگامـي كـه خـود متغیـر و ضعیف 
و از دسـت رفتـه باشـد، ناچـار سـرگرداني و حیرت و تجربه شكسـت، انسـان را 
درهـم مي شـكند كـه در آیه 71 از سـورة انعام آمـده و آنچنان قاطع و حسـاب 

شـده بر كفرهـا و شـرك ها تاخته:
 » قـل اَندعـو ِمـن دوِن اللـه مـا ال ينفعنـا و ال يَُضرُّنا و نُرَدُّ علي اَعقابنـا بعد اذ َهدينا 
اللـه كالـذي اْسـَتْهَوتُْه الشـياطين فـي االرِض َحَيـراَن لـه اصحـاٌب يَْدعونَـه اِلَـي الُهدي 

اِئِتنـا ُقـْل اِنَّ ُهـَدي اللـِه ُهو الُْهـدي و اُمرنا لُِنسـلَِم لِـرَبِّ العالَمين«.

چگونـه مي توانیـم در هنـگام عجـز و ضعـف جـز خـدا را بخوانیـم و جـز او 
تكیه گاهـي بگیریـم كه سـود و زیاني براي مـا ندارند و خود عاجـز و محتاجند؟ 

و چگونـه بـا ایـن همه هدایـت و تجربه شكسـت به گذشـته 
بازگردیـم و بـر روي موج، خانه بسـازیم و از حق ثابت چشـم 
بپوشـیم. همچـون كسـاني كـه بازیچه شـیطان ها شـده اند و 

سـرگردانند؟ اینهـا یارانـي دارنـد كـه آنهـا را بـه سـوي نـور و راه مي خواننـد و 
صـدا مي زننـد و دعـوت مي كننـد كـه بیایید.

ولـي كسـي كه هدایـت خود را نخواسـت واین همـه ذكر و یادآوري و شكسـت 
و تجربـه را ندیـد، بـه چـه هدایتـي روي مي آورد؟ بگـو كه هدایت خـدا، تمامي 
هدایـت اسـت و مـا بـه ایـن هدایـت مأموریـم كـه تمامـي وجـود را بـه رب 
العالمیـن و پـروردگار هسـتي تسـلیم كنیـم و در سـرزمین وجودمـان جـز او 

نخواهیم. حاكمـي 

ُقْل إِنَّ ُهَدی اللَِّه ُهَو الُْهَدی َوأُِمرْنَا لُِنْسلَِم لِرَبِّ الَْعالَِميَن

و كسـي كـه ایـن هدایـت را نخواسـت ناچـار از تمامـي دنیـا رنـج مي بـرد كـه 
او از دنیـا طالـب لـذت اسـت و بـه دنبـال میـوه رؤیاهایي اسـت كـه هیچ وقت 
سـبز نمي شـوند و پـا نمي گیرنـد و ناچـار ایـن كفـر به انسـان و قـدر او و نقش 
او، درگیري هـا مي آفرینـد، كـه سـاخت انسـان و سـاخت دنیـا بـا ایـن غرورها، 
هماهنـگ نیسـت و تنـوع و سـرگرمي را ولـذت و عیـش و نـوش را نمي پـرورد، 
كـه در اوج لذت هـا خـود آگاهـي تو و فكـر تو رنج فـردا را دارد و تـرس جدائي 

را و عـذاب و رنـج از دسـت دادن را.

... ایـن حیـرت و ضیـق و ایـن عـذاب و انحراف و زیـغ، آثار قطعي كفر هسـتند 
و مـا مي توانیـم از مقـدار حیـرت و دلتنگي و از مقـدار درد و رنجمان و عذابمان 
بـه مقـدار كفرمان برسـیم كه ما بـه اندازه رنجمـان كافریم. و به انـدازه كفرمان 
در عذابیـم. و شـوخي نیسـت كـه باید كفـر و ایمان را از عالمت هایش شـناخت 
كـه امـروز هـر ادعائـي را مي تـوان شـنید كـه همـه در همنـد و باهمنـد و تنها 

عالمت هاسـت كـه آنهـا را از یكدیگر جـدا مي كند.

ایـن آثـار هـر كـدام دیگـري را به دنبـال مـي آورد. همان طـور كـه از حیرت و 
ضیـق بـه عذاب مي رسـیدند، همان طـور با ضیق، بـه زیغ و انحراف مي رسـند، 
و از مرزهـا تجـاوز مي كننـد، و نتیجـة ایـن، تجاوز از نظام ها وسـنت هایي اسـت 

كـه خداونـد قـرار داده و ضربه هـا و صدمه ها و محرومیت هاسـت.

بـا توجـه بـه عبارات فوق بـه خوبي مي تـوان دریافت كـه چگونه اسـتاد بزرگوار 
در ضمـن صفحاتـي بـا احاطـة و أنس خـود بر مجموعـه آیات بـه تحلیل دقیق 
آنهـا پرداختـه و از وجـود ارتبـاط طبیعـي بیـن آنهـا بـا نشـان دادن مراحـل 
مختلـِف سـقوِط حاصـل از كفـر انسـان و ترتـب آن مراحـل بـر یكدیگـر همراه 
بـا نثـري زیبـا و جـذاب و اثـر گذار سـخن مي گویـد، و چه زیبا وسـریع انسـان 
را بـا مفاهیـم و مقاصـد آیـات قـرآن، ایـن دریـاي وسـیع و عمیق و پربار آشـنا 
مي كنـد. بـه حـق كه این همـه درك عمیـق و لطیـف، و این نورانیـت و فرقان، 
حاصـل شـكر و تقـواي آن فرزانـه وارسـته بـود كـه خـود مي فرمـود: »باالترین 
هدایـت قـرآن بـراي آنهایي اسـت كه شـكر كرده انـد و در نتیجـه خداوند خود 
عهـده دار آنها شـده اسـت. ایـن هدایت دیگـر راهنمایي نیسـت كه دسـتگیري 

و همراهـي و بـه مقصد رسـاندن اسـت.

نقش شكر و كفر در تربيت ديين
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در حدیثی از امام 
صادق)ع( نقل شده است که : 

عیسی)ع( با یکی از یارانش برای سیاحت رفته بود. به دریا که رسیدند آن حضرت با یقین کامل فرمود:
»بسم اهلل« و )همانند خشکی( روی آب به راه خود، ادامه داد.

آن شخص نیز با یقین کامل گفت: »بسم اهلل« و او هم مانند عیسی)ع( توانست روی آب حرکت کند و به عیسی)ع( برسد؛ ولی 
همین طور که همراه عیسی)ع( می رفت به ذهنش خطور کرد که: من هم می توانم مانند او، روی آب راه بروم. بنابراین، عیسی)ع( چه 

فضیلتی بر من دارد؟ به مجرد اینکه این مطلب به ذهنش رسید و در واقع گرفتار خودپسندی شد و یقینش خدشه دار گردید، در آب فرو رفت! 
فریاد زد و از عیسی)ع( کمک خواست، آن حضرت او را از آب بیرون آورد و به او گفت: چه گفتی؟ آن مرد، آنچه را که در ذهنش گذشته 

بود، بازگو کرد.  

اصول کافی، ج ۲، ص ۶۰۳
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چنان اسفند می سوزد به صحرا ریگ ها فردا
چه خواهد شد مگر در سرزمین کربال فردا

متام دشت را زینب به خون آغشته می بیند
مگر باران خون می بارد از عرش خدا فردا

برادر! دل گواهی می دهد امشب شب قدر است
اگر امشب شب قدر است، قرآن ها چرا فردا... 
مهه در جامه احرام دست از خویشنت شستند

شگفتا عید قربان است گویا در منا فردا
ببین شش ماه ات بی تاب در گهواره می گرید

علی از تشنگی جان می دهد امروز یا فردا
ببوسم کاش دست و پای اکرب را و قاسم را
مهانانی که می افتند زیر دست و پا فردا
برادر! وقت جان افشانی عباس نزدیک است
قیامت می شود وقتی بگوید یا اخا  فردا
برادر! خوب می خواهم ببینم روی ماهت را
هراسامن که نشناسم تورا بر نیزه ها فردا

به مادر گفته بودم تا قیامت با تو می مامن
متام هستی من، می روی بی من کجا فردا؟
میلد عرفان پور
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امام سجاد پس از واقعه عاشورا 
بعـد از شـهادت امـام حسـین )ع( ، نیـم نگاهـی بـه جامعـه اسـالمی مـا را 
سـوق مـی دهد بـه اینکـه بتوانیم موقعیـت زندگـی ایشـان را در آن دوران 

درک کنیـم . مـردم بعـد از قیـام عاشـورا بـه دو گروه تقسـیم شـدند :
 1- عـده ای بـه دلیـل انحطـاط اخالقـی ، رفتـاری ، دنیـا زدگـی و هـرج و 
مـرج یـا جـزء مرتدین از دین به شـمار آمده یـا الاقل یک شـکل ظاهری از 
دیـن را اختیـار نمودند . امام سـجاد )ع( در موعظه ای نسـبتا طوالنی یاران 
و شـیعیان خـود را از ایـن خطـر آگاه نمودنـد کـه یکـی از یـاران برگزیـده 

ایشـان )ابوحمـزه ثمالـی( ناقـل ایـن فرمایش حضرت می باشـد :
» خداونـد مـا و شـما را از مکـر سـتمگران و ظلـم حسـودان و زور گویـی 
جبـاران حفـظ کنـد . ای مومنـان ! شـما را طاغـوت هـا و طاغوتیـان دنیـا 
طلـب کـه دل بـه دنیـا سـپرده و شـیفته آن شـده انـد و بـه دنبـال نعمـت 
هـای بـی ارزش و لـذت هـای زود گـذر آن هسـتند ، نفریبنـد ...... به جانم 
سـوگند در ایام گذشـته حوادثی را پشـت سـر گذاشـتید و از انبوه فتنه ها 
بـه سـالمت گذشـتید ، در حالی که پیوسـته از گمراهان و بدعـت گذاران و 
تبهـکاران در زمیـن دوری جسـتید ، پس اکنـون نیز از خدا یـاری بخواهید 
و بـه سـوی فرمانبـری از خـدا و اطاعـت از ولی خـدا که از حاکمـان کنونی 
شایسـته تـر اسـت ، برگردیـد  ..... « بیشـترین دوران امامـت سـجاد )ع( 
مصـادف بـود بـا حکومـت عبد الملک بـن مروان که 21 سـال طول کشـید 
و در ایـن مـدت بـه طـور آشـکارا اصول اسـالمی زیر پـا نهاده می شـد و به 
مقدسـات اسـالمی توهیـن مـی شـد و هیچ کس هـم جرئت کوچـک ترین 

اعتراض را نداشـت .
)مسـعودی( مـی نویسـد : » فسـاد و آلودگـی یزید به اطرافیـان و عمال وی 
نیـز سـرایت کـرد ، در زمـان او سـاز و آواز در مکـه و مدینـه آشـکار گردید 
و مجالـس بـزم بـر پا شـد و مـردم آشـکارا به شـراب خـواری پرداختند .« 

ایـن وضـع در زمـان عبـد الملـک نیـز ادامه یافـت به گونـه ای که )شـوقی 
ضیـف( مـی گویـد : » گویـی ایـن دو شـهر بـزرگ حجـاز را بـرای خنیـا 
گـران سـاخته بودنـد ، تـا آنجـا که نه تنهـا مردمان عـادی ، بلکـه فقیهان و 
زاهـدان نیـز بـه مجالس آنـان می شـتافتند.«  بـه گفته برخی دانشـمندان 
، بنـی هاشـم در زمـان امام سـجاد )ع( نمی دانسـتند چگونه نمـاز بخوانند 
و چگونـه حـج بـه جـا آورند و اصـوال شـیعیان از احـکام دینی جـز آنچه از 

افـواه شـنیده بودنـد نمی دانسـتند . 
2- جمائتـی از امـت اسـالمی بـه شـدت از قیـام عاشـورا متاثـر شـدند و 
زشـتی اعمـال دسـتگاه خالفت بر ایشـان آشـکار گردیـد تا حدی کـه تمام 

وجودشـان را بغـض و کینـه و انتقـام از خانـدان بنـی امیـه فرا گرفـت و به 
مظلومیـت امام حسـین )ع( 

پـی بردنـد و لذا دسـت به شـورش هـا و قیام هـای متعددی بـا انگیزه های 
گوناکـون زدنـد ، همچـون قیـام توابیـن در کوفـه 1 سـال بعد از عاشـورای 
سـال 60 ، واقعـه هـره در مینه 2سـال بعد ، قیـام مختار 6 سـال بعد ، قیام 

زیـد بن علـی بن الحسـین و قیام عباسـیان و ..... 
حـال امام سـجاد )ع( سـبک زندگـی خویـش را در ایـن اوضاع 
و شـرایط بـر مـدار انتقـام جویی نگذاشـت و نسـبت بـه اوضاع 
اسـف بـار جامعه اسـالمی سـکوت اختیار نکـرد ، بلکـه افق دید 
مبـارک خـود را بـه پهنـای پنجاه سـال مسـافت بعـد از رحلت 
پیامبـر اکرم )ص( گسـترش داد و با ارائه دو شـیوه و سـبک موثر 

، ترمیـم و بـاز سـازی شـریعت پاک نبـوی)ص( را شـروع کرد :
1-زبـان دعـا و نیایـش کـه جـزء اثـر گـذار تریـن آموزه هـای دین اسـت . 
امـام سـجاد )ع( اهـداف . مقاصـد خـود و ارکان دیـن و هدایـت مـردم را با 
ایـن زبـان بـه مردم آموخـت که ثمره آن یـادگار نفیس و گران بهای شـیعه 
)صحیفـه سـجادیه( مـی باشـد ، کـه تنهـا شـامل راز و نیـاز با خـدا و بیان 
حاجـت در پیشـگاه او نیسـت ، بلکه دریـای بیکرانی از علـوم و معارف الهی 
اسـت کـه طی مسـائل عقیدتـی ، فرهنگـی ، اجتماعی ، سیاسـی و پاره ای 

از قئانیـن طبیعـی و احـکام شـرعی در قالـب دعا بیان شـده اسـت .
در سـال 1353 ه ق مرجـع فقیـد اهل بیـت )ع( ، مرحوم آیـت اهلل العظمی 
مرعشـی نجفی )قدس سـره( ، نسـخه ای از صحیفه سـجادی را برای عالمه 
معاصـر مولـف تفسـیر  طنطـاوی )مفتـی اسـکندریه( بـه قاهـره فرسـتاد ، 
وی پـس از تشـکر از دریافـت ایـن هدیه گرانبها و سـتایش از آن در پاسـخ 
چنیـن نوشـت : » ایـن از بـد بختـی ماسـت که تـا کنون بـر این اثـر گران 
بهـای جاویـد کـه از مواریث نبوت اسـت ، دسـت نیافته بودیـم ، من هرچه 
در آن مـی نگـرم ، آن را از گفتـار مخلـوق بـر تـر و از کالم خالـق پاییـن تر 

مـی یابم « 
2-زبـان گریـه و سـوز و اشـک که بـه فرمایش حضـرت علـی )ع( در دعای 
پـر فیـض کمیـل ، سـالح مومن شـمرده شـده اسـت . امـام سـجاد )ع( در 
ایـن دوران بـا ایـن شـیوه کاخ مسـتبدان زمـان را ویـران نمـود و در عیـن 
حـال حقانیـت و مظلومیت مکتب سـرخ تشـیع را بـر تمام دنیا نشـان داد . 

انشاء اهلل که از رهروان مسیر هدایت امام سجاد )ع( باشیم . 

سبک زندگی امام سجاد)ع( بعد از عاشورای سال شصت
 حجت االسلم واملسلمین عبد الرضا زنوزی | طلبه درس خارج

چکیده
دوران امامت 34 یا۳۵ ساله حضرت امام علی بن الحسین )ع( سخت ترین 
و پر التهاب ترین دوران حیات یک امام معصوم ، در میان حدود ۲۵۰ سال 
امامت ائمه )ع( در زیر چتر حاکمان ظلم و جور شمرده می شود . لذا ایشان 
وارث رنج های به جا مانده از قیام عاشورا بودند که می بایست مابقی عمر 
امتی سرگردان سپری می  مبارک خویش را در میان جامعه ای منحط و 
نمود. در این نوشتار بر آنیم که مختصری از شیوه زندگی امام سجاد )ع( را در 
این مدت بیان کرده و جایگاه بی بدیل ایشان را در پاسداری از دین و حفظ 

ارزش های اسالمی بیان کنیم . 
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مقدمه                                                                                          
تاریخ بشر حوادث تلخ و شیرین بیشماري را به یاد دارد و تاریخ سازان فراوانی را 
در دل خویش پرورش داده است، ولی کمترحادثه اي را همانند حادثه عاشوراي 
سال 61 هجري با پی آمدهاي گسترده اش به خود دیده و کمتر تاریخ سازانی 

همچون تاریخ سازان کربال را به یاد می آورد.
اکثر محققینی که در دایره ی اعتقادات شیعه نمی اندیشند وزندگی نمی کنند 
هرگاه بی غرضانه وصرفًا با نگاهی حقیقت جویانه به سراغ این حماسه ی بزرگ 
رفتند به حقانیت آرمان ورفتار وشیوه ی مبارزاتی امام حسین)ع( اعتراف نمودند. 
درمقاله پیش رو به تأثیر قیام امام حسین)ع( در بین امت های شیعه از زبان غیر 

مسلمانان پرداخته شده است.
تأثیر برپایی مجالس عزای امام حسین علیه السلم

به اعتراف دوست و دشمن، مجالس عزاي امام حسین علیه السالم عامل فوق 
العاده نیرومندي براي بیداري مردم است و راه و رسمی است که آن حضرت آن 

را به پیروان خود آموخته تا ضامن تداوم و بقاي اسالم باشد.
اهّمّیت برپایی این مجالس و رمز تأکید ائّمه اطهار علیهم السالم بر حفظ آن، آنگاه 
روشن تر میشود که مالحظه کنیم شیعیان درعصر صدور این روایات به شّدت در 
انزوا به سر می بردند و تحت فشارهاي گوناگون حکومت امویان و عّباسیان چنان 
گرفتار بودندکه قدرت بر انجام کوچکترین فّعالّیت و حرکت سیاسی واجتماعی 
نداشتند و چیزي نمانده بود که به کّلی منقرض شوند ولی مجالس عزاي امام 
حسین علیه السالم آنان را نجات داد و در پناه آن، تشّکل و انسجام تازه اي یافتند و 

به صورت قدرتی چشمگیردر صحنه جامعه اسالمی ظاهر شده و باقی ماندند.
به همین دلیل، برپایی این مجالس در روایات به عنوان »احیاي امر اهل بیت 
علیهم السالم« تعبیر شده است. امام صادق علیه السالم در مورد این گونه مجالس 

فرمودند:
»إِنَّ تِلَْک الَْمجالَِس أُِحبُّها َفأَْحُیوا أْمرَنا؛ این گونه مجالس شما را دوست دارم، از این 

طریق مکتب ما را زنده بدارید 
امام خمینی)قدس سره( بنیانگذار نظام جمهوري اسالمی در تعبیر جامعی می فرماید: 
»همه ما باید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مسلمین است، این مراسم 

سیاسی، مراسم عزاداري ائّمه اطهار علیهم السالم به ویژه 
سّید مظلومان و سرور شهیدان حضرت اباعبداهللَّ الحسینعلیه السالم است که حافظ 

مّلّیت مسلمین به ویژه شیعیان ائّمه اثنی عشرعلیهم صلوات اهلّل و سّلم میباشد.«
حّتی غیر مسلمانان هم به این امر اعتراف دارند

»ژوزف فرانسوي«در کتاب »اسالم و مسلمانان« ضمن اشاره به اندك بودن شمار 
شیعیان در قرون اّولّیه اسالم، به خاطر عدم دسترسی آنان به حکومت، و ظلم و 

ستم حاکمان بر آنان و قتل و غارت اموالشان در تحلیل جالبی مینویسد:
»یکی از امامان شیعه، آنان را دستور تقّیه داد تا جانشان از گزند بیگانگان محفوظ 
باشد و همین امر باعث شد که شیعیان کم کم قدرت پیدا کنند و این بار دشمن 
بهانه اي نیافت تا به واسطه آن شیعیان را بکشد و اموالشان را غارت نماید. 
شیعیان مجالس و محافل مخفیانه اي را تشکیل دادند و بر مصائب حسین علیه 
السالم گریه میکردند. این عاطفه و توّجه قلبی در دلهاي شیعیان استحکام یافت 
و کم کم زیاد شد و پیشرفت کردند بزرگترین عامل این پیشرفت برپا کردن 
عزاداري حسین علیه السالم میباشد که دیگران را به سوي مذهب شیعه دعوت 

میکند ...«
هر یک از شیعیان در حقیقت مردم را به سوي مذهب خود میخوانند بی آنکه 
مسلمانان دیگر متوّجه بشوند. بلکه خود شیعیان هم )شاید( به فایدهاي که در 
این کارهایشان وجود دارد متوّجه نیستند و گمان میکنند تنها ثواب اخروي 

کسب میکنند

»ماربین « موّرخ آلمانی نیز در کتاب » سیاست اسالمی« میگوید:»من معتقدم 
رمز بقا و پیشرفت اسالم و تکامل مسلمانان به سبب شهید شدن حسین علیه السالم 
و آن رویدادهاي غم انگیز میباشد و یقین دارم که سیاست عاقالنه مسلمانان و 
اجراي برنامه هاي زندگی ساز آنان به واسطه عزاداري حسین علیه السالم بوده است. 
ائّمه اطهار علیهم السالم با تأکید بر برگزاري مراسم عزاداري حسینی علیه السالم، 
برنامه آن حضرت را»محوري« براي وحدت مردم قرار دادند به گونه اي که امروزه 
در اّیام شهادتش میلیونها انسان با اختالف طبقات و نژاد و مذهب در هر کوي 

و برزن به عزاداري آن حضرت بپاخواسته و گرد بیرق حسینی اجتماع میکنند.
هر مّلتی براي بقا و موّفقّیت خویش محتاج به عامل وحدت و اجتماع است. 
بدون شک بهترین عامل وحدت پیروان اهل بیت علیهم السالم که با کمترین زحمت 
و کمترین هزینه میتواند تودههاي میلیونی را حول یک محور جمع کند، همین 
مراسم عزاداري حسینی است. در واقع ائّمه اطهار علیهم السالم با ترغیب مردم به 
اقامه مجالس حسینی از پراکندگی نیروها جلوگیري به عمل آوردند و توده هاي 
متفّرق را بسیج کردند و با ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان آنها قدرت عظیمی 

را به وجود آوردند.
»ماربین آلمانی« در اثر خود مینویسد:»بی اّطالعی بعضی از تاریخ نویسان ما 
موجب شد که عزاداري شیعه را به جنون و دیوانگی نسبت دهند؛ ولی اینان 
گزافه گفته و به شیعه تهمت زده اند ما در میان ملل و اقوام، مردمی مانند 
شیعه پرشور و زنده ندیده ایم زیرا شیعیان به واسطه بپا کردن عزاداري حسینی 
سیاستهاي عاقالنه اي را انجام داده و نهضت هاي مذهبی ثمر بخشی را بوجود 

آورده اند«
همین نویسنده آلمانی میگوید: »هیچ چیز مانند عزاداري حسینی نتوانست 

بیداري سیاسی در مسلمانان ایجاد کند.«
جالب است بدانیم که اخیراً کتابی در آمریکا با نام »نقشه اي براي جدایی مکاتب 
الهی « منتشر شده است که در آن گفتگوي مفصلی با دکتر »مایکل برانت « 
یکی از معاونان سابق سازمان اّطالعات مرکزي آمریکا)سیا( انجام شده است؛ وي 
در این گفتگو به طرحهایی اشاره میکند که علیه شیعیان و مذهب شیعه تدارك 
دیده شده است. در این گفتگو با اشاره به جلسات سّري مقامات سازمان سیا 
و نماینده سرویس اّطالعاتی انگلیس آمده است.: »ما به این نتیجه رسیدیم که  
پیروزي انقالب اسالمی ایران فقط نتیجه سیاستهاي اشتباه شاه در مقابله با این 
انقالب نبوده است، بلکه عوامل دیگري مانند ... استفاده از فرهنگ شهادت دخیل 
بوده؛ که این فرهنگ از هزار و چهار صد سال پیش توّسط نوه پیامبر اسالم )امام 
حسین علیه السالم( بوجود آمده و هر ساله با عزاداري در اّیام محّرم این فرهنگ 

ترویج و گسترش می یابد.«
سپس براي مقابله با این فرهنگ میگوید:»ما تصمیم گرفتیم با حمایتهاي مالی 
از برخی سخنرانان و مّداحان و برگزار کنندگان اصلی این گونه مراسم، عقاید و 

بنیانهاي شیعه و فرهنگ شهادت را سست و متزلزل کنیم.« 
امروزه وحشتی که در دل دشمنان دین از برپایی این مجالس افتاده است بر 
کسی پوشیده نیست،تا جایی که گاه با وارد کردن اتهامات ناروا به شیعه به عنوان 
مجنون وافراطی گری در صدد کمرنگ کردن مراسمات  عزاداری امام حسین 

برآمدند.
براستی اگر از مجالس عزاداری امام حسین بهره برداری صحیح می شد آیا 
کسی دیگر زیر بار حرف زور میرفت؟ ودیگر سلطه گران می توانستند کشورهای 

مسلمان را تحت سلطه بگیرند؟ 

تأثیر برپایی جمالس عزای امام حسین علیه السالم
حسن آتشکده | طلبه درس خارج | مدرس حوزه و دانشگاه
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در زیـارت عاشـورا چندیـن و چند بـار ظالم را مـورد لعن و نفریـن قرار می 
دهیـم امـا تـا بـه حـال کمی با خـود فکـر کرده ایم کـه ظالم کیسـت؟ ظلم 
فقـط بـه ایـن خالصـه مـی شـود کـه حقـی پایمـال گشـته و یا خونـی به 
زمیـن ریخته شـود؟ اگر شـما از آن دسـته انسـان هایی هسـتید کـه دایره 
تعریفتـان از ظلـم بـه ایـن مـوارد خالصـه می شـود بهتـر اسـت در ادامه با 

باشـید.  همراه  ما 

معنی ظلم
مجلسـی)ره( گویـد: سـتم )ظلـم( نهـادن چیـزی اسـت در غیر جـای خود. 
)أصـول الكافـی/ ترجمـه مصطفـوی/ ج 4 / 23 ( ظلـم در اصـل لغـت، بـه 
معنـی كار بی جـا كـردن، و تعـّدی نمـودن از حـد وسـط اسـت. و ظلـم بـه 
ایـن معنـی، جامـع همه رذایل، و مرتكب شـدن هـر یك از قبایح شـرعیه و 
عقلیـه را شـامل مـی شـود. و ایـن، ظلم بـه معنی اعّم اسـت. و بـرای ظلم، 
معنـی دیگـری نیـز هسـت كه عبـارت اسـت از: ضـرر و اذّیت رسـانیدن به 
غیـر، از قبیـل: كشـتن و یـا زدن، یـا دشـنام و فحـش دادن، یا غیبـت او را 
كـردن، یـا مـال او را بـه غیـر حق تصرف كـردن و گرفتـن، یا غیـر این ها از 
كـردار یـا گفتـاری كـه باعـث اذّیت غیر باشـد. و ایـن، ظلم بـه معنی اخص 
اسـت. و بیشـتر آنچـه در آیـات و اخبـار، و عـرف مـردم ذكـر می شـود این 
معنـی مراد اسـت.)معراج السـعادة/ 396( در اکثـر موارد، معنـای اول مورد 
غفلـت واقـع شـده و مصادیـق آن از ظلـم و سـتم خویـش بی خبـر و غافل 

هسـتند و عمـل خویـش را در زمـره ظلم و سـتم نمی شـمارند. 

انواع ظلم
در یـک تقسـیم بنـدی سـاده، ظلم را می توان به سـه دسـته تقسـیم کرد: 
1( ظلـم بـه خـدا 2( ظلـم بـه خـود 3( ظلـم بـه دیگـری )اعـم از انسـان و 
حیـوان و ... (. ظلمـی كـه خـدا آن را نمی آمـرزد، شـرك بـه خـدا اسـت. و 
اّمـا ظلمـی كـه خـدا آن را می آمـرزد، ظلمـی اسـت كه مـرد بر نفـس خود 
می كنـد، در آنچـه میـان او و خـدای عـز و جل اسـت. و اّما ظلمـی كه خدا 
آن را وا نمی گـذارد، حقّ الّنـاس اسـت كـه از یكدیگـر می طلبند«.)تحفـة 
األولیـاء/ج 4 / 21(  عـالوه بـر مـوارد یـاد شـده مـی تـوان بـه ظلمی اشـاره 

کـرد کـه در عیـن کوچکـی بسـیار بـزرگ و قابل توجه اسـت.
ظلـم را مـی توان به سـه دسـته تقسـیم کـرد: 1( ظلم بـه خـدا 2( ظلم به 
خـود 3( ظلـم بـه دیگری )اعم از انسـان و حیـوان و ...(. ظلمـی كه خدا آن 

را نمی آمـرزد، شـرك به خدا اسـت

گناه هر چند کوچک ظلم است
بـه تعبیـری دیگـر مـی تـوان گنـاه را ظلـم نامیـد؛ ظلمی کـه هر سـه نوع 
ظلـم را شـامل مـی گـردد چـرا کـه انسـان با هـر خطایـی کـه مرتکب می 
شـود هـر چنـد کوچک، نـه تنها خویشـتن خویش را مورد سـتم قـرار داده 
بلکـه از خـدا نیـز غافـل شـده و در این میـان زحمت نظـام آفرینـش را نیز 

بـه هـم مـی زنـد. چرا کـه به قـول سـعدی علیـه الرحمه:
ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
 همه از بحر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

و در جهت  بسته  فرمانبرداری  به  آدمی کمر  برای  از  کائنات  حال که کل 
رشد و کمال او در حرکتند اگر این موجود خاکی اما افالکی از مسیر خویش 
منحرف گشته و سرمنزل مقصود را فراموش کند، نه تنها به خویش ظلم 

کرده بلکه تالش کل کائنات را پایمال نموده و چه ظلمی بزرگتر از این که 
هم خویشتن را محروم سازی و هم تالش دیگران را به باد دهی. 

چرا ظالم را لعن و نفرین می گویند؟
برای اینکه با ظلم خویش زحمت نظام آفرینش را بر هم زده و رسیدن به 
هدف را دورتر و دورتر می سازند. نظام آفرینش چون حلقه های زنجیر به 
تأثیر خواهد  دیگری  بر  افراد الجرم  از  یک  هر  عملکرد  و  پیوسته  یکدیگر 
داشت و این هدف جز با دین حقیقی و صراط مستقیم محقق نخواهد شد. 
را  جاندار  و  شكافت  را  دانه  كه  خدایی  به  سوگند  السالم(:  علی)علیه  امام 
آفرید، اگر علم را از معدن آن اقتباس كرده بودید، و خیر را از جایگاه آن 
جویا شده بودید، و از میان راه به رفتن پرداخته بودید، و راه حق را از طریق 
نشانه های  و  می گشت،  روشن  شما  برای  ها  راه  بودید،  پیموده  آن  روشن 
هدایت آشكار می گردید، و فروغ اسالم شما را فرا می گرفت؛ در آن صورت، 
دیگر هیچ كس سنگینی بار زندگی و هزینه عائله را حس نمی كرد، و هیچ 
نمی گشت.  گرفتار ستمی  است  مسلمانان  پیمان  در  كه  فردی  یا  مسلمان 

)الحیاة/ ترجمه احمد آرام/ ج 2 / 59( 
ایـن سـخن حضرت اشـاره اسـت به آرمـان های مردمـی و اجتماعـی دین، 
یعنـی: پیـروی صحیـح از دیـن، و شـناخت صحیـح دیـن، راهگشـای یـك 
زندگـی برخـوردار و سـالم و آگاهانـه اسـت، كـه در آن، عدالـت اجتماعی و 
اقتصـادی حاكـم اسـت، و نه محرومیتی اسـت و نه سـتمی، نه به مسـلمان 
و نـه غیـر مسـلمان. و این اسـت مقصـد اعال و آرمـان واالی رسـالت انبیا، و 

امامـت اوصیـا، و حكومـت حّقـه قرآنی و نظام اسـالمی.
گنـاه را ظلـم نامیـد؛ ظلمـی که هر سـه نـوع ظلم را شـامل می گـردد چرا 
کـه انسـان بـا هـر خطایی کـه مرتکب می شـود هر چنـد کوچک، نـه تنها 
خویشـتن خویـش را مورد سـتم قرار داده بلکـه از خدا نیز غافل شـده و در 

ایـن میـان زحمـت نظـام آفرینـش را نیز به هـم می زند

به خود و دنیای خود ظلم نکن
حـال کـه متوجـه شـدی بـا کوچکتریـن گنـاه انسـان مـی توانـد در زمـره 
ظالمـان و در شـمار لعـن و نفریـن شـدگان قـرار گیـرد از کوچکترین گناه 
نیـز بپرهیـز کـه بـا آن به خـود، دنیـا و تمامی کائنـات ظلم می کنی شـاید 
بتـوان ایـن مسـئله را دلیلـی دیگـری بـر کوچـک نشـماردن گناه دانسـت: 
سـماعة گویـد: از حضـرت ابوالحسـن علیـه الّسـالم شـنیدم كه مـی فرمود: 
خیر بسـیار )مانند طاعت و بخشـش زیاد( را بسـیار نشـمارید و گناه اندك 
را كـم نشـمارید، زیـرا گنـاه اندك انباشـته می شـود و زیاد می گـردد، و در 
نهـان از خـدا بترسـید تـا از خـود انصـاف دهید )به حـق قضـاوت كنید اگر 
چـه بـه زیانتـان باشـد، و چنین نكند جز كسـی كه در نهان از خدا بترسـد( 

)أصـول الكافـی/ ترجمه مصطفـوی/ ج 3 / 394 (
آن کس که به بیدادگری پردازد   |    با خلق خدای دشمنی آغازد
بیداد مکن که هر که بیداد کند | بیش از همه روز خود سیه می سازد
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كیفیت قرائت زیارت عاشورا در ایام سال
- برخـی بـر ایـن عقیده انـد كـه چـون زیـارت عاشـورا در روز دیگـری غیر 
از روز عاشـورا خوانـده شـود، بایـد به جـای »اّن هـذا الیوم یـوٌم تبّركت ...« 
چنیـن خوانـد: »ان یـوم عاشـورا یـوم تبركـت ...« آیـا ایـن عقیده درسـت 

ست؟ ا
ج. ایـن نظـر، نظر شـریف عالمه مجلسـی - رضـوان اهلل تعالی علیه - اسـت 
كـه در بحـار می فرمایـد »قولـه علیه السـالم : ان تـزوره فـی كل یـوم هـذه 
الرخصـة تسـتلزم الرخصة فـی تغییر عبارة الزیـارة كأن یقـول: اللهم ان یوم 
قتـل الحسـین علیه السـالم یـوم تبركـت بـه، و قال بعـض الشـارحین و هذا 

هـو الحـق الـذی البد منـه و المحیـص عنه.
و حقیـر هـم همین نظر را تأییـد می كنم و اگرچه مولف كتاب شـفاءالصدور 
اصـرار ورزیـده اسـت كـه بـه همـان عبـارت »اللهـّم اّن هـذا یـوم« خوانده 
شـود، و فرمـوده اسـت كـه اینجـا مثل »اسـماعیل یشـهد ان ال الـه اال اهلل« 
نیسـت و بـه روایـت عبـداهلل بـن سـنان و دعـاء غریق كـه در كتاب شـریف 
كمـال الدیـن روایـت شـده اسـت و بـه روایت اسـماعیل بـن الفضـل كه در 
خصـال روایـت اسـت و بـر حسـب آن اسـماعیل بـر »یحیـی و یمیـت« )و 
یمیـت و یحیـی( را افـزود امـام - علیه السـالم - فرمـود »ال شـك فـی ان 
اهلل یحیـی و یمیـت و یمیـت و یحیـی و لكـن قـل كمـا أقول« یعنی شـكی 
نیسـت كـه خـدا زنـده می كنـد و می میرانـد و می میرانـد و زنـده می كند و 
لكـن چنان كـه مـن می گویـم بگـو و هم چنیـن بـه روایـت عـالء بـن كامل 
كـه در كافـی روایـت شـده اسـت، استشـهاد می نماید كـه عالوه بـر ذكری 
كـه امـام - علیه السـالم - بـه او تلقین كردند »بیـده الخیـر« را اضافه نمود، 
بـه او هـم حضرت صادق - علیه السـالم - فرمودند كه خیر بدسـت او اسـت 

ولـی چنان كـه مـن می گویـم بگو.
امـا بـا كمـی دقـت معلـوم می شـود كه مسـأله بـا این مـواردی كـه در این 
روایـات اسـت فـرق دارد، و بـه همـان »اسـماعیل یشـهد ان ال الـه اال اهلل« 

شـبیه تر اسـت.
البتـه تصـرف در متـون اخبـار و الفـاظ احادیـث، مخصوصًا ادعیـه و زیارات 
جایـز نیسـت و معایـب بسـیار دارد و در مقـام نقـل روایـت بایـد در مثـل 
همیـن مـورد را نیـز عینًا با لفـظ »الّلهم اّن هـذا یوم...« روایـت نمود و مثل 
اسـماعیل یشـهد ان ال الـه اال اهلل را نیـز بـا عیـن همیـن لفـظ بایـد روایت 
كـرد، امـا در مقـام عمـل بـه روایـت بایـد بـر كفـن هر كـس اسـم خودش 

نوشـته شـود و اسـم اسـماعیل صحیح نیسـت.
امـا آنچـه را كـه صاحـب شـفاء الصـدور بـه فرمایـش خـود از اهـل حكمت 
برهانیـه و اصحـاب حكمـت ایمانیه نقل فرمـوده اصاًل قابل اسـتناد و حجت 
شـرعی نیسـت كـه در ایـن جا مجـال بحث از آن نیسـت و ظاهر این اسـت 
كـه بـر حسـب این بیـان در مقـام قرائت زیـارت در غیـر روز عاشـورا جمله 
»و هـذا یـوٌم فرحـت« بمثـل »وهـو« تبدیل شـود ولـی »و فی هـذا الیوم و 
فـی موقفـی هـذا« بـه همـان لفـظ قرائـت شـود. چنان كـه از این بیـان هم 
معلـوم شـد كـه اگـر خواننـده دعـای بعـد از زیـارت زن باشـد بایـد الفـاظ 
مشـتِق مذكـر را بـه تأنیـث بخوانـد مثل زائـراً و متوسـاًل و منتظـراً و تائبًا و 
حامـداً را زائـرة و متوسـلة و ...مخفـی نمانـد كـه در توجیـه قرائـت بـه لفظ 
مأثـور در غیـر روز عاشـورا، بعـِض وجـوه گفتـه شـده كـه نمی توان بـر آنها 
اعتمـاد نمـود مثـاًل یكی از شـارحین از بعض مشـایخ خود كـه او را از اكابر 
و اعاظـم بلكـه از اوتـاد و اطـواد معرفـی نمـوده، نقـل نمـوده كـه اصـرار بر 
اشـاره بخصـوص روز زیـارت در غیر روز عاشـورا نموده اسـت و عین كالم او 

بفارسـی بر حسـب نقـل این شـارح این اسـت:

»شـبهه ای نیسـت در اینكـه از روز وقـوع ایـن حكایـت جانسـوز از بـرای 
بنی امیـه تـا مـدت مدیـده هـر روز، روز شـادی و هنـگام مبارك بـادی بوده 
پـس اگـر نسـبت بـه ایام هفتـه مالحظـه كنـی هـر روز، روز تبرك ایشـان 
اسـت بلكـه نسـبت بـه سـال اگـر مالحظـه كنـی بـه یـك مالحظـه چنین 
خواهـد بـود پـس اگـر هـذا اشـاره كـرده شـود بـه خـود همـان یـوم غیـر 
عاشـورا صحیـح خواهـد بـود چنان كـه تجویـز امـام علیه السـالم نیـز ظاهر 
در ایـن اسـت و كاشـف از ایـن اسـت كـه هـر روز بـه اعتباری محـل تبرك 
ایشـان واقـع شـده و می شـود، و می تـوان توجیهـی ادّق از ایـن نمـود و آن 
ایـن اسـت كـه هر یـك از این ایام هفتـه ال محالة روز عاشـورا اتفـاق افتاده 
بـه ایـن اعتبـار كه یوم عاشـورا یوم تبرك ایشـان اسـت هر یـك از این ایام 

هفتـه یـوم تبـرك ایشـان واقع شـده الخ«.
چنانكـه مالحظـه می شـود هر دو وجهـی كه برای اشـاره بودن »هـذا یوٌم« 
بـه روز زیـارت در غیـر روز عاشـورا تصور شـده مقبول نیسـت امـا وجه اول 
بـرای اینكـه در صورتـی وجیـه اسـت كـه جملـه )تبركـت فیـه( باشـد و با 

َكـت  بِِه« موجه نیسـت. »َتَبرَّ
و امـا وجـه دوم اینكـه گفته شـود »هـذا« به روز زیـارت غیر روز عاشـورا از 
ایـن جهـت اشـاره می شـود كه هر یـك از ایـام هفتـه در طی سـالهایی كه 
بـر روز عاشـورا گذشـته مصداق روز عاشـورا شـده اسـت و چنان كـه در آن 
سـال بـه خصـوص آن روز اشـاره صحیـح بـوده اسـت در طول سـال هم به 
همیـن مناسـبت كـه یكـی از افـراد و مصادیق مثاًل چهارشـنبه یا سه شـنبه 
بـا روز عاشـورا مّتحـد بـوده به صدهـا و هزارها روزهـای چهارشـنبه كه هر 
كـدام فـرد و مصـداق مسـتقل روز چهارشـنبه می باشـند اشـاره شـود و آن 
روز را »یـوم تبّركـت بـه بنـو امیـه« بخوانیـم. هر كـس قریحه ادبـی و ذوق 
سـلیم داشـته باشـد می فهمد كـه این گونه مناسبت سـازی و همـه روزها را 

روز مبارك بـاد بنـی امیـه قـرار دادن، قابل قبول نیسـت.
بـه هـر حـال پرداختـن به ایـن توجیهـات بیشـتر از این شـاید اطالـه وقت 
باشـد و نظـر خالـی از تكّلـف، همـان نظر عالمه مجلسـی  رحمه اهلل  اسـت. 
نهایـت امـر اگر كسـی بخواهد احتیـاط كنـد و در غیر روز عاشـورا عالوه بر 
جملـه مثـل یـوم قتـل الحسـین  علیه السـالم جملـه »اّن هـذا یـوم« را هم 

بگویـد اشـكال ندارد.
 

دلیل قیام سید الشهداء علیه السلم
- دلیل قیام امام حسین  علیه السالم  از نظر شما چیست؟

ج. دلیـل ایـن مطلـب در كتـب مفّصلـه مشـروحًا بیـان شـده. می توانیـد به 
كتـب مربوطـه در ایـن مـورد از جملـه كتـاب »پرتـوی از عظمـت حسـین 
علیه السـالم« تألیـف حقیـر مراجعـه نمائیـد. مضافًا بـر اینكه امـام و پیغمبر 
خودشـان دلیلنـد و فعلشـان مثـل قولشـان دلیـل اسـت آفتـاب آمـد دلیل 

العالم .واهلل  آفتـاب 
 

آیلا آگاهلی از دلیل قیلام سلید الشلهداء - علیه السللم - امری 
تقلیدی اسلت

- آیـا اعتقـاد بـه موضوعـی به عنـوان دلیل سـید الشـهدا علیه السـالم برای 
قیـام امـری تقلیـدی اسـت یـا می تـوان به شـنیده ها اكتفـا نمود و یـا آنچه 

را عقالنی تـر تشـخیص دادیـم دلیل قیـام بدانیم؟
ج. ایـن امـر تقلیدی نیسـت. یك مسـأله اعتقـادی و مربوط به امام شناسـی 
اسـت و بایـد بـه كتـب مربوطه، چنانكـه در مسـأله قبل گفته شـد، مراجعه 

نمـود تا مطلـب چنانكه باید، بدسـت آیـد. واهلل العالم

نکاتی متناسب با ایام سوگواری ساالر شهیدان
بیانات آیت اهلل حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی

گردآوری : محمد حسین الهی
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مقدمه
در میـان حـوادث تاریخـي حادثـه كربـال برجسـته تریـن حادثـه در بهـره 
گیـري از عنصـر مقاومـت و صبـر اسـت. حماسـه وایثـار و مجاهدتهایي كه 

در واقعـه ی عاشـورا جلـوه نمـود و منحصـر بـه فرد اسـت.
قیـام  عاشـورا، مهم ترین  حادثه  در تاریخ  تشـیع  اسـت به گونـه اي  كه  صورت  
و سـیرت  شـیعه  را دگرگـون  كـرد و بـه  آن  پشـتوانه  حماسـي  و عاطفـي  
داد و تشـیع  را بـه  مذهـب  حماسـه  و خـون  مبـدل  نمـود. یكـي  از مورخان  
مي گویـد: تشـیع  پس  از رویداد عاشـورا با خون  شـیعه  آمیخـت  و در ژرفاي  

جان هایشـان  جوشـش  زد و اعتقـادي  راسـخ  در درونشـان  پدیـد آورد. 
بنابرایـن  كربـال و شـهادت،  بـراي  شـیعه  از قالـب  لفـظ  و مـكان  خـاص  بـه  
یـك  مفهـوم  مقـدس  و ایجادكننده  حماسـه هـا در طول  تاریخ  تبدیل  شـده  
اسـت. حماسـه  عاشـورا در طول تاریـخ ، سرمشـقي  بـراي  تشـكیل  حكومـت  
مبـارزه  بـا ظلـم  بوده  اسـت. در تاریـخ  معاصر ما نیـز امام  حسـین)ع(، كربال 
و شـهادت،  نقـش  الهام بخـش  خـود را به  خوبي  ایفـا كرده  اسـت. در انقالب  
اسـالمي  ایـران كـه بي شـك  بزرگ تریـن  حادثـه  قرن  اسـت ، نقش  حماسـه  
كربـال كامـاًل واضح  اسـت. تمام لحظـات و صحنه هاي این حماسـه ماندگار 
و لحظـه  بـه لحظه حماسـه آفرینان عاشـورا درس مقاومت و 0اماسـخن در 
تاثیر پذیري اسـت  و الزم اسـت در این مقوله بحث شـود. ایسـتادگي اسـت

 »تأثير پذيري و تأثيرگذاري در نهضت كربل«
تفـاوت آنچـه انسـان مـی داند با آنچه انسـان باور دارد بسـیار ظریف اسـت. 
عـدم بـاور یعنـی بـه کمال نرسـیدن شـناخت و ناقـص ماندن معرفـت. باور 
و پذیـرش برخـی آگاهـی هـا سـنگین اسـت مثل بـاور مـرگ که بـا وجود 
آگاهـی از آن مـی ترسـیم و گاهـی نمـی خواهیم بـاور کنیم. آگاهـی با باور 
فـرق دارد و همـه اگاهـی ها بـاور نمی خواهد. اگر انسـان آماده بـاور برخی 
مطالـب نباشـد یـا دنبالـش نمـی رود یـا اگـر بدگویـی برایـش فرق نـدارد. 
آگاهـی هایـی کـه جهـت زندگی انسـان را تغییر مـی دهد باور مـی خواهد 
و .... شـهوات، آرزوهـا مانـع از باورمندیسـت. علی علیه السـالم مـی فرماید: 
کسـانی کـه در پذیـرش حـق زیـاد مخالفت مـی کنند حـق را بپذیـرد هم 
فایـده نـدارد. چـرا بـرای پذیـرش حرف سـاده و روشـنی این قـدر مخالفت 

کردی؟
حـرف هـای امـام حسـین علیه السـالم در مسـیر کربال بـاور می خواسـت، 
ایـن بـاور سـخت اسـت اگـر در راه خـدا پـول و جـان و مـال انفـاق نکنیـد 
وادار مـی شـوید در راه دشـمن خدا رایـگان بدهید. اگر در راه امام حسـین 
علیـه السـالم ندهیـد خـدا وادارتان مـی کنـد در راه یزید بدهیـد حتی اگر 
خودتـان ندانیـد .در برخـی آگا هـی هـا بایـد آگاهـی دهنـده را بـاور کنی. 
گاهـی پذیـرش خبـر. سـخت نیسـت گاهـی پذیـرش خبـر از گوینـده اش 
سـخت اسـت و ایـن در مـورد انبیاسـت. پیامبر)ص( علـی)ع( را نشـاند و از 
مـردم خواسـت به ایشـان بگویند » السـالم علیک یا امیـر المومنین » همه 
گفتنـد جـز دو نفـر کـه پرسـیدند »این امـر خداوند اسـت؟« برخـی هم از 

ابتـدا پیامبـر را قبـول نکردند مثـل ابولهب.
گرچـه امـام حسـین )ع( رهبـر نهضت عاشـورا حركت خویـش را در مبارزه 
بـا طاغـوت از راه انبیـاء و مبـارزات آنـان الهـام میگیـرد و هنـگام خـروج از 
مدینـه ایـن آیـه را تالوت میكند»فخـرج منها خائفأ یترقب  قـال رب نجني 
مـن القـوم الظالمیـن1« كه آیه اشـاره به خـروج خائفانه حضرت موسـي از 
شـهر  و گریـز از سـلطه طاغـوت دارد بـا این حـال طولي نمي كشـد كه آن 
حضـرت شـاهكار صبـر و مقاومـت را در تاریـخ جهـان  رقم مي زنـد و خود 
ویارانـش الهـام  بخـش و الگـوي تمامـي انسـانها در مقاومـت و ایسـتادگي 

مـي گردنـد. و رهبـر نهضـت به تمـام انسـانها اعالم مـي كند كـه حركت و     
مبـارز ه بـا  طاغـوت ،ظلم و سـتم سرمشـق و الگوسـت   فلكم في اسـوه2« 
در زیـارت شـهداي كربـال آمـده اسـت كـه: انتم لنا فـرط ونحن لكـم تبع و 
انصـار3« شـما بـراي ما پیشـتاز و پیشـاهنگ هسـتید و مـا هم پیـرو و یاور 
شـمائیم0 ایـن جملـه نشـان مي دهـد كه  اگر تشـیع در حركت سیاسـي و 
اجتماعـي خـود بخواهـد در مسـیر واقعـي خویش حركـت كند بایـد همان 
راهـي را بـرود كـه شـهداي كربـال طي كردنـد و این بـدان معنا نیسـت كه 
طالـب جنـگ باشـد بلكه بـراي صیانت از والیت و ارزشـها از تمامي هسـتي 

خـود دریـغ  ندارد.
تاثیـر گـذاري نهضـت عاشـورا بـه حـدي بـود كـه افـرادي كـه در كربـال 
نبودنـد حسـرت و افسـوس مي خوردند كـه چرا در نهضت حسـیني حضور 
نداشـتند لـذا بعدهـا نهضـت توابیـن بوجـود آمـد و قیامهایـي مثـل انقالب 
مدینـه  قیـام مختـار و قیـام زیـد كـه بـه تاثیـر از  قیـام امـام حسـین )ع(

بـود رخ داد.
حتـي در  تاریـخ نهضتهـاي جهـان نهضتهاي دیگـري هم مي تـوان نام برد 
كـه از ایـن حركـت عظیـم  تاثیـر پذیرفتـه  و حركـت خـود را آغـاز كـرده 
انـد نمونـه آن مبـارزات اسـتقالل طلبانـه هند بـه رهبري گاندي اسـت كه 
خـود بـه صراحـت اعـالم مـي كنـد كه بایسـتي سرمشـق مـردم هنـد امام 

حسـین )ع( باشد.
»مـن زندگـي امـام حسـین  علیـه السـالم   آن شـهید بـزرگ اسـالم  را به 
دقـت خوانـدام و توجـه كافـي به صفحـات كربال نمـوده ام و بر  من روشـن 
شـده اسـت كه اگر هندوسـتان بخواهد یك كشـور پیروز گردد، بایسـتي از 
سرمشـق امام حسـین علیه السـالم پیـروي كند4«محمد جنـاح قائد اعظم 

پاكسـتان نیـز در  جملـه اي مي گوید:
هیـچ نمونـه اي از شـجاعت بهتـر از آن كـه امـام حسـین )ع( از لحـاظ 
فـداكاري و تصـور نشـان داد  در عالـم  پیـدا نمـي شـود ، بـه عقیـده مـن 
تمام مسـلمین باید از سرمشـق این شـهیدي كه خود را در سـرزمین عراق 

قربانـي كـرد پیـروي نمایند. 
علـی)ع( در مسـیر جنـگ صفیـن وقتـی بـه کربـال رسـید، پرسـید این جا 
کجاسـت؟ گفتنـد کربـال. حضـرت گریـه کردنـد و فرمودند: » کـرب و البال 
. . . حسـین مـن را اینجـا مـی کشـند« یک نامـردی گفت: »باز هـم دارد از 
آن حرفهـا مـی زنـد! این غربت علی)ع( اسـت که منتظرنـد دروغ از حرفش 
دربیاورنـد.« در همانجـا چـوب بـر زمیـن کاشـت و گفـت ببینیـم حرفـش 
درسـت مـی شـود یـا نـه؟ سـالها بعـد رفـت و دیـد عالمتـش بـه خواسـت 
خـدا هنـوز در گـودی قتلگاه اسـت. پذیـرش این حـرف طهـارت باطن می 

خواهد5
آیـا مـا باور کردیـم کربال رخ داده اسـت؟ اگر باور کرده باشـیم نمـی توانیم 
یـک لحظـه زندگـی کنیـم. گریـه برای امـام حسـین )ع( قلـب را صاف می 
کنـد تـا تـو بـاور پیـدا کنـی بعـد کـه بـاور پیـدا کـردی آمـاده می شـوی 
بـرای علـم،] عـزاداری بـرای امـام حسـین)ع( در عوامانـه تریـن شـکل هم 
موثـر اسـت.[ و آگاهی-هـای الزم هـم بـه تـو می رسـد در گریه بـرای امام 
حسـین)ع( چـون تـو بـدون توقـع از منافـع و ... بـرای عزیـز پیامبـر خـرج 
کـردی بـه صفـای باطـن می رسـی و این صفـای باطن بـاور مـی آورد. علم 
هـم بعـد از بـاور مـی آیـد و علـم در برابر باور هیچ اسـت. سـلمان فارسـی 
قبـل از پیامبـر باور کرده بود کسـی خواهـد آمد و وقتی پیامبـر)ص(را دید 

گفـت »آقـا تویـی؟« و با یـک لبخنـد پیامبر او ا شـناخت.
اولین چیزی که باید باور کنیم خود حسین)ع( است.

باور امام
امین بیات | طلبه پایه هشتم
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با سیری در گزارشهای رسیده از حضرات  در این مقاله برآنیم تا 
معصومین علیهم السالم دریابیم که ایشان در مواجهه با شهادت 
امام حسین علیه السالم و برپاداشتن عزای آن حضرت چه گفتند 

و به چه شکل عمل کردند.
1ـ زنده کردن فرهنگ ناب اسالم، مهمترین »باید« که نقش هدف در این 
مجالس را نیز ایفا می کند زنده کردن و زنده نگه داشتن فرهنگ قرآن و 
اهل بیت علیهم السالم است که در روایات با تعبیر »احیای امر« از آن یاد 

شده است:
با هم می  آیا  نام ُفضیل پرسیدند:  به  از شیعه ای  السالم  امام صادق علیه 

نشینید و گفتگو می کنید؟ 
پس از آنکه او پاسخ مثبت می دهد امام علیه السالم می فرماید: من این 
امر ما را احیا كنید. خداوند  گونه مجالس را دوست دارم. پس ای فضیل! 

رحمت كند كسانی را كه امر ما را احیا می كنند. 
از ما یاد شود و از  از ما یاد كند یا نزد وی  آنگاه فرمود: فضیل! كسی كه 
چشمانش به اندازه پر مگسی اشك بیرون آید، خداوند گناهان او را اگر چه 

بیشتر از كف دریاها باشد می آمرزد.
این روایت، مالک مجلس محبوب و مورد عنایت اهل بیت علیهم السالم را 
احیاگری فرهنگ اسالم بیان می کند و ثواب گریستن در آن را در گرو این 

شرط مهم می داند.
2ـ مرثیه سرایی های هدفمند پس از واقعه عاشورا، نخستین مرثیه  سرایان 
سّید الشهدا علیه السالم و یارانش، فرزندش امام زین العابدین علیه السالم، 
خواهر بزرگوارش زینب كبری علیهاالسالم، دختران آن حضرت )اّم كلثوم و 
فاطمه صغرا(، و همسرش َرباب بوده اند كه در كربال، كوفه و شام، با مرثیه 

سرایی های هدفمند خود، راه ساالر شهیدان را ادامه دادند.

بایدها و نبایدهای عزاداری در سیره معصومان

انسانی،  از عواطف پاک  با بهره  بر علیه ظلم  عزاداری هدفمند یعنی فریاد 
شوریدن و شوراندن بر ضد بیدادگری به کمک فطرت بیزار از ظلم آدمی. 
این همان کاری بود که اهل بیت علیهم السالم از آن برای فریاد بر علیه 
ظلمی که بر آنها و اسالم رفت استفاده کردند و بر تداوم آن تأکید کردند تا 

راه حضرت حسین علیه السالم ادامه یابد.
السالم شمر  بر مصائب اهل بیت علیهم  ناله  با  تا  بر ما الزم است  بنابراین 
زمان خود را بشناسیم و عواطف را بر ضد آن بخروشانیم. و نیز بنگریم و 
نشان دهیم که امروز پرچم اسالم به دست کیست و یاری کنیم تا این َعَلم 

بر زمین نیفتند.
در مجالس عزاداری، باید مراقب بود اهل بیت علیهم السالم جای گزین خدا 
نشوند و به جای خدامحور كردِن مجالس امام حسین علیه السالم و پیوند 
دادن دلها به خدا از طریق اهل بیت علیهم السالم كه ابواب الهی هستند، 

مردم به »حسیُن الّلهی« و »زینُب الّلهی« شدن، دعوت نشوند 
این مهم می تواند با در نظر گرفتن و محور قرار سه اصل در برگزاری مجالس 

عزا تحقق یابد:
1( خدامحوری.  2( ارائه تاریخ و تحلیل صحیح از حادثه عاشورا. 3( متبلور 

ساختن عاطفه و ارادت به اهل بیت علیهم السالم.
روشنی  به  آید  می  ادامه  در  که  روایاتی  از  عزاداری،   تداوم  بر  تأكید  3ـ 
پیداست كه عزاداری برای سّید الشهدا علیه السالم و یارانش، هدف بزرگی 
را دنبال می كند كه تا آن هدف، تحّقق نیافته است، سّنت عزاداری در میان 

پیروان اهل بیت علیهم السالم باید تداوم یابد:
الف- توصیه به بر پا داشتِن مجالس عزا برای شهدای كربال: امام باقر علیه 
السالم فرمود: به خدا سوگند، گریه شما بر حسین علیه السالم و بازگویِی 
ماجرایی كه بر ایشان گذشت و زیارت قبر ایشان، پیروزی یی برای شما در 

حممدحسین اهلی| طلبه درس خارج 
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دنیاست. پس مژده بر شما كه با او، در كنار پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله 
خواهید بود.

ب- زنده نگاه داشتن خاطره عاشورا: نویسنده كامل الزیارات به نقل از ِمسَمع 
بن عبدالملك می نویسد: 

امام صادق علیه السالم به من فرمود: »ای ِمسَمع! تو عراقی هستی. آیا نزد 
قبر حسین علیه السالم نمی روی؟«

گفتم: نه. من فرد شناخته شده ای میان مردم بصره هستم و در اطراف ما، 
كسانی هستند كه هوادار خلیفه اند. نیز دشمنان ما در بین قبایل ناصبی 
از این كه آنان، وضعّیتم را برای  امان نیستم  و دیگران، بسیارند و من در 
پسر سلیمان )مقصود، خلیفه اموی است (، گزارش كنند و مرا به كام مرگ 

بفرستند.
به من فرمود: »آیا آنچه را با حسین علیه السالم رفت، یادآوری نمی كنی؟«

گفتم: چرا. 
فرمود: »بی تابی نیز می كنی؟«

گفتم: آری به خدا سوگند و برای آن، اشك هم می ریزم و خانواده ام، اثر آن 
را در من می بینند و از غذا خوردن، خودداری می كنم، به گونه ای كه آن 

وضعیت، در چهره ام نمایان می شود.
فرمود: »خدا بر اشك هایت، رحمت آورد! بدان كه تو از بی تابی كنندگان 

بر مایی«
ج- بشارت به پاداش های بزرگ در گریستن بر این مصیبت بزرگ و گریاندن 
دیگران: امیرمومنان علیه السالم فرمود: همه ی چشم ها در قیامت، گریان 
و بیدارند، جز چشمی كه مشمول كرامت ویژه خدا باشد و به خاطر شكسته 
شدن حریم حسین علیه السالم و خاندان محّمد صلی اهلل علیه و آله، گریه 

كرده باشد.
امام حسین علیه السالم فرمود: هیچ كس قطره ی اشكی برای ما نریخت 
و با چشمانش در راه ما گریه نكرد، مگر این كه خداوند، او را روزگارانی در 

بهشت، بهرمند می گرداند.
عاشورا:  روز  در  ویژه  به  محّرم،  اّول  دهه  در  عزاداری  اهّمیت  بر  تأكید  د- 
امام رضا علیه السالم فرمود: محّرم، ماهی است كه در دوران جاهلی، مردم، 
جنگ را در آن، تحریم می كردند؛ اّما ریختن خون ما را در آن، روا شمردند 
و حرمت ما را شكستند و فرزندان و زنان ما را به اسارت بردند و در خیمه و 
خرگاه ما، آتش بر افروختند و هر چه داشتیم، به غارت بردند و حرمت پیامبر 

خدا صلی اهلل علیه و آله را در حّق ما رعایت نكردند.
روز حسین علیه السالم، پلكهای ما را زخمی كرد و اشكمان را جاری ساخت 

و عزیز ما را ذلیل كرد و در سرزمین َكْرب )اندوه( و بال )گرفتاری(، اندوه و 
گرفتاری برایمان به ارمغان آورد. پس تا روز قیامت، باید گریه كنندگان بر 
كسی مانند حسین علیه السالم بِگریند، كه گریه، گناهان بزرگ را می ریزد.

پدرم -كه درودهای خدا بر او باد- وقتی ماه محّرم می رسید، خندان دیده 
نمی شد و اندوه، بر او چیره می شد تا این ده روز به پایان برسد. وقتی روز 
دهم می رسید، آن روز، روز عزا و اندوه و گریه اش بود و می فرمود: »این، 
باد- در آن، كشته  او  بر  همان روزی است كه حسین -كه درودهای خدا 

شد«.
انسانی،  از عواطف پاک  با بهره  بر علیه ظلم  عزاداری هدفمند یعنی فریاد 
شوریدن و شوراندن بر ضد بیدادگری به کمک فطرت بیزار از ظلم آدمی. 
این همان کاری بود که اهل بیت علیهم السالم از آن برای فریاد بر علیه 
ظلمی که بر آنها و اسالم رفت استفاده کردند و بر تداوم آن تأکید کردند تا 

راه حضرت حسین علیه السالم ادامه یابد 
و  هدف  شناخت  عزاداری،  مجالس  برپایی  در  مهم  اصول  از  یکی  بنابراین 
دانستن حكمت ضرورت تداوم عزاداری برای سّید الشهدا علیه السالم  است 

که باید در این مجالس تبیین و تعلیم شود.
امام رضا علیه السالم فرموده  از غلو و نخوردن فریب دشمنان،  4ـ پرهیز 
است: »إّن ُمخالِفینا َوَضُعوا أْخبارا فی َفضائِلِنا َو َجَعلوها َعلَی ثثاََلثَِة أْقساٍم، أَحُدها 

؛ َو ثانِیها التَّْقِصیُر ِفی أَْمرِنا، َو ثالُِثها الَتْصِریُح ِبَمَثالِِب أْعدائَِنا ... « الُغلُوُّ

دوم،  غلو؛  اّول،  اند:  كرده  ما جعل  فضائل  در  نوع حدیث  سه  ما،  مخالفان 
ما و دشنام  بدیهای دشمنان  به  ما و سوم، تصریح  كوتاهی كردن در حّق 

دادن به آنان. 
آنگاه فرمود: مردم، وقتی احادیث غلّوآمیز آن دسته را می شنوند، شیعیان ما را 
تكفیر می كنند و به آنان نسبت می دهند كه قائل به ربوبّیت ما هستند و وقتی 
كوتاهی در حّق ما را می شنوند، به آن معتقد می شوند؛ و وقتی بدیهای دشمنان 

ما و دشنام به آنان را می شنوند، ما را دشنام می دهند.
بنابراین، اصل دیگر این است که در مجالس عزاداری، باید مراقب بود اهل بیت 
علیهم السالم جای گزین خدا نشوند و به جای خدامحور كردِن مجالس امام 
حسین علیه السالم و پیوند دادن دلها به خدا از طریق اهل بیت علیهم السالم 
كه ابواب الهی هستند، مردم به »حسیُن الّلهی« و »زینُب الّلهی« شدن، دعوت 

نشوند. 
بر اساس این روایت کسانی که این اصل را رعایت نکرده و بر خالف آن حرکت 
می کنند آگاهانه یا ناخودآگاه، در خدمت اهداف دشمنان اهل بیت علیهم السالم 

قرار گرفته اند و سّید الشهدا علیه السالم هم از آنان، بیزار است. 



صفر
رم و

 مح
 ماه

امه
ژه ن

وی

44

قیـام سیدالشـهدا علیه السـالم تابلویی اسـت بزرگ کـه در آن 
ارزش هـای انسـانی بـه بهتریـن وجـه به تصویر کشـیده شـده 
 انـد. اوج ایثـار، اخـالص، بصیـرت، وفـاداری و ... در ایـن تابلوی 
زیبـا نمایان اسـت. و صد البتـه یکی از اهداف اباعبداهلل، ترسـیم 
تابلویـی ماندگاری بود تـا دیگران با دقت در آن، در راه مسـتقیم 

بندگـی حرکـت کنند. 
یکـی از ارزش هـای واالی انسـانی کـه گوشـه ای از آن در قیـام حضـرت 
بازتـاب واضحـی یافتـه، صبـر اسـت. اسـتقامت و صبـر امـام علیـه السـالم 
بـر سـختی هـا، صبـر زینـب کبـری علیهاالسـالم، پایـداری اصحـاب، صبر 
در برابـر عطـش، در برابـر دشـنام دشـمنان، در مواجهـه بـا شمشـیرها و 
تازیانـه هـا، همگـی در مقابل چشـمان بشـریت، تصویری عظیـم و ماالمال 

از مظلومیـت را نمایـان کـرده اسـت.

خیراندشی خیرخواهان و ریاکاران
امـا صبـر در قیـام سـید الشـهدا علیه السـالم جلوه هـای دیگری نیـز دارد. 
یکـی از ایـن جلوه ها اسـتقامت سـید الشـهدا علیـه السـالم در برابر هجوم 
گسـترده توجیه ها، خیراندیشـی ها و مشـورت ها اسـت. امثال فرزند عمر، 
بـا نصیحـت های مزّورانـه و بزرگانی چـون محمدین حنفیه با خیراندیشـی 
هـای دلسـوزانه، همگـی در مقابـل تصمیـم امـام ایسـتاده  انـد. و همـه این 
افـراد انسـان هایـی سرشـناس در جامعـه خـود بـوده  انـد. طبیعـی اسـت 
کـه حجـم عظیـم مخالفـت بـزرگان جامعـه بـا یـک تصمیـم، انسـان را در 
پیمـودن راه دچـار تردیـد کنـد، خصوصـا وقتـی کـه آن راه بسـیار سـخت 
باشـد. امـا امـام حسـین علیـه السـالم وظیفـه خـود را پیمـودن راهـی می 
دانسـت کـه انتخـاب کرده بود. ایشـان در انجـام این وظیفـه و پیمودن این 
راه اسـتقامت کـرد و خیراندشـی خیرخواهـان واقعی و ریـاکاران فریبکار در 

تصمیـم او بـرای پیمـودن راهـش خللی ایجـاد نکرد.

نصحیت به امام معصوم!
یکـی از سرشـناس  تریـن افـرادی که بـا امام حسـین علیه السـالم در مورد 
حرکـت ایشـان صحبت کـرد و پیشـنهادهایی به امـام داد بـرادر بزرگوارش 
محمـد بـن حنفیـه اسـت. محمـد دو بار بـا امام در مـورد قیـام آن حضرت 
گفتگـو کـرده اسـت. یکـی زمانی اسـت کـه امـام قصـد خـروج از مدینه را 

استقامت در برابر هجوم توصیه  ها، جلوه ای از 
صرب عاشورایی

دارد و دیگـری زمـان اقامـت امـام در مکه.
عبـداهلل بـن جعفـر پسـر عموی امـام و همسـر حضـرت زینب علیهاالسـالم 
نیـز از جملـه بـزرگان و سرشناسـانی اسـت کـه امـام را از رفتـن به سـمت 
کوفـه برحـذر مـی دارد. او حتـی به امام پیشـنهاد می دهد که بـرای امام از 
امویـان امـان  نامـه بگیرد. او در نامه  اش به امام می نویسـد: »می ترسـم در 
تصمیمـی کـه گرفتـی کشـته شـدن خـودت و اهل بیتت باشـد و با کشـته 
شـدنت، نـور زمیـن خاموش شـود چه اینکه تـو روح هدایت و امیـر مومنان 

هسـتی. پـس بـرای رفتن به عـراق عجلـه نکن...«
در آخریـن صبـح حضـور امـام در مدینـه محمـد بـن حنفیـه بـا حالـی 
مضطـرب و غمگین خدمت ایشـان رسـیده، پس از عـرض ارادت چنین می 
گویـد: »ابتـدا بـا بیعت كـردن با یزید بـن معاویه از او دور شـو و تا می توانی 
از شـهرها فاصلـه بگیـر، بعـد پیك هایـت را بـه سـوی مـردم بفرسـت و آنها 
را نـزد خـود بخـوان. اگـر مردم با شـما بیعـت كردنـد، الحمـد اهلل، و اگر به 
دیگـری روی آوردنـد، خـدا از دیـن و عقل شـما چیزی نكاسـته اسـت...« 

بـرادر امـام در ادامه از سسـت پیمان بـودن مردم گفته و بیـان می دارد اگر 
مـردم بـر خـالف وعده خـود عمـل کنند، خـون امام کـه بهترین فـرد امت 
اسـت ریخته شـده، خانـواده اش بدتر از همه ذلیل می شـوند. بعـد از اینکه 
امـام ایـن پیشـنهاد ابن حنفیـه را نمی پذیـرد، او به امام پیشـنهاد می کند 
ابتـدا بـه مکـه بـرود و در صـورت امنیـت همانجـا بمانـد. اگر نشـد به یمن 
بـرود و اگـر نشـد در صحراهـا و بیابانهـا مخفـی شـود و صبر کنـد تا جهت 
گیـری مـردم روشـن شـود؛ سـپس تصمیـم بگیـرد. پـس از ایـن پیشـنهاد 
امـام بـه بـرادرش مـی فرمایـد: »بـرادر، شـما از روی مهربانی و شـفقت مرا 
نصیحـت كـردی. امیـدوارم نظرت متقـن و موفـق از كار در آید«.اما امام در 

عمـل طبـق این پیشـنهاد نیـز عمل نمـی کند.
 

امان نامه از ظالم برای ولّی خدا!
عبـداهلل بـن جعفـر پسـر عموی امـام و همسـر حضـرت زینب علیهاالسـالم 
نیـز از جملـه بـزرگان و سرشناسـانی اسـت کـه امـام را از رفتـن به سـمت 
کوفـه برحـذر مـی دارد. او حتـی به امام پیشـنهاد می دهد که بـرای امام از 
امویـان امـان  نامـه بگیرد. او در نامه  اش به امام می نویسـد: »می ترسـم در 
تصمیمـی کـه گرفتـی کشـته شـدن خـودت و اهل بیتت باشـد و با کشـته 
شـدنت، نـور زمیـن خاموش شـود چه اینکه تـو روح هدایت و امیـر مومنان 
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هسـتی. پـس بـرای رفتن به عـراق عجله نکـن...«.
امـام در جـواب نامـه عبـداهلل پاسـخی مـی دهـد کـه راه بـرای اصـرار باقی 
نمانـد: »مـن رسـول خـدا را در خـواب دیـدم و ایشـان مـرا از کاری مطلـع 
کـرد و مـن بایـد آن را انجـام دهم چه بـه نفعم باشـد چه به زیانـم )منظور 

شکسـت و پیـروزی ظاهری اسـت(«.

ارائه استراتژی به خلیفه خدا!
یکـی از بزرگتریـن افـرادی که تالش کرده اسـت امام حسـین علیه السـالم 
را از رفتـن بـه کوفـه منصـرف کند، عبـداهلل بن عباس اسـت. او کـه پیامبر 
صلـی اهلل علیـه و آلـه برایـش دعـا کـرده بـود تـا فقیه و عالم شـود، مفسـر 
بـزرگ قـرآن و حکیمـی توانا به شـمار مـی آمد. ابـن عباس یـاور امام علی 
علیـه السـالم بـوده، در جنـگ جمـل و صفین یکـی از فرماندهان لشـکرش 
بود.هرچنـد او نیـز ماننـد ابـن حنفیـه و عبـداهلل بـن جعفـر بـا اصـل قیـام 
موافـق بـود امـا پیشـنهادش بـه امـام ایـن بود کـه قبـل از حرکت امـام به 
سـمت کوفیـان، آنـان باید بـا کارهایی ماننـد در اختیار گرفتن امور شـهر و 
اخـراج تمـام دشـمنان، عمـال همراهـی خود بـا امـام را ثابت کننـد. در غیر 
ایـن صـورت نمـی تـوان بـه ثبـات قدمشـان اعتمـاد کـرد بلکه هیـچ بعید 
نیسـت کـه خودشـان از سرسـخت  تریـن دشـمنان امام شـوند! ابـن عباس 
بـر ایـن پیشـنهاد اصـرار فراوان مـی کند، امـام نیـز خیرخواهـی او را تایید 

فرمـوده، در عیـن حـال بـر تصمیم خـود پامی فشـارد.
 

دشمناِن دوست نما
در میـان سرشناسـانی کـه دوسـتی بـا خانـدان اهـل بیـت علیهـم السـالم 
نداشـته انـد نیـز چهره هـای مشـهوری دیده می شـوند که امـام را از رفتن 
بـه کوفـه یـا حتی اصـل قیام منع مـی کردنـد. فرزند زبیـر و فرزنـد عمر از 

ایـن گـروه اند. 
عبـداهلل بـن زبیـر کـه خـود از داعیـه داران خالفت اسـت به امام پیشـنهاد 
مـی دهـد در مکـه بمانـد و بـا همـکاری یکدیگـر بـا یزیـد مقابله کـرده، او 
را سـرنگون کننـد. او نیـز بـه پیمـان شـکنی کوفیـان در زمـان امـام علی و 
امـام حسـن علیهماالسـالم اشـاره کـرده، پیشـنهاد مـی دهـد امـام در مکه 
مانـده، یـاران خـود را فراخوانـد و وقتـی یارانـش زیاد شـدند قیام را شـروع 
کنـد. امـا امـام حسـین علیه السـالم مـی فرماید کـه اگر یک وجـب بیرون 

محـدوده حـرم کشـته شـود برایـش بهتـر از آن اسـت که یک وجـب درون 
باشـد.  محدوده 

یکـی از ارزش هـای واالی انسـانی کـه گوشـه ای از آن در قیـام حضـرت 
بازتـاب واضحـی یافتـه، صبـر اسـت. اسـتقامت و صبـر امـام علیـه السـالم 
بـر سـختی هـا، صبـر زینـب کبـری علیهاالسـالم، پایـداری اصحـاب، صبر 
در برابـر عطـش، در برابـر دشـنام دشـمنان، در مواجهـه بـا شمشـیرها و 
تازیانـه هـا، همگـی در مقابل چشـمان بشـریت، تصویری عظیـم و ماالمال 

از مظلومیـت را نمایـان کـرده اسـت
عبـداهلل بـن عمـر موضعش شـدیدتر اسـت. او حتـی اصل قیـام امـام را نیز 
نفـی کـرده پیشـنهاد مـی دهـد کـه امـام همـان طـور کـه در ایـام معاویه 
صبـر کـرده اسـت اکنـون نیز مانند سـایر مـردم با یزیـد بیعت کنـد! او می 
گویـد: »شـما که دشـمنی این خانـدان )بنی امیـه( با خودتـان و ظلمی که 
بـه شـما روا داشـته انـد را مـی دانی. اکنـون مردم بـا یزید بیعت کـرده  اند. 
مـی ترسـم ایـن طال و نقره مردم را در کشـتن تـو متمایل کند. بیـا و مانند 
مـردم صلـح کـن« امـام نیـز بـا یـادآوری شـخصیت امثـال یزید بـه فرزند 
عمـر مـی گویـد: »من با یزیـد بیعت و صلح کنـم در حالی کـه پیامبر صلی 

اهلل علیـه و آلـه در مـورد او و پـدرش آن حـرف ها را زده اسـت!؟« 
 

استقامت ورزیدن تا رسیدن به هدف بزرگ
عـالوه بـر محمدبـن حنفیـه، عبداهلل بـن جعفر، عبـداهلل بن عبـاس، عبداهلل 
بـن زبیـر و عبـداهلل بـن عمـر، که همگـی از فرزنـدان بـزرگان صدر اسـالم 
هسـتند، سرشناسـانی چـون عمر بـن عبدالرحمـن َمخزومی یکـی از هفت 
فقیـه بـزرگ مدینـه، جابـر بـن عبداهلل انصـاری صحابـی بزرگ رسـول خدا 
صلـی اهلل علیـه و آلـه و اولین زائر امام حسـین علیه السـالم بعد از شـهادت 
امـام و أبـا سـعید خـدری، از اصحاب بزرگ رسـول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سـلم، 
از سـابقان در بازگشـت بـه امام علـی علیه السـالم، راوی روایات فـراوان در 
فضـل امـام علـی و دوازده امـام علیهـم السـالم و فـردی کـه مـورد تمجید 
امـام صـادق و امام رضا علیهماالسـالم قرار گرفته اسـت، نیـز از بزرگانی اند 
کـه بـا امـام در مـورد کیفیت قیـام ایشـان مخالف  اند. امـا امـام در تصمیم 
خـود مصمـم اسـت و اسـتقامت او بـر هدفـش بـه قدری اسـت کـه نصایح، 
خیراندیشـی هـا و عافیـت طلبـی  هـا در پیمـودن راه تـا رسـیدن بـه هدف 

تاثیـر نداد.
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تراژدی که به آن غمنامه یا سوگ نوشت نیز گفته می شود ریشه ای 
که  داستانی غمناک  از  عبارتست  به شکل خالصه،  و  دارد  یونانی 
قهرمانش با حوادثی ناخوشایند، ترحم انگیز و غالبًا مرگ مواجه می 
شود. در برخی نوشته ها از واقعه عاشورا و نیز شهادت شهیدان دیگر 
اینجا می خواهیم  در  که  برده شده است  نام  تراژدی  تحت عنوان 

بیندیشیم که آیا شهادت همان تراژدی است یا خیر. 

چیستِی تراژدی
تراژدی نمایشی با مضمون جدی است که در آن شخصیتی معمواًل با فاجعه 
ای روبرو می شود که ثمره ضعفهای شخصی او و یا حاصل شرایطی است که 

از اختیارش بیرون است.

گریه هایی که رو به دنیا دارند
در دین به گریستن بر امام حسین علیه السالم و نیز گریستن از اثرات گناه 
و گریستن از عظمت خدا و از ترس عدالت او بسیار سفارش شده است؛ اما 
عده ای به غلط گمان می کنند که همه گریه ها پسندیده است. در حقیقت، 
گریه انواعی دارد. برخی از آنها از عوامل طبیعی روان سرچشمه می گیرد، 
مانند گریه ای که از غم مرگ عزیزانمان بر ما غالب می شود. این گریه ممدوح 
یا مذموم نیست؛ اما اگر مراقب حاالت روانی خود نباشیم، گاه ممکن است 
بر چیزی گریه کنیم که مورد رضایت خدا نباشد. مثاًل بر مشکالت دنیوی 
خود جزع و فزغ کنیم و خبر مشکالت خود را به افراد نااهل برسانیم و به 

این صورت موجب ذلت خود را فراهم کنیم.
گریه بر تراژدی نیز قطعًا از موارد پسندیده نیست. گریستن بر سرگذشت 
یک شخصیت در فیلم یا تئاتر، با آنکه می دانیم که کل آن نمایش، غیرواقعی 
بوده است و با زندگی ما نیز هیچ پیوند و ارتباطی ندارد، چگونه مورد رضایت 
خداست؟ آیا خدایی که در قرآن ما را به پیوستن به حقیقت سفارش کرده 

است از گریستن ما از یک داستان موهوم راضی خواهد بود؟ 

احساسات خود را در کجا خرج می کنید
یکی از درسهای سبک زندگی اسالمی آن است که مراقب احساسات خود 
باشیم و به قول معروف آن را در جای درست خود خرج کنیم. قرار نیست 
به ما آموخته است که مراقب  بلکه دین  را بخشکانیم،  که احساسات خود 
احساسات خود نیز باشیم. در نتیجه باید قبل از آنکه احساسات ما از کنترل 
خارج شود موضوع آن را نظاره کنیم تا درگیری عاطفی با امور بی فایده و 

بی ربط به سعادت خود پیدا نکنیم.
مثاًل قرآن به ما آموخته است که در هنگام شالق خوردن زناکاران، نگذاریم 

رأفتی در دل ما پیدا شود )که مانع اجرای حد الهی شود(.
سرگذشت  می آموزیم،  احساسات  کنترل  برای  قرآن  از  که  دیگری  مثال 

فرعونیان است. قرآن اینگونه می گوید:
سر  پشت  در  که  و چشمه ها  باغها  بسیار  چه  شده اند؛  غرق  گروهی  »آنان 
گذاشتند؛ و مزارع و مقامات را؛ و نعمتهایی که در آن خوش بودند؛ آنچنان شد 
و به افراد دیگری به ارثش گذاردیم؛ پس آسمان و زمین بر آنها نگریستند.«

در آخرین آیه می خوانیم که »آسمان و زمین بر آل فرعون نگریستند«؛ در 
حالیکه در زیارت عاشورا می خوانیم که آسمانها بر امام حسین علیه السالم 
گریستند. از اینجا نیز می توانیم درسی برای کنترل احساسات خود بگیریم 

یعنی مراقبت کنیم هر جایی دچار احساسات نشویم.
و  پیگیری  وظیفه  ما  که  می افتد  اتفاق  جهان  در  بسیاری  تلخ  حوادث 

تأثیرپذیری از آنها را نداریم؛ بنابراین سرگرمی و درگیری عاطفی با آنها ما 
را از پیوستن به وظایف و تفکر برای ارتقای شخصیتی و دینی خود و تالش 
برای حل اشکاالت خود باز می دارد و این مشغولیتها حتی اگر در قالب گریه 
و دلسوزی برای دیگران باشد، هرگز پسندیده نیست بلکه گاهی فریبی از 
جانب نفس خود ماست که به شکل ابراز احساسات برای دیگران ظاهر شده 

است. 

تفاوت گریه بر شهید و گریه بر تراژدی
عموم مردم در پایان تراژدی ها بسیار متأثر می شوند و گاه با گریه، خود را 
تسکین می دهند و مدتی در افسوس باقی می مانند تا اینکه بر اثر گذشت 

زمان درد این داستان در نظرشان کمتر و کمتر می شود.
با این توجه،  گریه بر شهید بسیار متفاوت با گریه بر تراژدی است. گریه بر 
شهید، تأسف از یک حادثه تلخ نیست که بر اثر ندانم کاری یا ظلم ظالم 
برای یک فرد پیش آمده است؛ بلکه به قول شهید مطهری: » گریه بر شهید، 
شركت در حماسه او و هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط او و حركت 

در موج اوست.« 
او شادی  بر  از جهت سعادتی که نصیب شهید می شود، جا دارد که  البته 
السالم  علیه  امام حسین  درباره  امامان معصوم  رفتاری  از سبک  اما  کنیم؛ 
می آموزیم که وظیفه داریم عزا و گریه برپا کنیم. به عبارت دیگر، »عكس 
العملی كه جامعه در مورد شهید نشان می دهد صرفًا به خود شهید تعلق 
ندارد، یعنی صرفًا ناظر به این جهت نیست كه برای شخص شهید موفقیت 
یا شكستی رخ داده است. عكس العمل جامعه مربوط است به این كه مردم 
جامعه نسبت به شهید و جبهه ی شهید چه موضعگیری ای داشته باشند و 

نسبت به جبهه مخالف شهید چه موضع گیری ای داشته باشند.«
سایر  و  السالم  علیه  امام حسین  بر  گریه  در  خود  نیت  در  باید  رو  این  از 
شهدا دقت کنیم. نیت ما نباید صرفًا تسکین روحیه ترحم باشد؛ بلکه باید 
توجهمان به مقام شهید و هدف شهید و پیوستگی با آن هدف باشد. گریه از 

دوری خود ما از مقام شهادت باشد. 

تفاوت هایی میان تراژدی و شهادت
پایان  و  می رسد  پایان  به  ناگوار  حادثه ای  با  انسان  یک  عمر  تراژدی  در 
ناخوشی در زندگی دنیا نصیبش می شود اما در شهادت، شخص شهید نه 

تنها ضایع نمی شود، که به باالترین لذتها می رسد.
تراژدی یا حاصل ندانم کاری شخص است که خود را به کشتن داده است 
و یا حاصل ستمی است که یک ستمکار در راه منافع شخصی خود به او 
واداشته است؛ در نتیجه در تراژدی، شخصیت داستان خارج از اراده و اختیار 
سطح باالی خود دچار مرگ شده است؛ حال آنکه شهادت حاصل انتخاب 

آگاهانه و سطح باالی فرد است.

تراژدی یک داستان وهمی و شهادت یک امر حقیقی است.
به  تراژدی  اما  می دهد؛  تقدس  و  احترام  شهید  خاک  و  جسم  به  شهادت 
شخصیت خود صرفا یک نقش می دهد تا برای ساعاتی مخاطب خود را از 

راه اشک سرگرم کند.
شهادت قبل از کشته شدن برای شهید پیدا می شود اما تراژدی پس از کشته 

شدن شخصیت نمایش شکل می گیرد.
افتخارآمیز  و  لذبتخش  شروعی  شهادت  ولی  است  غم انگیز  پایانی  تراژدی 

است.

آیا »شهادت« یک »تراژدی« است؟
حممدحسین اهلی| طلبه درس خارج 
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نذر چرا و چگونه؟
از اصطالحات در فرهنگ قرآن، نذر است. نذر در لغت به معناي ملزم  یكي 
ساختن خود بر امري است كه از قبل الزامي بر انجام آن نداشته است. )لسان 
العرب، ابن منظور، ج۱4، ذیل واژه نذر؛ و نیز مفردات الفاظ قرآن كریم، ص۷9۷(

بنابراین، شخص با نذر كردن خود را ملزم و متعهد به كاري مي كند كه در اصل 
تكلیف و الزامي در برابر آن نداشته است؛ ولي همین كه نذر كرد بر او الزم مي 
شود براساس تعهد و الزام، عمل كند و التزام خویش را به شكل وفاي به مفاد 

نذر نشان دهد.
عالمه نجفي از بزرگ ترین فقیهان معاصر در كتاب ارزشمند جواهر الكالم در 
بیان اصطالح فقهي آن مي گوید كه نذر التزام به انجام یا ترك عمل است به گونه 

اي مخصوص )جواهر الكالم، ج۳۵، ص۳۵6(
به سخن دیگر، نذر اعم از انجام یا ترك كاري است كه از نظر حكم شرعي انجام 
یا ترك دادن آن بر انسان الزم نیست، ولي شخص با اجراي صیغه نذر، آن را بر 
خودش واجب كند، بنابراین انجام یا ترك آن كار بر او واجب شرعي مي شود و 

در صورت تخلف مي بایست تبعات آن را مانند كفاره نذر بپردازد.
با نگاهي به گزارش هاي قرآني این معنا به دست مي آید كه نذر داراي پیشینه 
است و در میان اقوام پیش از اسالم نیز رواج داشته است. از جمله خداوند در 
آیه ۳۵ سوره آل عمران گزارش مي كند كه همسر عمران با خود نذر مي كند تا 
فرزندش را براي خدمت در راه خدا آزاد كند و خداوند نذرش را پذیرفت و آن زن 

مومن، فرزندش مریم)س( را به خدمت خانه خدا فرستاد.
نذر از نظر حضرت مریم)س( و یهودیان، امري مطلوب و معروف بوده و او و سایر 
یهودیان هم عصر وي به نذر اعتقاد داشته و براساس آن عمل مي كردند. البته 
نذري كه در آن عصر متداول بود، اشكال گوناگوني داشت كه از آن جمله مي 

توان به نذر سكوت اشاره كرد. )مریم، آیه۲6(
در میان مردم جاهلیت و پیش از اسالم در جزیره عربي نیز نذر متداول و رایج بود 
و شاید از همین جا بتوان دریافت كه نذر از آیین هاي دین حنیف ابراهیمي)ع( 

بوده است كه در جزیره عربي باقیمانده بود. )بقره، آیه۲۷۰(
توسل جستن براي رفع بال، دفع مصیبت و جلب منفعت در میان همه اقوام، 
وجود داشته است و هر كسي مي كوشید تا فضل و رحمت و محبت الهي را به 
شكلي به سوي خود و جامعه اي جلب نماید. شاید بتوان گفت كه برخي از احكام 
كه حضرت یعقوب)ع( براي رسیدن به مقاصد برخود واجب یا حرام كرده بود، از 
باب نذر بوده باشد. از این رو خداوند در تعرض به مسیحیان از احكام و قوانین 
الزامي سخن مي گوید كه مسیحیان به عنوان رهبانیت براي خود وضع كرده 

بودند تا با توسل به این احكام و قوانین در جلب فضل و عنایت الهي بكوشند.
آنان در یك فرآیند، رهبانیتي را پدید آوردند كه بیرون از آموزه هاي معتدل 
وحیاني بود و ریاضت ها و سخت گیري هایي را برخود تحمیل كردند تا بتوانند 
روحانیت خویش را دو چندان سازند و از دنیا و تعلقات آن بیرون روند. این 
رهبانیت هر چند كه براساس آموزه هاي وحیاني نیست؛ چرا كه با فطرت و 
طبیعت ذاتي انسان در تضاد است، ولي از آن جایي كه امري ارادي بود كه شخص 
به اختیار خود انتخاب مي كرد و انجام مي داد، مورد تأیید قرار مي گیرد، ولي 
هرگز به عنوان یك قانون شرعي، تأیید و امضا نمي شود تا فراگیر و اجباري گردد. 
)حدید، آیه۲۷( البته این كار در شریعت یهودي پیشینه اي تاریخي دارد، چرا كه 
قرآن از حضرت یعقوب)ع( گزارش مي كند كه آن حضرت)ع( براي خود قوانین 
سخت گیرانه اي وضع كرده بود كه بعدها بني اسرائیل آن را به عنوان قوانین الهي 
مورد تأكید قرار دادند؛ این در حالي بود كه خداوند آن قوانین را به عنوان قوانین 
الهي و وحیاني امضا و تایید نكرده بود. همین اتهام زني بني اسرائیل و یهود به 
خداوند درباره این قوانین و احكام سخت گیرانه بود كه خداوند را وادار مي سازد 

تا از یهود بخواهد مدركي از تورات عرضه دارند كه خداوند چنین قوانیني را وضع 
كرده است. خداوند در آیه9۳ سوره آل عمران مي فرماید: »همه خوراكیها بر 
فرزندان اسرائیل حالل بود، جز آنچه پیش از نزول تورات، اسرائیل )یعقوب( بر 
خویشتن حرام ساخته بود. بگو: »اگر جز این است و راست مي گویید، تورات را 

بیاورید و آن را بخوانید.«
در حقیقت قوانین و مقررات شخصي را كه حضرت یعقوب)ع( براي خود وضع 
كرده بود، بعدها یهودیان به عنوان قوانین الهي مطرح مي كردند و مخالفان با 
آن را مجازات و تنبیه مي نمودند. همین شیوه غلط و نادرست یهودیان موجب 
شد تا خداوند با بیان این كه قوانین سخت گیرانه حضرت یعقوب)ع( ارتباطي به 
وحي و تورات ندارد، از یهودیان بخواهد تا مداركي از تورات درباره این قوانین و 
وضع الهي آن ارایه دهند؛ ولي از آن جایي كه در تورات این قوانین وجود نداشت، 
دست به تحریف مي زنند و خود و دیگران را گمراه مي كنند تا شیوه باطل خود 
را به عنوان دین الهي معرفي كنند. این همان بدعت باطلي است كه ایشان در 

پیش گرفتند و امري غیردیني را به دین و خدا نسبت دادند.
بنابراین، این شیوه ها را مي توان بخشي از همان الزامي دانست كه در نذر از 
سوي شخص بر خود تحمیل مي شود، ولي هرگز این بدان معنا نیست كه بر 
دیگران هم این الزام شود. به هرحال، مي توان استنباط كرد كه انسانها به اشكال 
مختلفي براي رسیدن به اهداف گوناگون و براساس انگیزه هاي متفاوت، به نذر و 

مانند آن توسل مي جسته اند.
از گزارش هاي قرآني درباره چرایي نذر كردن به دست مي آید كه مردم براي 
دست یابي به اهداف گوناگوني نذر مي كردند و انگیزه هاي چندي، آنان را به این 
عمل مي كشاند. از جمله از آیه ۲6 سوره مریم مي توان دریافت كه براي رهایي 
و فرار از تنگناهاي اجتماعي از نذر بهره گرفته مي شده است. همچنین از آیه ۷ 
سوره انسان این معنا به دست مي آید كه اشخاص براي شفاي بیماران و درمان 

آنان به نذر متوسل مي شدند.
در روایات درباره شأن نزول سوره انسان آمده است كه امیرمومنان علي)ع( و 
فاطمه)س( و فضه براي شفاي بیماري حسن و حسین)ع( به پیشنهاد پیامبر)ص( 
نذر روزه كردند. )تفسیر كبیر، فخر رازي، ج ۱۰، ص ۷46 و نیز مجمع البیان، ج 9 و 
۱۰، ص 6۱۱؛ انوار التنزیل، بیضاوي، ج 4، ص 6۷4؛ الكشاف، زمخشري، ج 4، ص 6۷۰(

امام صادق)ع( در روایتي كه در شأن نزول همین آیه »یوفون بالنذر« از آن 
حضرت صادر شده، فرموده است: هنگامي كه امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 
مریض بودند، روزي پیامبر خدا)ص( به مالقات آنها آمد و به علي)ع( فرمود: 
خوب است جهت سالمتي فرزندانت نذر نمایي. علي)ع( فرمود: من نذر مي كنم، 
چنانچه این دو بهبود یابند، سه روز را به جهت تشكر از خداوند روزه بدارم. سپس 
فاطمه)س( و همچنین فضه كه كنیز آنها بود، همین نذر را تكرار نمودند و خداي 
متعال لباس عافیت را به اندام آن دو امام پوشاند و ایشان نیز روزه گرفتند. )میزان 
الحكمه، ج ۱۰، ص 48( با توجه به این روایت مي توان دریافت كه روزه گرفتن 
پس از بهبودي بوده است و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( نیز روزه گرفتند كه 

داستان اطعام ایشان به فقیر و مسكین و اسیر در سوره انسان بیان شده است.
اهداف و انگيزه هاي نذر

پس نذر مي تواند به انگیزه ها و اهداف گوناگوني انجام گیرد كه از آن به فلسفه 
و چرایي نذر یاد مي شود. از جمله اهداف و انگیزه هاي نذركننده مي توان به 

موارد زیر اشاره كرد:
۱.رسیدن به مطلوب و برآورده شدن حاجت.

۲.تقید به بندگي خدا و تالش در جهت رسیدن به مقام قرب ربوبي.
۳.تقویت انگیزش در جهت سیر و سلوك معنوي.

4.نجات از مصائب و رویدادهاي سخت.
بنابراین، مي توان نذر را براي حل مشكالت و رهایي از مصیبت ها و همچنین 
دست یابي به اموري خاص به كار گرفت. پس نذر در حقیقت نوعي توسل و 
وسیله جستن براي رسیدن به فضل الهي و تقرب به اوست. )مائده، آیه ۳۵( نذر 
به عنوان وسیله تقرب و جلب محبت الهي مورد تایید شریعت اسالمي و آموزه 

هاي قرآني قرار گرفته است.

نذر، هبره گريي از نصرت اهلي
keyhannews.ir :منبع

گردآوری : علیرضا درخش امحدی
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شرايط نذر و احكام آن
اما درباره چگونگي و شرایط نذر باید توجه داشت كه نذر به معناي توسل جستن 
به خداوند از طریق انجام یا ترك كاري است كه مورد رضایت خداوند است. از 
این رو، مي بایست توجه داشت كه متعلق نذر امري باشد كه در نظر عقل و شرع 

مقبول و صحیح باشد.
بنابراین، نمي توان امري كه واجب یا مستحب است متعلق نذر براي ترك قرار 
گیرد یا امري كه حرام و مكروه است متعلق نذر براي انجام باشد. پس كارهاي 

مستحب را مي توان بر خود واجب كرد یا مكروه را بر خود حرام نمود.
اساسا نذر در اموري مجاز است كه از نظر شرعي راجح باشد؛ مثاًل نماز شب كه 
مستحب است، شخص مي تواند با نذر، آن را بر خود واجب كند یا ضیافت نیكان 
و نیكوكاران كه استحباب شرعي دارد، با نذر واجب مي گرد. همچنین مي توان 

براي سالمتي، قبولي در درس و به خیر گذشتن حادثه نیز نذر كرد.
در فقه اسالمي نیز كتابي تحت عنوان نذر با فروعات فقهي فراوان وجود دارد. 

مالك جواز نذر این است كه متعلق نذر، حرام یا مكروه نباشد.
خداوند در آیه ۲۷۰ سوره بقره، نذر در معصیت را جایز نمي شمارد و آن را عامل 
قرار گرفتن فرد در جرگه ظالمان مي داند.)مجمع البیان، ج ۱ و ۲، ص 66۰( 
خداوند در همین آیه نذر در معصیت را از عوامل محرومیت شخص از نصرت و 

یاري خداوند برمي شمارد.
یا  امر مباح  انجام داد و  اگر نذر به گونه اي باشد كه حضرت یعقوب)ع(  اما 
مكروهي را بر خود حرام نماید، چنین نذري مي تواند منعقد شود و نصرت و 

یاري خداوند را به همراه داشته باشد.
در شرایع گذشته، مادر اختیاردار كار و شغل فرزند بود. از این رو همسر عمران 
نذر مي كند كه فرزندش خدمتكار خانه خدا شود. )آل عمران، آیه ۳۵( ولي در 
حال حاضر چنین اختیاري براي مادر در شریعت اسالمي نیست. پس مادري 
نمي تواند همانند همسر عمران درباره شغل و كار فرزندش نذري داشته باشد و 

به تعبیر فقهي چنین نذري منعقد نمي شود.
شرط صحت نذر، خواندن صيغه نذر

از شرایط صحت نذر آن است كه صیغه نذر خوانده شود. صیغه نذر را شخص 
نذركننده مي خواند و انشاء مي كند؛ چنان كه همسر عمران و دخترش حضرت 

مریم)س( این گونه نذر كردند. )آل عمران، آیه ۳۵ و نیز مریم، آیه ۲6(
از گزارش قرآن به دست مي آید كه انشاي نذر با تلفظ صیغه آن »رب اني نذرت 
لك« در شریعت یهودي پیش از شریعت عیسوي)ع( وجود داشته است. )همان 

آیات(
همچنین از شرایط نذر این است كه نام خداوند در نذر آورده شود )همان( و از 
آنجایي كه اهلل و رحمن از اسامي خاص خداوند است مي توان در نذر هر یك 
از این دو نام اختصاصي خداوند را به كار برد. خداوند مي فرماید: وهلل االسماء 
الحسني فادعوه بها. قل ادعوا اهلل او ادعوالرحمن فله االسماء الحسني )اسراء، آیه 
۱۱۰(. از این رو ذكر الرحمن در صیغه نذر درست است و مي تواند به جاي اهلل 
قرار گیرد؛ »مریم، آیه ۲6( چرا كه الرحمن صفت نیست، بلكه اسمي همانند 

اسم اهلل است.
پس از نظر شرعي نذر وقتي واجب العمل است كه یا به صورت صیغه عربي )هلل 

علي( خوانده شود و یا به صیغه فارسي كه در بردارنده این 
مضمون باشد: براي خدا برعهده من باشد اگر 

فالن حاجت و خواسته من برآورده شد، 
فالن كار را انجام مي دهم، ولي اگر تنها 
از ذهن و قلب گذشته و خطور كرده 
باشد و صیغه نذر به صورت شرعي كه 
گفته شد خوانده نشود، این نذر وجوب 

به آن بي اشكال  البته عمل  ندارد  عمل 
است اما براي صاحب نظر وجوبي در انجام 

آن ایجاد نمي كند.
در انعقاد نذر باید صیغه مخصوص یعني هلل علي كذا 

خوانده شود. براي نذر كردن مي توان چنین نیت كرد: براي خدا برعهده من 
باشد اگر بیمارم شفا یافت یا فرزندم در كنكور قبول شد فالن مقدار پول براي 
امام حسین)ع( یا حضرت ابوالفضل و در راه شادي روح آنها به فقراء بدهم و یا بر 

اقامه مجلس روضه آنها بدهم.
بگوید:  اگر نذر كننده  به عربي بخوانند، پس  را  نذر  البته الزم نیست صیغه 
»چنانچه بیمار و مریض من خوب شود، براي خدا برعهده من است كه فالن 

مبلغ به فقیر بدهم«، نذر او صحیح است.
بنابراین، نذر در حقیقت پیماني است با خداوند تا در نتیجه انجام عمل نیكي 
كه آدمي بر خویش واجب مي نماید، حق تعالي حاجت او را برآورد. )تفسیر انوار 

درخشان، ج۱، ص ۳۵۳(
با توجه به تعریف نذر؛ نذر را مي توان نوعي عبادت، دعا و درخواست از خداوند 
دانست كه اتفاقا داراي تأثیر فراوان است و با هدف قرب الهي انجام مي شود. 
به لحاظ شرعي، وفا نمودن به نذر چنانچه مشروع و مستحسن باشد و ضوابط 
شرعي آن مراعات شود، واجب است، زیرا كه مشمول آیه »اوفوا بالعقود« كه 

متضمن حكم وجوب وفاء به هر پیماني است، مي گردد.
از دیگر شرایط نذر مي بایست به اخالص و نیت خالصانه نذركننده اشاره كرد 
كه آیه ۳۵ سوره آل عمران بدان توجه مي دهد؛ چرا كه خلوص در نذر زمینه 
پذیرش آن از سوي خداوند را فراهم آورد. )آل عمران، آیات ۳۵ و ۳6( و خداوند 
به صراحت در آیات ۷ و 9 و ۲۲ سوره انسان، علت پذیرش نذر اهل بیت)ع( 
و شفاي حسنین)ع( را اخالص اهل بیت)ع( مي داند و این گونه بر نقش ویژه 

اخالص در نیت و عمل در نذر تاكید مي كند.
لزوم قصد قربت در عقد نذر )آل عمران، آیه ۳۵، مریم، آیه ۲6، و حج، آیه ۲9( 
و همچنین لزوم ذكر نام خدا در صیغه عقد نذر )همان( از شرایط صحت نذر 
است.البته شرایطي چون مكلف بودن، عاقل بودن، مختار بودن و قدرت بر انجام و 
امكان متعلق نذر از دیگر شرایط صحت عقد نذر است كه از آیات قرآني به دست 

مي آید و فقیهان بر آن فتوا داده اند. )رساله امام خمیني، باب نذر(
الزم است كه شخص به نذري كه كرده عمل كند و وفاي به نذر از مهم ترین 
اصول نذر است كه خداوند بارها در آیاتي بر آن تاكید كرده است. )همان و نیز 

حج، آیه ۲9، انسان، آیه ۷(
آثار وفاي به نذر

اگر كسي نذري كرد مي بایست به مفاد نذر عمل نماید كه از آن به وفاي به نذر 
یاد مي شود؛ چرا كه مصداق عقود است و عقد با هر كسي بسته شود الزم است 

عقال و شرعا به آن وفادار باشد و عمل نماید.
وفاي به نذر آثار بزرگي دارد كه از جمله مي توان به یاري خداوند )بقره، آیه 
۲۷۰(، ورود به بهشت )انسان، آیات ۵ و ۷ و ۱۲(، مصونیت از سختي هاي قیامت 
)همان(، شادماني و سرور در قیامت )همان( و ستایش خداوندي)همان( اشاره 

كرد.
از نظر قرآن، وفاي به نذر آن چنان مهم است كه خداوند از كساني كه براي امر 
كوچكي هم نذر كرده اند مي خواهد تا در همان امر كوچك وفاي به نذر داشته 
باشند. )بقره، آیه ۲۷۰( از این رو واژه هاي نفقه و نذر را نكره آورده تا داللت بر 

هر نوع و هر مقدار از نفقه و نذر داشته باشد هر چند كه اندك است.
به هر حال،نذر از ابزارهاي توسل جویي بشر به خداوند و بهره 
مندي از نصرت و یاري الهي است. هر كسي در 
هر مشكلي گرفتار است یا خواسته اي دارد 
مي تواند با توسل جویي از طریق نذر، 
خود را به خداوند نزدیك ساخته و از 
محبت و نصرت الهي بهره مند سازد. 
بنابراین، نذر را مي بایست در جایگاهي 
چنین برتر دید و به آن به دیده یك رفتار 
نیك و سیره و سنت پیامبري نگریست و 

عمل كرد.



گزارش تصویری
عکاس: حممدرضا ارفعی
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شمس الشعرا کمال الدین محتشم کاشانی پسر خواجه میر احمد از شعرای 
مدیحه سرای ایران در دهم هجری میباشد 

وی در خانواده ای متمکن به دنیا آمد و در آغاز جوانی مانند پدرش بزازی 
به  و  پیشه روی گرداند  این  از  پرداخت و سپس  بازرگانی  به  و  پیشه کرد 
شاعری روی اورد . در این فن شاگرد موالنا صدقی استرآبادی اختیار نمود 
با آنان  . وی با شعرای عهد خویش از جمله وحشی بافقی رابطه داشته و 

مکاتبه  میکرده است 
محتشم در ابتدا قصیده سرایی مداح بود و پادشاهان و بزرگانی مانند شاه 
طهماسب را مدح میگفت ولی بعد به سرودن مراثی در واسطه تمایالت دینی 
و شور تشیع پرداخت و در این نوع شعر مشهور گشت . ترکیب بند او در 

مرثیه شهدای کربال معروف است . 
مطلع  باز این چه شورش است ...  که از محتشم کاشانی نراقی است در میان 

هواداران شیعه جایگاه ویژه ای دارد. 
شاعران بسیاری پس از محتشم تا کنون از ترکیب بند یادشده در شعرها و 

نوحه هایشان سود برده اند. 
او فنون شاعری را از صدقی استرآبادی فرا گرفت و خود شاگردانی مانند 
تقی الدین محمد حسینی صاحب » خالصه الشعار«، صرفی ساوجی ، وحشی 

جوشقانی و حسرتی کاشانی را پرورش داد. 

وی با سرودن دوازده بند در مرثیه کشتگان کربال که بند اول ترکیب بند 
وی با بیت 

باز این هچ شورش است هک رد خلق عالم است؟ 

 باز این هچ نوهح و هچ زعا و هچ ماتم است ؟

آغاز می شود، مقام واالیی در مرثیه سرایی کسب کرد. 
وی در جوانـی بـه دربـار شـاه طهماسـب صفـوی راه یافـت و بـه مناسـبت 
قصیـده و غزلهـای زیبایـش مـورد لطـف شـاه قـرار گرفـت  محتشـم پـس 
از مدتـی در زمـره شـعرای معـروف عصرخـود جـای گرفـت ولـی نظـر بـه 
معتقـدات دینـی خـود و احساسـات شـیعی دربـار شـاهان صفـوی کـه در 
صـدد تقویـت ایـن مذهب بودنـد بـه سـرایش اشـعارمذهبی و مصائب اهل 
بیـت کـه در نـوع خـود تـازه و بـی بدیـل بـود پرداخـت . محتشـم پـس از 
چنـدی بـه یکـی از بزرگ تریـن شـعرای ایـران در سـبک اشـعار مذهبـی و 
مصائب ائمه اطهارشـیعه بدل گشـت و اشـعارش در سرتاسر ایران معروفیت 
خاصـی یافـت، بطـوری که مـی تـوان وی را معروف ترین شـاعر مرثیه گوی 
ایـران دانسـت که بـرای اولین بار سـبک جدیدی درسـرودن اشـعار 
مذهبـی بـه وجود آورد. اولین اشـعار مذهبی محتشـم در سـوگ غم 
مـرگ بـرادرش بـود کـه ابیـات زیبائـی در غم هجـر او سـرود و پس 
از آن بـه سـرایش مرثیه هایـی در واقعـه جانسـوز کربـال، عاشـورای 

حسـینی و مصیبـت نامـه هـای مختلـف پرداخت . 
علـت سـرودن ایـن ترکیـب بنـد در دیـوان محتشـم چنیـن آمـده اسـت : 
موقعـی کـه موالنـا محتشـم در مرثیـه بـرادرش عبالفنـی که در سـفر مکه 
فـوت کـرده بـود نوحـه گری میکـرد . شـبی در عالـم رویـا امیرالمومنین را 
دیـد . حضـرت بـه او میفرماینـد : چـرا در مصیبت بـرادرت مرثیـه میگویی 
و بـرای فرزنـدم حسـین مرثیه نمـی گویی ، عـرض میکند یا علـی مصیبت 
حضـرت امـام حسـین خـارج از حـد و حصر بـوده و مـن نمی دانـم از کدام 
مصائـب او شـروع کنـم آن وقـت حضـرت امیرالمومنیـن مـی فرماینـد بگو 

» بـاز ایـن چه شـورش اسـت کـه در خلـق عالم اسـت » محتشـم از خواب 
بیـدار میشـود و بقیـه را میگویـد تـا می رسـد به شـعر 

هست از مالل گرچه بری ذات ذوالجالل 
و در مصرع بعد متحیر میماند که چه بگوید که شایسته مقام حضرت ربوببی 
باشد ولی باز مدد به او رسید و در خواب حضرت ولی عصر را میبیند و به 

او می فرماید بگو
 » کو در دل است و هیچ دلی بی مالل نیست «

پس بیدار شده و آن بند را به پایان می رساند 
محتشم در بهمن ماه 966 -  ربیع االول 996 هجری - در کاشان درگذشت 

و آرامگاه وی در این شهر - واقع در محله محتشم - زیارتگاه عموم است. 

حمتشم کاشانی

باز این چه شورش است؟ که در خلق عالم است

 باز این چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است؟

باز این چه رستخیز عظیم است؟ کز زمین 

بی نفخ صور، خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا؟           کار جهان وخلق جهان جمله درهم است

گویا، طلوع می کند از مغرب آفتاب             کآشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست        این رستخیز عام، که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای مالل نیست     سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن وملک بر آدمیان نوحه می کنند              گویا، عزای اشرف اوالد آدم است

خورشید آسمان وزمین، نور مشرقین

پرورده کنار رسول خدا، حسین

کشتی شکست خورده ی طوفان کربال        در خاک و خون تپیده میدان کربال

گر چشم روزگار به رو زار می گریست         خون می گذشت از سر ایوان کربال

نگرفت دست دهر گالبی به غیر اشک      زآن گل که شد شکفته به بستان کربال

از آب هم مضایقه کردندکوفیان                    خوش داشتند حرمت مهمان کربال

بودند دیو و دد همه سیراب ومی مکند                  خاتم ز قحط آب سلیمان کربال

زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد                       فریادالعطش ز بیابان کربال

آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شرم                            کردند رو به خیمه یسلطان کربال

آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد

کز خوف خصم در حـرم افغان بلندشد
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فرهنگی و اجتماعی

"قیصر امین پور" میگوید:

آدمهایی هستند در زندگیتان؛ 
نمی گویم خوبند یا بد..

چگالی وجودشان باالست...
افکار، 

حرف زدن، 
رفتار،

محبت داشتنشان 
و هر جزئی از وجودشان امضادار است...

یادت نمی رود 
"هستن هایشان را.."

بس که حضورشان پر رنگ است.
ردپا حک می کنند،اینها روی دل و جانت...

بس که بلدند "باشند"...
این آدمها را، باید قدر بدانی...

53 آدمــها

وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهای 
بی امضایی که شیب منحنی حضورشان، همیشه ثابت است. . .

بعضی از آدم ها ترجمه شده اند
بعضی از آدم ها فتو کپی آدم های دیگرند.

بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند.
بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی دارند

بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند
بعضی از آدم ها را چند بار باید بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم

و بعضی از آدم ها را باید نخوانده کنار گذاشت
از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم ها جریمه...
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واژه توسـعه در اصطـالح بیـن المللی ) Development ( به مفهوم گسـترش، 
پیشـرفت و تعالـی امـور اجتماعـی اسـت. در زبان عربی واژه بسـط و مشـتقات 
آن فـراوان بـه کار مـی رود. فقـط قرآن کریم در 25 مورد مشـتقاتی از بسـط را 
در رابطه با لزوم توسـعه و حتی هماهنگی خلقت با بسـط، توسـعه و گسـترش 
امـور زندگـی سـخن بـه میان آورده اسـت. )شـوری42، دو مـورد - اسـراء 17، 
سـه مـورد - بقره 2- رعد 13، دو مورد – قصـص 28 – عنکبوت 29 – روم30، 
دو مـورد – سـبأ 24 – زمـر 39 – ممتحنـه 6 – کهـف 18 – انعـام 6 – نـوح 

71 – اعـراف 7 (
در اینجا فقط به یکی از موارد فوق اشاره می کنیم:

الله بسط الرزق لمن یشاء بمن عباده و بقدر له )سوره عنکبوت 29(

ارزش افـزوده و یـا درآمـد و رزق و روزی هر فرد البته به دسـت پروردگار اسـت 
ولـی واژه بقـدٍر نشـانه تفـاوت افـراد از حیـث کشـش و تفـاوت افـراد در انجـام 

کار نیـز می باشـد.
در خبـر اسـت کـه وقتـی پیامبر اکرم مطلع شـد کـه بعضی از یارانـش در خانه 
مانـده و فقـط سـرگرم عبادت انـد، فرمـود: وای بر شـما؛ خداوند هیـچ عبادتی 
کـه بـدون کار و تـالش باشـد، نمـی پذیـرد و حتـی دعای شـمایی کـه بی کار 
مانـده ایـد، در نـزد خداونـد مـردود اسـت. ناگفتـه نماند کـه واژه بقدٍر نـه تنها 
بـه معنـی تقدیـر الهـی اسـت، بلکه بـه انـدازه مقیاس و آمـار تالش جسـمی و 
روحـی افـراد، متفـاوت می باشـد. و لذا هیـچ یـک از مکاتب ماتریالیسـم مادی 
گـری و از جملـه کمونیسـم و سوسیالیسـم شـوروی سـابق که ادعا مـی کردند 
کار بـرای همـه و مـزد و حقـوق را بـرای همـه یکسـان و مسـاوی مـی سـازند، 
موفـق نشـدند. بـرای نمونه در کشـورهای سوسیالیسـتی و از جمله مجارسـتان 
دو دهـه پیـش، بـه رأی العیـن دیـده می شـد کـه مثـاًل کار آمارگیـری و پانچ 
زنـی کارت هـای آمـاری کـه معمـواًل دو نفـر قـادر به انجـام آن بودنـد، 20 نفر 
انجـام مـی دادنـد، مسـئولیتها نیـز لوث می شـدند. یعنی بـازده کار آنهـا ناچیز 

بود. 
بدیهـی اسـت کـه وقتـی مزد 2 نفـر را بیـن 20 نفر تقسـیم می کردنـد، درآمد 
شـغلی هـر فـرد، بسـیار ناچیـز بـود و همـواره کم بـودن تولیـد، کمبـود درآمد 
را نیـز بـه همـراه داشـت. لـذا مکاتـب سوسیالیسـتی و کمونیسـتی، کمتریـن 
توفیقـی در جهـت توسـعه و بسـط و تعالـی جامعـه خـود نیافتند. گویـی اینکه 

بـه قدرتهـای چهارگانـه مزبـور در نظام کمونیسـتی شـوروی سـابق توجه نمی 
شـده اسـت کـه در اواخـر انقالب ایران اسـالمی، سـفیر سـابق شـوروی حضور 
حضـرت امـام خمینـی )ره( آمـده و اعـالم کـرد: بـرای جهانگیـری بیشـتر بـه 
سـوی افغانسـتان لشگرکشـی مـی کنیـم کـه حضـرت امـام خمینی در پاسـخ 
سـفیر شـوروی کـه اطمینـان مـی داد همـه شـوروی بـه افغانسـتان از حوالـی 
ایـران، کمتریـن مشـکلی را نخواهـد داشـت. حملـه شـما بـه افغانسـتان، بـا 
خواسـته شـما بـوده ولـی در بازگشـت، ارتـش سـرخ و سوسیالیسـتی، از هـم 

پاشـیده و منحـل خواهد شـد.
در آن زمـان، بسـیاری از دانشـگاهیان نیـز در تعجـب بودند که چطور شـوروی 
کمونیسـتی بـا آن همـه قـدرت منحـل شـود، ولـی پـس از بازگشـت سـربازان 
شـوروی، حتـی در بیـن راه نیمـی از سـربازان بـا حملـه تـوده های مـردم از پا 
درآمدنـد و پـس از چنـدی، اقمار شـوروی و سـپس خود کشـور شـوروی اعالم 

انحـالل کردند.
اگـر چـه در مـواردی نظـم حاکـم بـر شـیوه سوسیالیسـتی و فرمانبـری مطلق 
مـردم از حکومـت هـای سوسیالیسـتی گذشـته )مثـاًل بـرای کشـور چیـن( 
نتایجـی بـه جـا گذاشـته که هنـوز هم با حقـوق ناچیز خـود کار مـی کنند و با 
نیـروی انسـانی فراوانـی بـه تولیـد پرداختـه و کم توقـع از حیث مالی هسـتند، 
مـی رود که سیاسـت اسـتمرار نیـروی انسـانی ارزان و به دنبـال آن محصوالت 
ارزانـی بـر جهـان عرضـه کننـد و بـا تولید بیشـتر و قیمـت ارزان تر، بـه عرضه 
بیشـتری از کاالهـا همـت مـی گمارنـد و بدیـن وسـیله زمینـه توسـعه کشـور 
چیـن را فراهـم مـی سـازند. در هـر حال تفـاوت قـدرت انسـانها + ویژگی های 
جنسـیتی و انسـان شناسـی بـه همـراه نظام حکومتی و شـرایط محیط زیسـت 

مـردم جامعـه، موجـب تفـاوت تولیـد و ثروت هـر جامعـه می تواند باشـد.
بـا همـه احـوال، ایـن اصـل کـه هـر فـرد بـه انـدازه قـدرت جسـمانی، روانـی، 
اجتماعـی و فرهنگـی خـود مـی توانـد کار و تـالش داشـته باشـد و باألخـره 
بـا تولیـد بیشـتر، زمینـه بسـط و توسـعه و رشـد اقتصـادی خـود را رقـم بزنـد 
یـا موجبـات ثبـات جامعـه را فراهـم نمایـد. بر ایـن اسـاس اغلب اندیشـمندان 
توصیـه مـی کننـد کـه هرگـز از اثـرات سـوء بـی کاری و یـا کـم کاری غافـل 

نباشـیم.)1(
بدیـن معنـی که حتی کسـانی کـه از حقـوق بازنشسـتگی برخوردارند، نسـبت 
بـه کار احسـاس بـی نیـازی نکننـد. زیـرا کـه نفـس کار نـه فقـط بـرای تأمین 
معیشـت، بلکـه یـک نیـاز روانـی و اجتماعـی بـرای فـرد و جامعـه مـی باشـد. 
مبـادا افـرادی کـه عمری تجربـه و تالش و کار داشـته اند، یکباره از کار دسـت 

کشـیده و بـه تنبلـی و بـی کاری در خانـه تـن دهند.
سـوال اغلـب بیکاران و به خصوص بازنشسـتگان این اسـت که در شـرایطی که 

کار نمـی یابنـد و ناچارنـد در خانه بمانند، چـه باید کرد؟
در ایـن رابطـه بایـد گفت در انتخاب کار و شـغل، اواًل تولید مفیـد برای جامعه، 

مالک اشـتغال کامل است.
ثانیـًا خالقیـت و کارآفرینـی در زمینـه هـای مختلف تولیـدی، کارسـاز خواهد 
بـود. قبـل از هرچیـز بـا توجـه بـه لـزوم رعایـت سـالمت جسـمانی، روانـی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و معنـوی مـردم جامعـه، ناگزیـر هسـتیم بـرای تأمیـن 
سـالمت جامعـه و زندگـی جسـمانی را همـراه بـا کارآفرینی و خالقیت شـغلی 

داشـته باشـیم. )کـه نمونـه هایـی از آنهـا در زیـر آمـده اسـت:(
- ورزش مسـتمر روزانـه، کمـک موثـری برای تأمین سـالمت جسـمانی خواهد 
بـود کـه به شـکل جمعـی یا فـردی زیر نظـر مربیـان عالقمنـد، نشـاط الزم را 

کار برای توسعه
 و ساماندهی جامعه

مقاله تحلیلی برگرفته شده از سخنان آیت الله هاشمی تبریزی
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بـرای کار و فعالیـت روزانـه فراهـم مـی سـازد و حتـی کمکی در جهـت درمان 
و پیشـگیری از بیمـاری هـا و سـالمت سـاز افـراد تنبـل و تن پـرور خواهد بود.

نتیجـه ایـن ورزش مسـتمر، عالقمنـد سـازی افـراد بـه مفیـد بـودن در جامعه 
و پویایـی افـراد بـرای سـرگرمی شـغلی خواهد بـود. در ایـن صورت با اشـتغال 
خـود، بـه کار تولیـدی احسـاس لـذت و تفریحی هـم خواهند داشـت. از جهت 
سـالمت روانـی ورزیدگـی جسـمانی و تقویـت احسـاس هـا، ادراکات و عواطف 
مـا کمـک مـی کنـد و بی شـک ایـن سـالمت روانی موجـب لذت بخش شـدن 

زندگـی مـی گردد.
از نظـر سـالمت اجتماعـی، تقویت جسـمانی ما مسـتلزم احتزار از انـواع اعتیاد 
و روابـط ناسـالم اجتماعـی و معاشـرتهای مخاطـره آمیـز خواهد بـود. و تقویت 
روابـط سـالم در مجامـع مذهبی، هنـری و فرهنگی از طریق ایجـاد انواع تعاونی 
هـای تولیـدی و مشـارکت هـای جمعی و سـالم برای رسـیدن به توسـعه موثر 

خواهـد بود.
تأمیـن سـالمت فرهنگـی، معنـوی بـا آمـوزش و تربیـت اخالقـی و مذهبی در 
سـطوح مختلـف دانشـگاهی و بـا بهـره گیـری از فرهنگ ادبـی و تمریـن )انواع 

عبـادات( و پـرورش در امـور معنـوی امـکان پذیـر خواهـد بود.
لیکـن سـوال اینسـت کـه اهـداف اصلـی کار و مبـارزه با بیـکاری بـرای تقویت 
سـالمت جسـمانی، فرهنگـی، معنـوی، روانـی و اجتماعـی بـرای انجـام کار و 

فعالیـت الزم اسـت؟
در قالـب چند سـوال قابل انجام اسـت. این چند سـوال عبارتنـد از: چه کاری و 

چـرا؟ چـه وقـت و چـرا؟ کجا و چرا؟ چه کسـی و چـرا؟ چگونه و چرا؟
در رابطـه بـا چه کاری؟ باید گفت: کار فرهنگی )آموزشـی، تربیتی و پرورشـی( 
در اولویـت خاصـی اسـت کـه سـالها پیـش در جوامـع متمـدن امـروزی هـم 

متـداول و کلیـد کار آفرینی اسـت.
پاسـخ چـه وقـت؟ ایـن اسـت که از حـدود 30 سـال پیش کـه امید بـه زندگی 
کشـور ژاپـن بـه حـدود 84 سـال رسـیده و کارکنـان ژاپنـی دوره دوم زندگـی 
کار خـود را )25 تـا 55( بـه اتمـام رسـانده بودنـد و در 55 سـالگی بازنشسـته 
مـی شـوند، خـود مشـکلی بـرای جامعـه شـده بودنـد که حـدود 30 سـال بعد 
از آن را بـه چـه کاری بپردازنـد. دولـت ژاپـن بـه فکـر سـازندگی شـغل بعـد از 
بازنشسـتگی افتـاده و بـا تشـکیل پاویـون هـای مؤثـر فرهنگـی آماده اعـزام به 
کشـورهای عقـب مانده ای مانند آفریقای جنوبی شـدند و سـال هـای متمادی 
بـه آمـوزش در جوامـع عقـب مانـده مـی پرداختنـد که هـم احسـاس خالقیت 
مـی کردنـد و هـم بیـکاری موجـب آزار آنـان نمـی شـد و حقوق بازنشسـتگی 

خـود را دریافـت مـی کردند.
در مـورد کجـا؟ باید گفت در کشـور ایران اقاًل با تشـکیل پاویون های روسـتایی 
و گـروه های شـغلی، بازنشسـتگان حقوق بگیر برای آموزش روسـتائیان بسـیار 
موثـر خواهنـد بـود کـه بـدون توقع مالـی به توسـعه فرهنـگ روسـتایی همت 
گماردنـد. ولـی چـرا اشـتغال در پاوینو هـای فرهنگی روسـتایی اولویـت دارد؟ 
زیـرا بـرای هرگونه بسـط و توسـعه، فرهنگ سـازی مبنای تحـول اجتماعی آن 

خواهـد بود.
بدیـن ترتیـب ورزش و سـالم سـازی جسـمانی خاصه بـرای بازنشسـتگان برای 
احـراز آمادگـی کار و فعالیـت، نقـش آفرین اسـت که فرهنگ سـازی در جوامع 
روسـتایی نیـز اولویـت دارد کـه بازنشسـتگان بـدون توقـع مالـی نمـی تواننـد 
سـرگرم کاری شـده و سـالمت جسـمانی، روانـی، اجتماعی، فرهنگـی و معنوی 
خـود را نیـز تضمیـن کنند و نقشـی در توسـعه جامعه خود نیز داشـته باشـند.

در پاسـخ اینکـه چـه کسـی سـازمان دهـی شـغلی کنـد 
مناسـب تـر اسـت، بایـد گفت کـه تأمین اشـتغال بـه عهده 
سـازمان برنامـه اسـت. ولـی در رایطـی که دولـت درگیری 
هـای متعـددی دارد و شـهرداری هـا و یـا حتـی واحدهای 
خصوصـی و یا مسـاجد معتبر می توانند برای بازنشسـتگان 
کارآفرینـی نماینـد و سـازمان دهـی الزم را به عمـل آورند.
در زمینـه هـر یـک از مـوارد ذیـل نیـز مـی تـوان با پاسـخ 
بـه سـواالت )چـه کاری و چـرا؟ چـه وقـت و چـرا؟ کجـا و 
چـرا؟ چـه کسـی و چـرا؟ چگونه و چـرا؟( فرهنـگ کاریابی 

را زمینـه سـازی و اجـرا کـرد. برخـی از ایـن مـوارد عبارتنـد از: 
- کارهـای کتـاب خانـه ای )از قبیل خالصه برداری، یادداشـت بـرداری، تنظیم 

فهرسـت ها و...(
- اشـاعه فرهنـگ زبان شناسـی )تلخیص دسـتور زبان ها، تمریـن مکالمه زبان 
هـای مختلـف، ترجمـه از زبـان هـای فارسـی به عربـی، انگلیسـی و فرانسـه و 
بالعکـس( همـه ایـن کارهـا بسـیار لـذت بخش اسـت که جهـان تـازه ای را به 

روی افـراد خاصه بازنشسـتگان می گشـاید.
- همـکاری هـا و فعالیـت های توریسـتی: انـواع فعالیت ها و شـغل های مرتبط 
بـا جهـان گـردی، از قبیـل شناسـایی و تهیه گـزارش از مـکان هـای دیدنی به 
سـازمان توریسـتی کشـور )همچون شناسـایی و معرفی مسـاجد، حسـینیه ها، 
امـام زاده هـای معتبـر، بناهای تاریخـی زیر نظر اوقـاف، تفریحـگاه های جالب 
توریسـتی، انـواع مـوزه های موجـود. موزه هایی که بازنشسـتگان بـا ابتکار خود 

ایجـاد مـی کننـد و مـردم را برای دیـدن آنها دعوت مـی کنند. (
مثـاًل یکـی از بازنشسـتگان متمکـن در هنـد مـوزه هـای متعددی ایجـاد کرده 

بـود و بـه مراکـز توریسـتی معرفی کـرده بود.
مثـاًل در ایـران بازنشسـتگان ما مـی توانند مـوزه هایی از وسـایل نقلیه و تحول 
آنهـا از گذشـته تـا به امـروز ایجـاد کنند. مـوزه عالیم وقـت یاب، سـاعت های 
دیـواری، مچـی، و تحـوالت آنهـا طـی قـرون گذشـته. موزه ابـزار کشـاورزی و 
تحـول آنهـا، مـوزه برای شـغل ها و حرفـه های مختلـف و تحـوالت زمانی آنها 
مثـل مـوزه ابـزار نجـاری، مـوزه ابـزار آهنگـری، موزه ابـزار نقاشـی، مـوزه ابزار 
آسـیاب کردنـی، مـوزه تحوالت تولیدی و ابـزار تولید انرژی )آبـی، گازی، برقی، 

و بسـیاری دیگر(
- تشـکیل شـرکتهای تولیـدی )بـا سـهام بازنشسـتگان( و جلب مشـارکت آنان 
در کار بـه خصـوص در زمینـه هـای تولیـدی که در کشـورهای غربی و شـرقی 

متداول شـده اسـت.
- کار آفرینـی بـرای انـواع بسـته بنـدی تولیـدات غذایـی، خدماتـی، وسـایل 

و... تجـاری 
- همـکاری با شـهرداری هـا برای جمـع آوری ملزومات خانگـی، تعمیر و اهداء 
بـه افـرادی تهـی دسـت و یـا سـهیم شـدن در ده ها فعالیـت که شـهرداری در 

حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی و سـالمت و... آغاز کرده اسـت.
شـهرداریها بـه نوبـه خـود بـرای کنتـرل قیمت هـا و کنتـرل محیط زیسـت، با 
صـدور کارت بازرسـی از وجـود بازنشسـتگان  موجـه بـدون توقـع حقوقی بهره 

مند مـی تواند باشـد.
امـروزه کنتـرل قیمـت هـا با مسـابقه ای که در مشـاغل مختلف ایجاد شـده/ف 
در ردیـف اولویـت هـای خاصی اسـت که بدون کمک شـهرداری، مـردم جامعه 

را به سـتوه خواهد آورد.
 دکرت حممد جهانفر 
استاد دانشگاه هتران
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مفهوم مهارت
فـرد ماهـر بـه کسـی گفته مـی شـود کـه توانایی انجـام یـک کار را به شـکلی 
درسـت داشـته باشـد. بـرای اینکـه بتـوان گفـت کسـی در کاری دارای مهارت 
اسـت، الزم اسـت کـه دو عامـل زمـان و خطـا نیـز در نظـر گرفتـه شـود، بدین 
ترتیـب بـه کسـی راننده ماهـر گفته می شـود که هم برای رسـیدن بـه مقصد، 
حدأقـل زمـان را صـرف کنـد و هـم در حیـن رانندگـی دارای کمتریـن خطـا 
باشـد. بـه همیـن ترتیـب نیـز به کسـی تایپیسـت ماهر گفتـه می شـود که هم 
بـرای تایـپ یـک صفحـه، حدأقـل زمان را مصـرف کنـد و هم کمتریـن غلط را 
داشـته باشـد. بدیهـی اسـت بـرای اینکـه فـردی بخواهـد در هـر زمینـه ای به 
مهـارت دسـت یابـد، هـم نیـاز دارد کـه بـه دانـش چگونگـی آن عمـل آگاهـی 
داشـته باشـد و هـم بـا تمریـن هـای متوالـی، آن دانـش را بـه رفتـار و عمـل 

کند. تبدیـل 

همانطـور کـه گفتـه شـد، اصـل و اسـاس مهـارت آمـوزی در هـر زمینـه بدین 
صـورت اسـت کـه مهـارت آموز سـعی کنـد بـا آگاهـی از چگونگـی انجـام کار 
و بـا تمرینهـای متوالـی، روز بـه روز بـر مجموعـه توانمنـدی خـود در آن مورد 
خـاص بیفزایـد. مطمئنًا شـما قبـول دارید کـه با مشـاهده صـرف رانندگی فرد 
دیگـر یـا بـا خوانـدن یـک کتـاب دربـاره تایپ، نمـی تـوان توقع داشـت که در 
آن زمینـه مهارتـی بـه وجـود آیـد؛ بلکه پـس از مرحله کسـب دانـش، اگر فرد 
بـا تمرینهـای متوالـی، خـود را درگیـر کند، احتمال کسـب مهارت وجـود دارد.
بدیـن ترتیب کاماًل روشـن اسـت که برای تسـّلط بر مهارتهـای زندگی همچون 
دیگـر مهارتهـا، دانـش و تمریـن، مهمتریـن عناصر هسـتند. بدین معنـی که با 
مطالعـه، مشـاوره بـا افـراد ماهـر و توانمنـد در زندگـی، مشـاهده اطرافیـان و... 
بـه دانـش مربوطـه دسـت یافتـه و با تمرینهای مسـتمر سـعی کنیم کـه دانش 

مربوطـه را بـه عمل تبدیـل کنیم.

آشنایی با مهارت های ارتباطی و اجتماعی
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گردآوری : رویا مالکی

بارش فکری
بـارش فکـری تکنیکـی اسـت که بـرای بـا انگیزه تـر و فّعـال تر کـردن اعضای 
شـرکت کننـده در مباحـث مربـوط بـه مهـارت هـای زندگـی بـه کار مـی رود. 
آنچـه کـه ماحصـل بـارش فکری اسـت، ایـن خواهد بود کـه ابرهای تفکـِر خود 
را بـه بـارش واداریـم تـا بذر موضـوع مورد بحـث، آب الزم برای رشـد و پرورش 
را پیـدا کنـد. طـی بـارش فکـری، نـه تنهـا انگیزه مـا تحریـک شـده و متعاقب 
آن یادگیـری مـان نیـز افزایـش مـی یابـد، بلکـه ایـن ابـزار مقدمـات یادگیری 
مشـارکتی را هـم فراهـم خواهـد کـرد. بدیـن معنـی کـه هریـک از مـا بـا ارائه 
دانـش و اطالعـات خـود بـه گـروه، زمینـه انتقـال آن را بـه دیگران مهیـا کرده 
و متعاقـب آن خـود نیـز از تجربـه هـا و اطالعـات دیگـر اعضـای گروه اسـتفاده 
مـی کنیـم. آنچـه که دربـاره بـارش فکـری از اهمّیت اساسـی برخوردار اسـت، 
احسـاس آزادی بـرای بیـان عقایـد خود بـه راحتی و بـدون احسـاس نگرانی از 
برخـورد دیگـران در گـروه اسـت، زیرا در بـارش فکـری عقاید، تجارب، ارزشـها 

و دانـش مـا مـورد نقد قـرار نمـی گیرد.
بعـد از اینکـه اعضـاء فّعاالنـه در بـارش فکـری شـرکت نمـوده و عقایـد و ایـده 
هـای گوناگـون را مطـرح کردند، تسـهیل گـر »سـازمان دهنـده«، اطالعاتی را 
بـه گـروه ارائـه مـی دهـد. بدیهـی اسـت مطالبـی کـه در بخـش نتیجـه گیری 
ارائـه مـی شـود، تنهـا اطالعـات و یافته هـای موجود نیسـت، بلکه تـا حدودی 
از اعتبـار خوبـی برخـوردار بـوده و مـی تـوان از آنهـا در جهـت نیل بـه هرکدام 

از مهارتها سـود جسـت. 

داشتن خودآگاهی
آیـا تـا بـه حـال این سـؤال هـا را از خـود کـرده اید کـه: »مـن کـی ام؟«، »آیا 
مـن خـودم را دوسـت دارم؟«، »تـا چه انـدازه با سـختی های زندگـی کنار می 

آیـم؟«، »چـه انـدازه نظـر دیگران برایـم مهم اسـت؟« و... .
اینها سـؤاالتی هسـتند که الزم اسـت افراد از خود بپرسـند. الزمـه جواب دادن 
بـه ایـن سـؤالها، همـان »خـود آگاهـی« اسـت. مادامـی کـه فـرد از درون خود 
و توانائـی هایـش آگاهـی و اطـالع نداشـته باشـد، نمی توانـد جوابی بـرای این 
سـؤال هـا بیابـد. »خودآگاهـی« بـه ایـن معنی اسـت که افـراد چگونـه به خود 

نـگاه کـرده و بـر اسـاس ایـن نگاه چـه احساسـی پیدا مـی کنند. 
داشـتن خودآگاهـی قـوی، بسـیار مهم اسـت. به اطرافیـان خود دّقـت کنید. آیا 
فـردی را مـی شناسـید کـه از خودآگاهـی خوبی برخـوردار باشـد؟ ویژگی های 
ایـن فـرد را بـه خاطر آوریـد: آیا او فـرد محبوبی اسـت؟ آیا دوسـتانی دارد؟ آیا 
از تجربـه هـای خـود درس مـی گیـرد؟ آیا فـرد مسـئولیت پذیری اسـت؟ آیا... 
؟  جـواب ایـن سـؤال هـا و سـؤاالت مشـابه بـه احتمـال زیـاد، در همـه افرادی 
کـه دارای خودآگاهـی هسـتند، »بلـه« اسـت. حـال بـه افـرادی فکـر کنید که 
دارای خودآگاهـی ضعیفـی انـد: آیـا نامحبوبنـد؟ آیا فقـط به ناتوانـی های خود 
فکـر مـی کننـد؟ آیـا بی هدفنـد؟ آیـا...؟ جـواب این سـؤاالت نیز »بله« اسـت.

نـوع خودآگاهـی مـا، پیـش بینـی کننـده احسـاس رضایـت مـا از خودمـان و 
زندگـی اسـت و بـه نظـر می رسـد که احسـاس رضایت نیازی اسـت کـه تقریبًا 
تمـام فعالیـت هـای ما معطوف به آن می باشـد. اینکه مراقب سـالمتی خودمان 
باشـیم و بـا تغذیـه، ورزش و نظافت، سـالمت خـود را تأمین کنیم، اینکه سـعی 
کنیـم شـغلی را به دسـت آوریم کـه هم به آن عالقه مند باشـیم و هـم برآورده 
کننـده نیازهـای روزمـره مـان باشـد، اینکـه بـه دیگران کمـک کنیـم، اینکه به 
مسـافرت برویـم، اینکـه ... نایل شـدن بـه تک تک اینهـا، منجر به ارضاء شـدن 
احسـاس رضایـت مـا خواهـد شـد. احسـاس راضـی نبـودن از خـود، نشـانه ای 
اسـت کـه بـه فـرد هشـدار می دهـد کـه نیازمنـد تغییـر اسـت. اصلـی ترین و 

اساسـی تریـن بخـش ایـن تغییر بـا کار بـر روی خودآگاهی شـکل مـی گیرد.
ولـی ممکـن اسـت این ذهنیـت پیش بیایـد که پـس از عمری با خود زیسـتن، 
مـا قاعدتـًا بایـد خـود را بشناسـیم ولـی بـا کمـال تعجـب، عـّده قلیلی بـه این 
مهـم نایـل آمـده انـد. مـا کمتر حاضریـم وقتـی را صرف ایـن کنیم کـه ببینیم 
دارای چـه خصوصیاتـی هسـتیم و بـه نـدرت مـی توانیم بـه طور منّظـم ارزش 
هـا، عالیـق، چیزهایـی که دوسـت نداریم، اسـاس باورهایمان، یا سـبک زندگی 
مـان را تجزیـه و تحلیـل کنیـم. اکثر مـا فقط در تکاپو هسـتیم کارهایـی را که 

دیـروز انجـام دادیم، امـروز کم و بیـش تکرار کنیـم و انتظار 
مـی رود کـه همیـن عمـل را فـردا و روزهـای بعد هـم انجام 
دهیـم. وقتـی اّتفـاق خوبـی در زندگی تـان می افتـد، آیا آن 
را به حسـاب شـانس، سرنوشـت یـا تالش خود مـی گذارید؟ 
آیـا چیـزی در زندگـی وجـود دارد کـه حاضر باشـید زندگی 
تـان را فـدای آن کنیـد؟ پـس از شـروع فرآیند کشـف خود، 

اینهـا جزء سـؤاالتی هسـتند کـه باید از خود بپرسـید.
خودآگاهـی، توانایی شـناخت خـود و آگاهـی از خصوصیات، 
نقـاط ضعـف و قـدرت، توانایـی هـا و ناتوانـی هاسـت. ایـن 

مهـارت یکـی از کلیـدی تریـن مهارتهایـی اسـت که هر فـرد باید بـه آن مجّهز 
شـود. اینکـه شـما چـه شـخصیتی داریـد، اینکـه بـه چـه صـورت اّطالعـات را 
پـردازش مـی کنیـد، اینکـه بـه چه صـورت خـود را بـه دیگـران مـی نمایانید، 
اینکـه بیشـتر اهل معاشـرت هسـتید یا خلـوت گزینـی، اینکه مـی توانید برای 
رسـیدن بـه یـک هـدف طـی زمـان بـه آن دسـت یابیـد، اینکـه چـه چیزهایی 
شـما را از کـوره بـه در مـی بـرد، اینکـه چـه چیزهایـی به شـما نیرو مـی دهد، 
اینکـه مـی توانیـد بقیه پـول خـود را از راننده تاکسـی بگیرید! و بسـیاری دیگر 
از ایـن مـوارد، همگـی جـزء خـود شماسـت و آگاهی به ایـن موارد، شـرط الزم 
ایجـاد تغییـر اسـت. واداشـتن خویش به نگریسـتن به خـود، اّولیـن قدم جهت 
آشـنایی نزدیـک بـا جنبـه هـای مثبـت و منفـی اسـت. برخـی افـراد مایـل به 
انجـام ایـن عمل نیسـتند چـرا که یا مـی پندارند ایـن کار وقت آنـان را به هدر 
مـی دهـد و یـا اینکـه نگریسـتن بـه ویژگـی هایی کـه دیگر افـراد در آنـان می 
بیننـد، برایشـان خوشـایند نیسـت. مواجهه بـا دنیـای واقعی خود، کار سـختی 
اسـت و بـرای تبدیـل شـدن به یک فـرد با کفایـت، کاماًل ضـروری اسـت. اقرار 
بـه ایـن واقعیـت کـه چگونـه آدمـی هسـتید، ایـن امـکان را به شـما مـی دهد 
تـا مسـئولیت رشـد فـردی و تقدیر و سرنوشـت خـود را به دسـت بگیریـد. اگر 
پختگی به سـفری طوالنی تشـبیه شـود، خودآگاهی شـبیه نقشـه راهی اسـت 
کـه بـه مـا کمـک مـی کند سـریع تـر بـه مقصـد پختگـی برسـیم. خودآگاهی 
بـه مـا امـکان شناسـایی هیجـان های خـوب و بـد را داده و باعث می شـود که 
بتوانیـم در موقعیـت هـای مختلـف بـه ارزیابـی خـود بپردازیـم. ویژگـی هـای 
خودارزشـمندی و اعتمـاد بـه نفـس، دو ویژگـی مهمی هسـتند که اگـر فرد به 

انـدازه کافـی بـه خودآگاهـی بپـردازد، به آنها دسـت خواهـد یافت.
قطعـًا فلسـفه مهـارت خودآگاهـی ایـن نیسـت کـه چگونـه بـودن را بـرای فرد 
مشـخص کنـد، بلکـه هـدف اصلـی ایـن اسـت کـه فـرد بـا تعّمـق بـه تمامـی 

ویژگـی هـای خـود نگریسـته و خـود تصمیـم بگیـرد کـه چگونـه باشـد.
در هـر صـورت فرامـوش نکنیـم که هر نـوع تغییر در انسـان، در صـورت نیاز به 
تغییـر، بـه وجـود خواهـد آمـد. از جملـه عوامـل مهـم در ایجـاد نیاز بـه تغییر، 

مهـارت خودآگاهی اسـت.
و نکتـه آخـر اینکـه، بهتریـن روش بـرای قوی کـردن خودآگاهی، آن اسـت که 
یـاد بگیریـم از نقـاط قـّوت و توانایی های خود اسـتفاده کرده و نقـاط ضعفمان 

را بهبـود دهیم.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در مهـارت خودآگاهـی مـی تـوان دربـاره موضوعـات 
مختلفـی بحـث کـرد ولـی بـه علـت کمبـود وقـت و ویژگی هـای خـاص دوره 
جسـمانی،  خودآگاهـی  شـود:  مـی  پرداختـه  موضوعـات  ایـن  بـه  نوجوانـی 
خودارزیابـی صحیـح، اهمیـت اطرافیـان نزدیـک در خودآگاهـی، فشـار گروه و 

هـدف گـذاری.
دکرت محید پور یوسف
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نوجوان کیست؟
نوجوانـی سـنین ۱۲ تـا ۱8-۲۰ سـالگی می باشـد ) البتـه این سـنین می تواند 

متغیر باشـد .(
ایـن دوره از نظـر تربیت دوره نسـبتًا دشـوار و یکی از بحرانی ترین مراحل رشـد 

و بـا بلوغ جنسـی نیز همراه می باشـد 

ویژگی های دوره نوجوانی 
و  اسـتقالل  بـه  کودکـی  وابسـتگی  بـاب  از  انتقالـی  دوره  یـک  نوجوانـی 

اسـت  بزرگ سـالی  و  جوانـی  مسـئولیت پذیری 

در این دوره نوجوانی با 2 مسئله اساسی درگیر است :
1. بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین با بزرگ ساالن و جامعه 

2. بازشناسی و بازسازی خود عنوان ۱ فرد مستقل 
رفتـار فـرد در ایـن ۲ نـگاه کـودکان و گاه ماننـد بزرگ سـاالن اسـت . در طول 

ایـن دوره معمـواًل تعارضـی بیـن ایـن ۲ نقـش در فرد مشـاهده می شـود 
در دوره نوجوانـی بـه دلیـل افزایـش سـطح آگاهـی ، شـناخت و رشـد تفکـر و 

نوجـوان می توانـد به طـور انتزاعـی فکـر کند و اسـتدالل داشـته باشـد و باورها 
و ارزش هـای موجـود در خانـواده و جامعـه را بـا اسـتفاده از توان جدیـد خود ، 
بازسـازی نمایـد . نوجوانـی، دوره انتقـال از کودکی به بزرگ سـالی اسـت که در 
همـه زمینه هـا بـروز می نمایـد: رفتارهـای کودکانـه را به تدریج دسـت می دهد 
، خواهـان اسـتقالل اسـت ، می خواهـد همـه چیـز را خـود تجربـه کنـد ، افکار 
انقالبـی دارد ، طغیانگـر اسـت ، تمایـل بـه تنهایـی دارد ، رابطـه بـا همسـاالن 
بـرای او ارزش بسـیار دارد و در برابـر دسـتورات بزرگ سـاالن مقاومت می کند .

نوجوانـی ، دوره نوسـان بیـن عواطف اسـت ، یعنی در عین حال که شـاد اسـت 
احسـاس افسـردگی می کند ، وگاه رفتار خشـن و گاه رفتاری مالیم دارد .

نیازهای دوره نوجوانی :
نوجوانـی مرحلـه تغییـرات اساسـی اسـت . تغییراتـی کـه در ابعـاد مختلـف 

. ،روانـی و اجتماعـی نمـود پیـدا می کننـد  جسـمی 
وجـود ایـن تغییـرات نیازهـای جدیـدی را بـرای وی بوجـود می آورد. بـرآورده 
شـدن مناسـب ایـن نیازهـا به نوبه خود سـازگاری بهتـر و سـریع تر او را با آن ها 

میسـر می سازد.
در کنـار بحـران و تحولـی که نوجوان در این دوره سـنی تجربه مـی کند ، عدم 
بـرآورده شـدن ایـن نیـاز را بـه شـیوه ای مناسـب مشـکالت افزون تـر را موجب 
می شـود. ازایـن رو توجـه بـه شـناخت ایـن نیازهـا قـدم اساسـی در کمـک بـه 
نوجـوان در گـذر از این دوران اسـت . خانواده و در سـطح گسـترده تـر اجتماع 
با کاربسـت شـیبوه هـا و برنامه ریزی های مناسـب ، بهداشـت دوران نوجوانی را 

فراهـم آورد ، زندگـی و ۱ شـخصیت سـالم تر را بـرای وی رقـم می زنـد .

برخی از نیازهای دوره نوجوانی عبارتند از :
1. نیازهلای زیسلتی یلا نیازهلای اولیله ماننلد : نیلاز بله آب و غذا و 

اسلتراحت و ....

2. نیازهای روانی یا ثانوی مانند :
الف . نیاز و مهربانی و محبت 

ب. نیاز به امنیت آرامش خاطر 
ج. نیـاز بـه احسـاس تعلـق داشـتن و مـورد قبـول گروه همسـاالن 

شـدن  واقع 
د. نیاز به قابلیت و احترام 

ز. نیاز به استقالل 
س. نیاز به تشخیص و قدردانی

ص. نیاز به مذهب و فلسفه حیات 
ط. نیاز به داشتن هدفی مشخص در زندگی 

و. نیاز به احساس هویت و شناخت خود 
ه. نیاز به احساس رشد ، کمال و خودشکوفایی 

ی. خانواده و نوجوان 

از اهمیـت  بـه عنـوان یـک کانـون مهـم  خانـواده 
ویـژه ای در دوران مختلـف رشـدی بـه ویـژه 
 . اسـت  برخـوردار  نوجوانـی  دوران  در 
نـوع روابـط موجـود در خانـواده ، 

مهارت های ارتباط با نوجوانان
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دکرت حممد خدایاری فرد

شـیوه های تربیتـی والدین ، شـرایط و امکانات مختلف اقتصـادی و فرهنگی و ... 
خانـواده ، تمـام ویژگی هـای نوجـوان را تحت الشـعاع قرار می دهـد . به طوری که 
نوجوان هـای مختلـف ویژگی هـای ایـن دوران را بـر اسـاس تفاوت هایـی کـه 
از لحـاظ خانوادگـی بـا یکدیگـر بـا شـدت های مختلفـی دارا هسـتند. شـیوه 
سـازگاری آنهـا، بـا تغییـرات حاصـل از بلـوغ در آن هـا متفـاوت اسـت و طـول 
زمـان نوجوانـی و ورود بـه مرحلـه بزرگ سـالی در خانواده هـا متفـاوت اسـت  .

خانواده هایـی کـه شـرایط مناسـبی بـرای ایـن دوران بحرانـی مهیـا می کننـد 
، فرزنـدان بـا ایمنـی بیشـتر ایـن دوران را می گذراننـد و مشـکالت نوجوانـی 
کمتـری را شـاهد بـوده، سـریع تر از بقیـه بـه پختگـی و کمـال فکـری، عاطفی 
و اجتماعـی می رسـند. در حالـی کـه در خانواده هـای نابسـامان ، خانواده هـای 
زیـاد سـختگیر و یـا برعکس آسـان گیری دشـواری های دوران بلوغ بیشـتر بوده 
و اغلـب رسـیدن بـه یـک هویـت کامـل فکـری ، عاطفـی و اجتماعی بـا تأخیر 

همـراه اسـت .)سـایت ایـران صدا (

رابطه افقی والدین با نوجوان 
یکـی از تدابیـری کـه در جهـت بهبـود ارتباط با نوجوانـان بـه خانواده ها توصیه 

می شـود ، تغییـر چهارچـوب روابط در این دوره اسـت .
خانواده هـا بـا کـودکان رابطـه ای برقـرار می کننـد کـه مشـتمل بـر امـر و نهـی 
هاسـت و دربرگیرنـده دسـتورات مشـخصی از انضباط و رعایـت موازین اخالقی 
اسـت .الزمـه برقـراری ایـن نـوع رابطـه آن اسـت کـه خانواده هـا در موضع باال 
و حاکمیـت قـرار گرفتـه و کودک در موقعیتی کسـی که دسـتورات مشـخصی 
را دریافـت می کنـد ، واقـع مـی شـود و بـه عبـارت دیگـر رابطه خانـه و کودک 
رابطـه ای اسـت عمـودی ، یعنی مشـتمل بر ارتباطـات دسـتوری و تحکمی که 
از بـاال بـه پاییـن اعمـال می شـود . چارچـوب فـوق در دوران بلـوغ بـه می ریزد 
و رابطـه موجـود بـه رابطـه مطلوب که  رابطـه ای افقی اسـت ، باید تغییـر یابد. 
والدیـن بـه عـوض ایـن کـه از موضـع بـاال بـه پاییـن برخـورد کننـد ، خـود را 
در سـطحی مسـاوی نوجـوان خویـش قـرار می دهنـد و رابطـه بـه جـای آنکـه 
دسـتوری و تحمیلی باشـد ، رابطه ای اسـت و بر اسـاس همدلی ، تفاهم و درک 
وضعیـت نوجـوان کـه مطلوب تریـن نـوع چارچوبی ارتباطی محسـوب می شـود 
. بـه عبارتـی نوجـوان بـه جـای این کـه والدیـن را در موضعـی باالتـر از خود و 

دسـت نیافتنـی احسـاس کنـد ، آن هـا را در کنـار خـود می یابد .

ملواردی کله والدیلن بایلد در ارتبلاط بلا نوجوانلان خلود را رعایت 
کننلد :

توانایی والدین در کنترل هیجانات خود 
اعمـال شـیوه های تربیتـی گاه مسـتلزم قاطعیـت تحکـم اسـت . در صورتـی 
کـه ایـن شـیوه ها در شـرایطی مناسـب اعمـال شـود ، نتایـج مفیـدی را بـه بار 
خواهنـد آورد . امـا در صورتـی کـه هـدف از اعمـال آن هـا تخلیـه هیجانـات 
خـود والدیـن باشـد، آثـار مخربـی در روابـط نوجوان بـا والدین خواهند داشـت 

. هـدف از اعمـال شـیوه های احیانـًا تنبیهـی نبایـد تخلیـه هیجان 
باشـد. والدین  پرخاشـگری 

توجـه بـه ارزش هـا، اسـتعدادها و توانایی هـای نوجـوان 
توجـه بـه ویژگی هـای مثبـت و مفیـد نوجـوان ارزش 

و بهـا دادن بـه آن هـا بسـیاری از نیازهـای روحـی نوجـوان 
را ارضـا می کنـد. افـراد و بـه ویـژه نوجوانـان بسـیار تحـت 
تأثیـر توجـه مثبـت اطرافیـان من به ویـژه والدین خـود قرار 

 . می گیرنـد 

خـودداری از نظارت هـای بازپرس گونـه و انتقادهای 
ویرانگر 

نوجـوان  اعتمـاد  اغلـب  کـه  روش هایـی  چنیـن  جـای  بـه 
را نسـبت بـه والدیـن سـلب می کنـد، بـا نظـارت از راه دور و بـه صـورت غیـر 
مسـتقیم می تـوان جهتگیـری رفتارهای نوجـوان را در نظر داشـت و در صورت 
بـروز مشـکل او را راهنمایـی کـرد. در غیـر ایـن صـورت نظارت هـای شـدید 
و کنترل هـای مسـتمر نتایـج سـودمندی نخواهـد داشـت. خـودداری از غـرور 
و تأکیـد زیـاد بزرگ ترهـا بـر مسـئله سـن، ایجـاد فرصت هـای مناسـب بـرای 
درددل نوجـوان و آشـنایی با روابط دوسـتانه بیـن نوجوانان به صـورت برقراری 
ارتباطـات خانوادگـی، از مـواردی اسـت کـه می توانـد مؤثـر و مطلـوب باشـد.

 نوجوانـان هـر جامعـه سـرمایه های عظیـم آن جامعه محسـوب می شـوند پس 
بایـد بـه هـر نحـوی از ایـن سـرمایه های گران بهـا مواظبـت کنیـد و زمینه های 

رشـد و بالندگـی آنان را فراهـم کنیم.
والدیـن یـک خانـواده می تواند با تربیـت صحیح فرزنـد خـود در دوران کودکی 
و بـه خصـوص دوران نوجوانـی شـخصیت فرزنـد خـود را پایه ریـزی کننـد و از 

جدال هـای بی مـورد در سـنین باالتـر بـا فرزند خـود برحذر باشـند. 
پـس هـر چقدر بیشـتر بـرای نوجوان خـود ارزش قایل باشـیم و دنیـای او را به 

رسـمیت بشناسـیم در راه تربیـت صحیـح موفق تـر خواهیم بود.
بـدون شـک یکـی از بهتریـن روش هـای تربیتـی این اسـت که خـود را به جای 
نوجوانـان خـود قـرار دهیـم و از دیـده بـود مسـائل را ببینیـم، آنـگاه اسـت که 
می توانیـم یـک محیـط جـذاب و گـرم را در خانـواده خود بـرای نوجـوان پدید 

بیاوریـم و بهتـر بتوانیـم رفتارهـا و کارهـای او را کنتـرل و هدایـت کنیم.
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آیـا آرزو داریـد کـه آرام و خونسـرد باشـید و فرصت کافـی برای آنچـه دلخواه 
شماسـت در اختیـار داشـته باشـید؟ اگـر چـه رسـیدن بـه ایـن هدف مشـکل 
بـه نظـر مـی رسـد، امـا بـا کمی تـالش و تجدیـد نظـر در افـکار و اعمـال می 
تـوان بـه آن نزدیـک شـد.جامعه ی مـا آکنده از بار اطالعاتی سـنگین اسـت و 
ابـزاری چـون تلویزیـون، رادیـو، اینترنـت، تبلیغات، پسـت الکترونیـک و تلفن 
همـراه همگـی بـر ایـن سـنگینی می افزایند. از سـوی دیگـر شـکل زندگی در 
عصـر حاضـر بویـژه در جوامـع شـهری ناگزیـر تـوام با سـر و صداهـا، ترافیک، 
 شـلوغی ها و انبوهـی از کارهـای الـزام آور روزمـره اسـت کـه قطعـا تمـام ایـن 
فاکتورها افزایش اسـترس و سـلب آرامش انسـانها را موجب می شـود.محققان 
و روانشناسـان در سـالهای اخیـر تـالش کرده انـد بـه شـیوه های مختلـف کـه 
متـداول  تریـن آنهـا انتشـار اخبـار، مقـاالت و توصیه هـای بهداشـتی اسـت به 
مـردم در حفـظ آرامـش در میـان ایـن همهمه و آشـفتگی یـاری برسـانند. به 
اعتقـاد آنهـا دسترسـی و مطالعـه ایـن منابـع هرازگاهـی می تواند مـا را به یاد 
نیـاز اصلـی مـان بـه آرامش بیانـدازد و حتـی دقایقـی از این زندگی پرمشـغله 
جـدا سـازد. فرامـوش نکنیـد در دنیـای شـلوغ و پـر از اسـترس امروز بدسـت 

آوردن تکـه ای آرامـش مـی توانـد غنیمـت بزرگی باشـد.
هـر کـه هسـتید و هـر کجـا زندگـی می کنیـد، آرامـش را بـه زندگـی خویش 
دعـوت کنیـد و آن را در ذهـن خـود جایگزیـن سـازید. اگر کالم و رفتار شـما 
قریـن آرامـش باشـد بـدون شـک ایـن ویژگـی بـه دنیـای اطـراف شـما نیـز 
سـرایت خواهـد کـرد. بخاطر داشـته باشـید، بـرای رسـیدن به ایـن وضعیت ، 
الزم اسـت برخـی قابلیتهـای ویـژه را در خود پـرورش دهید و شـرایط خاصی 
را در زندگـی خویـش ایحـاد نماییـد. رعایـت نکات زیـر مقدماتی اسـت که به 

شـما کمـک می کنـد و در ایـن مسـیر گام برداریـد.
 

راههای رسیدن به آرامش
 نسبت به انتظارات و برنامه های خود واقع بین و منطقی باشید

توانائیهـای خـود را در موقعیتهـای خاص بشناسـید و نسـبت به عـدم توانائیها 

و ضعفهـای خـود واقـع بیـن باشـید. هـر چقدر نگرش شـما نسـبت به مسـائل 
زندگـی منطقـی تر باشـد، بـه آرامش بیشـتری دسـت خواهیـد یافت.

 
افکار خود را بازسازی کنید

در افـکار و عقایـد خویـش نسـبت به شـخص خـود ، بازنگـری کنیـد. بیاموزید 
در مقابـل خویشـتن صبـور باشـید و ارزشـها ، اسـتعدادها و مهارتهـای خـود را 
ارج نهیـد. خـود را بـدون هیـچ قید و شـرطی دوسـت بدارید. هر گونـه ترس و 
تردیـد غیـر منطقـی که در مورد خـود دارید، کنـار بگذارید. اگر دیـدگاه مثبت 
و سـالمی را در مـورد خود داشـته باشـید، یـاد خواهید گرفت که خـود را بدون 

قید و شـرط قبول داشـته باشـید.

نفس عمیق بکشید
نفـس کنتـرل شـده، نگرانـی را کاهش می دهـد . عمیقـًا نفس بکشـید و هوا را 
بـه آرامـی خـارج کنیـد. اینکار شـما را موقتـًا آرام می کند. حال اگـر چند نفس 
عمیـق بکشـید، احسـاس بهتری نیـز خواهید داشـت. همچنین سـعی کنید در 

جهـت کنتـرل نگرانی روشـهای خـوب تنفس کـردن را بیاموزید

ورزش کنید
مسـافتی را بدویـد و یـا بـا دوسـت خـود تنیـس بـازی کنیـد. قطعـًا پـس از 
گذشـت مـدت زمانـی کوتاه کمتر احسـاس نگرانی خواهید نمـود. ورزش، تنش 
را کاهـش می دهـد، پرخاشـگری را بـه کلی از بیـن می برد، سـالمتی را افزایش 
می دهـد، خـواب را بـا آرامـش همـراه می سـازد و در نهایـت سـبب می گـردد 
تـا در انجـام دادن هـر کاری تمرکـز داشـته باشـید. ورش بهتریـن و موثرترین 

وسـیله ای اسـت کـه مـا می توانیـم آن را ضدنگرانـی بـکار گیریم.

زندگی خود را سازماندهی کنید
بسـیاری از نگرانیهـای روزمـره بـه بی نظمـی مرتبـط هسـتند. چـه موضوعـی 

چگونه به آرامش برسیم
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را فرامـوش کـرده ام، چـه چیـزی را گـم کـرده ام و یـا چـه مسـاله ای را نادیـده 
گرفته ام؟

بـه منظـور اصـالح امـور خـود از کارهایتـان فهرسـتی تهیـه کنید و بـرای خود 
برنامـه روزانـه بنویسـید. بـرای مثـال، جلـوی در منـزل سـبدی را مخصـوص 
سـوییچ اتومبیلتـان قـرار دهیـد. بـا اینـکار مجبـور نیسـتید روز خـود را بـا 
جسـتجوی عجوالنـه و پرتنش آغازکنید. ارزش این سـبد معـادل چندین قرص 
آرام بخـش اسـت که می توانیـد برای مبارزه بـا نگرانیهایی که هـر روز در هنگام 
گـم کـردن کلیدهـای خـود به آن دچـار می شـدید، اسـتفاده کنید. ایـن قبیل 
کارهـا بـه طـرز شـگفت آوری، زمانـی را که هـر روز صـرف نگرانیهـای مخرب و 

بی فایـده خـود می کردیـد، کاهـش می دهنـد.
 

با دیگران ارتباط برقرار کنید
برخیزیـد. درسـت زمانیکه احسـاس کردیـد نگرانیهای مخرب و مسـموم کننده 
دور شـما حلقـه زده انـد، خـود را از ایـن مخمصه نجـات دهید. به آرامـی اینکار 
را انجـام دهیـد. از جـای خـود برخیـزد. قـدم بزنیـد. بـا دوسـت خـود صحبت 
کنیـد و بـا اینـکار خـود را از هرگونـه نگرانی دور کنیـد، هر قدر بیشـتر نگرانی 

را بـه خـود راه دهیـد، مشـکل تر می توانیـد از شـر آن خالص شـوید.
 

خواهش می کنم بگو: »نه!«
شـما مـی توانیـد کارهایـی کـه در لیسـت روزانـه تـان وجـود دارنـد را کنترل 
کنیـد. یـاد بگیریـد کـه از بصیـرت و درکتان بـرای تشـخیص اینکه چـه کارها 
و فرصـت هایـی دقیقـا بـرای زندگـی و کارتان مهم هسـتند، اسـتفاده کنید. نه 
گفتـن قسـمت بزرگـی از راه رسـیدن بـه موفقیـت تـان را تشـکیل مـی دهد و 
مـردم بـه صداقـت تـان احتـرام خواهنـد گذاشـت. درواقع آنهـا با عقایـد اصلی 
شـان بـه شـما نزدیـک خواهند شـد و خواهید توانسـت راحـت تر بـه موفقیت 
برسـید. بـرای رسـیدن بـه آرامـش واقعـی بایـد بـا خودتـان صـادق باشـید. به 
تمـام عالیـم روانـی و جسـمی تـان کـه ناشـی از پاسـخگویی بـه اسـتراحت 

هاسـت توجـه کنیـد. وقتی احسـاس نگرانی می کنید، تشـخیص دهیـد که کار 
درسـت، آرام بـودن اسـت. بـرای مـدت کوتاهـی از وظیفـه ای کـه دارید شـانه 
خالـی کنیـد و خـود را بـه بـی خیالـی بزنیـد یـا اینکـه بیشـتر بخوابیـد. حس 
موفقیـت از رسـیدن بـه اهـداف، با داشـتن وقـت و انـرژی برای جشـن گرفتن 
پیـروزی هـا و توجـه داشـتن به آنها به دسـت می آیـد. آرامش تنها وسـیله ای 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن مـی توانیـد بـا امنیت و سـالمت به مقصد برسـید.

 
 به موفقیت های خود بها دهید

همیشـه توجـه داشـته باشـید کـه موفقیـت، پیـروزی های بعـدی را بـه دنبال 
مـی آورد و احسـاس خودکـم بینـی را از انسـان دور مـی کند. کافی اسـت تنها 
بـه یـک چیـز کـه موجب بالندگی شماسـت فکـر کنید و ارزشـمند بـودن خود 

را مـورد تایید قـرار دهید.
 

مسئولیت های متعدد را نپذیرید
ممکـن اسـت از اینکـه همـواره کارهـای بسـیاری را با هـم انجام مـی دهید به 
خـود ببالیـد. ولـی قطعًا در حین کار احسـاس عـدم تمرکز، نگرانی و خسـتگی 
مـی کنیـد. خانـم هـا اکثـراً از اینکـه چندیـن کار را انجـام مـی دهند بـه خود 

مـی بالنـد امـا در نهایـت از این عمـل آسـیب  میبینند.

هادی امحدی
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اسـت! اگـر مـن دیـر بـه خانـه مـی آیـم، کارم زیاد 
اسـت؟ ایـن هـا واقعیـت اسـت یـا خودگویـی هـای 

دروغیـن؟
» مـن وقتـی از خانـه بیرون مـی روم حسـابی آرایش مـی کنم، ولی 
وقتـی خانـه هسـتم نه. بـه نظـرم ضرورتـی نـدارد. شـوهرم من را 
همینجـوری پسـندیده، دلیلی نـدارد بخواهم کلی هزینه روی دسـت 
خانـواده ام بگـذارم و وسـایل آرایش چنـد ده هزار تومانـی را داخل 
خانـه تمـام کنـم. بـه عالوه مـی دانیـد بـه نظر مـن مهم اسـت که 
غریبـه ترها ظاهـر برازنـده تـری از آدم ببینند، این آبروی شـوهرم 

هم هسـت«. 
» خانـم مـن حتـی برای مـن هم سـعی نمی کنـد زیباتر جلـوه کند. 
یعنـی وقتـی برای ایـن کارهـا نـدارد از صبح سـر کار اسـت، البته 
محـل کارمـان یکـی نیسـت، وقتـی هم می رسـد بـه خانه تـا نیمه 
شـب بـه خاطر شسـتن و پختـن و کار خانه سـر پاسـت. البتـه این 
یـک اسـتدالل خـوش بینانـه اسـت. راسـتش مـن خیلـی ناراحتم 

چـون فکـر مـی کنـم او از زندگی با مـن راضی نیسـت«.

نظر شـما چیسـت؟ آیا دلیـل رفتار و افـکار این خانـم و آقای محتـرم همین 
اسـت کـه بیـان کـرده انـد؟ ایـن سـوالی اسـت که در هـر زمـان بـرای هر یک 
از مـا نیـز مـی توانـد محلـی از طـرح داشـته باشـد. آیا علـت انتخاب لباسـهای 
مـارک دار گـران قیمـت صرفـًا زیبایی آنهاسـت؟ آیا علت به همسـری برگزیدن 
یـک زن یـا مـرد معتاد عشـق اسـت؟ اشـتباه نشـود. ما در ایـن مقاله بـه دنبال 
قضـاوت کـردن دربـاره دیگـران نیسـتیم. بلکـه می-خواهیـم بـا اندکـی تأمـل 
بیشـتر در علـت رفتارهـای مـان از خودمـان، خـود خـود واقعـی مان شـناخت 
بیشـتری پیـدا کنیـم. راحت بگویم، ایـن مقاله فراخوانی عمومـی به این موضوع 
اسـت: »بیاییـد بـه خودمـان دروغ نگوییم«. عنـوان این فراخوان نباید به کسـی 
بـر بخـورد، چـرا کـه ما انسـانیم و می دانیم که انسـان اسـتاد خودفریبی اسـت 
و بـه تجربـه موقعیتهایـی را در زندگـی دریافتـه ایم کـه چیزهای غلـط را برای 

خـود درسـت نمایانـده و از پذیـرش چیزهای درسـت امتناع کـرده ایم.
خـود فریبـی، دروغ گفتـن بـه خـود اسـت و وقتـی اتفـاق مـی افتـد کـه ما به 
جـای یـک دلیـل واقعـی یک دلیـل دیگـر را کـه در کوتـاه مدت کمتر آسـیب 
زاسـت بـرای رفتـار خـود در نظـر می گیریـم. این پدیـده کـه در طوالنی مدت 
مـا را بـه سـمت نابـودی می کشـاند بـه صورت ناهشـیار اتفـاق می افتـد یعنی 
مـا بـدون اینکـه آگاه باشـیم بـه خودمـان دروغ مـی گوییـم. بـا توجـه بـه این 
مسـئله چطـور مـی توانیـم بفهمیـم کـه برای مثـال همین حـاال در مـورد یک 

مسـئله ای بـا خودمـان صادق هسـتیم یـا خیر؟
بهتریـن راه بـرای تشـخیص اینکـه آیا داریم بـه خودمان دروغ مـی گوییم یا نه 
خـود مشـاهده گـری اسـت. این به آن معناسـت که بـدون قضاوت، تمـام توجه 
مـان را بـه خودمـان معطـوف کنیـم و با پرسـیدن سـواالتی از خـود، انگیزه ها 
و علـل درونـی رفتارهایمـان را شناسـایی کنیم. خود مشـاهده گری سـه حیطه 

را در بـر مـی گیرد: 

1. مشاهده هیجانهای خود
گاهـی مـا سـریعًا بـه رفتارهای دیگـران واکنـش هیجانی نشـان مـی دهیم آن 
هـم بـه صورتی کـه بـا مختصـات آن رفتـار و همینطـور ویژگیهای شـخصیتی 
عامـل آن رفتـار تناسـبی نـدارد. بـرای مثـال در یک مهمانـی یکی از آشـنایان 
را مـی بینیـم کـه بـه عنـوان فـردی خـوش معاشـرت معـروف اسـت امـا از ما 

بـه سـادگی مـی گـذرد. امـا مـا بـه همیـن سـادگی از او نمـی گذریـم بلکه به 
سـر وقتـش مـی رویـم و بـه بیانـی تنـد )کـه نشـانه هیجـان خشـم اسـت( بی 
محلـی او را تالفـی مـی کنیـم. شـاید در آن موقـع این طـور فکر کـرده ایم که 
او آدمـی اسـت کـه همیشـه دوسـت داشـته مـن را تحقیـر کنـد. امـا وقتـی به 
کمیـت و کیفیـت هیجـان خـود توجه مـی کنیم مـی بینیم که این ما هسـتیم 
کـه همیشـه وقتـی او را مـی بینیـم یـا حتـی وقتـی کـه مـی شـنویم او هم به 
مهمانـی خواهـد آمد احسـاس بـدی پیدا می کنیم. و وقتی بیشـتر بـه خودمان 
توجـه مـی کنیـم متوجه می شـویم که او مثاًل شـبیه کسـی اسـت کـه خاطره 
دردناکـی را در گذشـته بـرای مـان ایجـاد کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، می 
فهمیـم کـه ریشـه این احسـاس بـد به خودمـان و مسـائل حل نشـده ای که از 

گذشـته بـا خـود حمـل مـی کنیـم بر مـی گردد نـه بـه آن فرد. 
بـا توجـه بـه ایـن واقعیت وقتی ما نسـبت بـه چیزی یا کسـی واکنـش هیجانی 
فـوری و نامتناسـب نشـان مـی دهیـم الزم اسـت مکـث کنیـم و از خودمـان 
بپرسـیم: ایـن هیجان چیسـت؟ آیا ایـن هیجان واقعـًا به موقعیـت فعلی مربوط 
اسـت یـا اینکـه موقعیت فعلـی چیزی را در من زنده کرده اسـت که از گذشـته 

حـل نشـده باقی مانده اسـت؟ 
مـا رفتارمـان هسـتیم نـه آن چـه کـه تصور یا ادعـا می کنیـم. اگر بـه خودمان 
قبوالنـده ایـم کـه فـرد خـوش قولی هسـتیم اما هـر وقت بـه همسـر بیمارمان 
قـول مـی دهیـم کـه او را در معاینـه ماهیانـه-اش همراهی کنیـم فراموش می 

کنیـم یـا دیر مـی رسـیم بایـد بپذیریم که بـا خودمـان صادق نبـوده ایم

2. مشاهده افکار خود
مـا مـی خواهیـم باور کنیم کـه افکار ما بازتاب درسـتی از واقعیت هسـتند و در 
نتیجـه دربـاره همـه چیـز حق با ماسـت. امـا واقعیت برعکس اسـت. متأسـفانه 
بسـیاری از افکار ما نادرسـت هسـتند. این افکار گاهی بسـیار منفی می شـوند 
ماننـد »مـن فکـر مـی کنـم کـه همسـرم از زندگـی با مـن راضی نیسـت چون 
همسـر قبلـی ام بـه همیـن دلیل از مـن جدا شـد«. گاهی هم به شـکل افراطی 
مثبـت می-شـوند ماننـد »با اینکه معتاد اسـت امـا می تواند شـگفت انگیزترین 
آدمـی باشـد کـه در تمـام عمـر دیـده-ام«. ایـن افـکار نادرسـت در واقـع آینه 
واقعیتهـای تلخـی هسـتند کـه بـه طـور ناهشـیار مـی خواهیـم آنهـا را ندیـد 

بگیریم. 
بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت وقتی متوجـه می شـویم که تفکـر ما افراطـی یا غیر 
منطقـی اسـت، الزم اسـت مکـث کنیـم و از خودمـان بپرسـیم: »مـن در مورد 
همسـرم چطـور فکـر مـی کنـم؟ بسـیار خـوب؟ یـا بسـیار بـد؟ آیـا افـکار من 
افراطـی یـا تفریطـی نیسـتند؟ آیـا مـن بـرای توجیه افـکار فعلـی ام بـه تجربه 

هـای گذشـته خود متوسـل شـده ام؟«

3. مشاهده رفتار خود
مـا رفتارمـان هسـتیم نـه آن چـه کـه تصور یا ادعـا می کنیـم. اگر بـه خودمان 
قبوالنـده ایـم کـه فـرد خـوش قولی هسـتیم اما هـر وقت بـه همسـر بیمارمان 
قـول مـی دهیـم کـه او را در معاینـه ماهیانـه اش همراهـی کنیـم فراموش می 

کنیـم یـا دیـر مـی رسـیم باید بپذیریـم که بـا خودمان صـادق نبـوده ایم. 
بنابرایـن وقتـی متوجـه مـی شـویم کـه رفتارمـان بـا کسـی کـه مـی خواهیـم 
باشـیم یـا ادعـا مـی کنیم هسـتیم سـازگار نیسـت الزم اسـت مکث کنیـم و از 
خـود بپرسـیم: »چـرا مـن اینطـور رفتـار مـی کنم؟ چـه چیـز رفتار مـرا بر می 

انگیـزد؟ مـن چـه چیـزی را دربـاره رفتـارم نمـی خواهـم بپذیـرم؟ و چرا؟ «

انتخاب صداقت
مـا نمـی توانیـم بـا دیگـران صادق باشـیم مگـر اینکه در وهلـه اول بـا خودمان 
صـادق باشـیم. الزمـه صداقـت داشـتن بـا خـود ایـن اسـت کـه هـر روز بـه 
هیجانـات، افـکار و رفتارهـای خـود بیندیشـیم و شـجاعانه با برخـی واقعیتهای 
تلـخ در مـورد خـود مواجـه شـویم و بخواهیم تا بدانیـم که واقعًا کیسـتیم. فقط 

در ایـن صـورت اسـت کـه مـی توانیـم به خودمـان فرصـت تغییـر بدهیم. 

دروغ هایی که به 
خودمان می گوییم!

حممدحسین اهلی
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در مسجد داشتم سجاده آماده می کردم برای
 نماز، همین که چادر مشکی را از سر برداشتم

 تا چادر نماز بر سر کنم گفت:
این همه خودت را بقچه پیچ می کنی که چی؟ 

برگشتم به سمت صدا،
دختری را دیدم که در گوشه ی نمازخانه

 نشسته بود.
پرسیدم: با منی؟ 

گفت: بله
با توام و همه ی بیچاره های مثل تو که گیر کرده اید

 توی افکار عهد عتیق! 
اذیت نمی شی با این پارچه ی دراز دور و برت؟

خسته نمی شی از رنگ همیشه سیاهش؟
تا آمدم حرف بزنم گفت:  نگاه کن ببین چقدر زشت می شی، 

چرا مثل عزادارها سیاه می پوشی؟ 
و بعد فقط بلدید گیر بدهید به امثال من. 

خندیدم و گفتم:  چقدر دلت ُپر بود دوست من! 
هنوز اگر حرف دیگری مانده بگو. 

خنده ام را که دید گفت: نه!
حرف زدن با شماها فایده ندارد.

گفتم: شاید حق با تو باشد عزیزم. پرسیدم ازدواج کردی؟
گفت: بله. 

گفتم: من چادر را دوست دارم. 
چادر؛ مهربانیست. 

با سرزنش نگاهم کرد که یعنی تو هم مثل بقیه ای
گفتم؛ چادر سر می کنم، به هزار و یک دلیل.

یکی از دالیل چادر سر کردنم حفظ زندگی توست.
با تعجب به چهره ام نگاه کرد.

پرسیدم با همسرت کجا آشنا شدی؟
گفـت: فـالن جـا همدیگر را دیدیم، ایشـان پیشـنهاد ازدواج داد، مـن هم قبول 

کردم. 
گفتـم خـوب؛ خـدا قبل از دسـتور دادن به من کـه خودم را بپوشـانم  به مردها 

می گوید؛ 
غض بصر داشته باشید  یعنی مراقب نگاهتان باشید. 

تکلیف من یک چیز است و تکلیف مردان یک چیز دیگر.
ایـن تکالیـف مکمـل هم انـد، یعنـی اگر مـردی غض بصـر نداشـت و زل زد 

بـه من، 
پوشـش مـن بایـد مانـع و حافـظ او باشـد  و مـن اگـر حجـاب درسـت و 

حسـابی نداشـتم، 
غض بصر مرد و کنترل نگاهش باید مانع و حافظ من باشد. 

همسر تو، تو را “دید”، 
کشش ایجاد شد و انتخابت کرد. 

کجـا نوشـته شـده اسـت کـه همسـرت نمی توانـد از تماشـای زنانی غیـر از تو 
ببرد، لـذت 

وقتی مبنای انتخاب برای او نگاه است؟ 
گفت: خوب ما به هم تعهد دادیم. 

گفتم: غریزه، غریزه منطق نمی شناسند،  تعهد نمی شناسد. 
چـه زندگـی هـا کـه به چشـم خـودم دیـدم  چطـور با یـک نـگاه آلوده بـه باد 

فنـا رفت.
مـن چـادر سـر می کنـم، تـا اگـر روزی همسـر تـو بـه تکلیفـش عمل نکـرد و 

نگاهـش را کنتـرل نکـرد،
زندگی تو به هم نریزد،  همسرت نسبت به تو دلسرد نشود،

محبت و توجه اش نسبت به تو که محرمش هستی کم نشود. 
مـن بـه خـودم سـخت می گیـرم و در گرمای تابسـتان زیـر چادری که بیشـتر 

شـبیه کـوره اسـت از گرما هالک می شـوم،
زمسـتان ها زیـر بـرف و باد و بـاران برای کنتـرل کردن و جمع و جـور کردنش 

کالفه می شـوم، 
بخاطر حفظ خانه و خانواده ی تو.

من هم مثل تو زن هستم. تمایل به تحسین زیبایی هایم دارم. 
من هم دوست دارم تابستان ها کمتر عرق بریزم،

زمستان ها راحت تر توی کوچه و خیابان قدم بزنم.
من روی تمام این عالقه ها خط قرمز کشیدم،

تا به اندازه ی سهم خودم حافظ گرمای زندگی تو باشم.
سکوت کرده بود. 

گفتم؛ راستی
هر کسی در کنار تکالیفش،حقوقی هم دارد.

حـق مـن این نیسـت که زنان جامعـه ام با موهـای رنگ کرده ی پریشـان و صد 
جـور جراحـی زیبایـی فک و بینی و کاشـت گونه و لب و آنچه نگفتنیسـت، 

چشم های همسر من را به دنبال خودشان بکشانند. 
حاال بیا منصف باشیم. 

من باید از شکل پوشش و آرایش تو شاکی باشم یا شما از من؟
بعد از یک سکوت طوالنی گفت؛ 

هیچ وقت به قضیه این طور نگاه نکرده بودم؛
راست میگی

داستان کوتاه

حممدحسین اهلی
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بـه 64 نیـاز  زندگـی،  هـای  تریـن ضـرورت  بـزرگ  از 
دوسـتی بـا دیگران اسـت. در اسـالم نیز بـه رفاقتی 
کـه بر ضوابـط دینـی مبتنی باشـد، به دیـده احترام 
نگریسـته شـده و درباره دوسـتی و انتخاب دوسـت خوب، سـفارش 
هـای فراوانـی گردیـده اسـت. امیرمؤمنان علیـه السـالم در کالمی 
مـی فرمایـد: »هر که دوسـتی نـدارد، همانند انسـانی اسـت که مهم 
تریـن اعضای خود را از دسـت داده اسـت.« نیز از آن حضرت اسـت 
کـه: »ناتـوان ترین مردم کسـی اسـت که نتواند دوسـتی بـرای خود 
انتخـاب کنـد و ناتـوان تر کسـی که دوسـتی را که به دسـت آورده، 

از دسـت بدهد.«
آزمایش پیش از دوستی

بـا توجـه بـه تأثیـر فراوانـی کـه دوسـتان در زندگـی انسـان دارنـد، دقـت در 
گزینـش آنهـا، امـری ضـروری و الزم اسـت. از ایـن رو، پیشـوایان هدایتگـر، 
آزمـودن دوسـت را پیـش از انتخاب الزم دانسـته انـد. امیرمؤمنان علیه السـالم 
مـی فرمایـد: »در برگزیـدن دوسـتان، آزمایـش را مقدم بـدار.« نیز مـی فرماید: 
»کسـی کـه پـس از آزمایـش صحیـح، شـخصی را بـرای دوسـتی برگزینـد، 
رفاقتـش پایـدار و دوسـتی اش اسـتوار خواهد ماند.« نیز فرموده اسـت: »کسـی 
کـه )در آزمایش حسـاب شـده( از دوسـت خود، اطمینـان و اسـتقامت در دین 
و درسـتی در راه و رسـم زندگـی ببینـد، دیگر نباید به سـخنان ایـن و آن توجه 

 » کند.
دوستی های خوب و ماندگار

انگیـزه انتخـاب دوسـت، رابطـه مسـتقیمی بـا مـدت دوسـتی دارد. هـر گاه دو 
نفـر بـرای خـدا و خدمـت به یکدیگر دسـت دوسـتی به هـم دهنـد، روز به روز 
دوسـتی آنهـا تقویـت می شـود و اسـتواری بیشـتری می یابـد، ولـی زمانی که 
افـراد فقـط منافع شـخصی و مـادی خودشـان را در نظر بگیرند، پیوند دوسـتی 
شـان بـا یکدیگـر ُسسـت و ناپایـدار مـی گـردد. امیرمؤمنـان علیـه السـالم می 
فرمایـد: »دوسـت، کسـی اسـت که تو را با جانـش نگه دارد و بر مـال و فرزندان 
و خاندانـش برگزینـد.« نیـز مـی فرمایـد: »رفیق، خوب نیسـت، مگر کسـی که 
در مواقـع تهـی دسـتی و در غیـاب و حتـی پـس از مـرگ نیز دوسـت خـود را 

یـاری و اسـرار او را حفـظ کند.«
بعضـی هـا وقتی با کسـی دوسـت می شـوند، در همـان روزهای نخسـت چنان 
بـه او اعتمـاد مـی کننـد کـه همـه اسـرار زندگی خویـش را بـا او در میـان می 
گذارنـد و هیـچ محدودیتـی در رفاقـت نمـی شناسـند؛ در حالی کـه اگر روزی 
ایـن عالقـه هـای لحظـه ای و افراطـی از میـان بـرود و دشـمنی و اختالفـی 

بینشـان ایجـاد شـود، ضربـه هـای جبـران ناپذیـری متوجـه آنها خواهد شـد
آینه ای به نام دوست

آینـه، هـم خوبـی هـا را نشـان مـی دهـد و هـم بـدی هـا را؛ آن هـم بـه همان 
انـدازه واقعـی اش، نـه کوچـک تـر و نـه بـزرگ تـر. دوسـت خـوب نیـز همواره 
نقـاط قـّوت و ضعـف انسـان را بازگـو می کند، تـا قّوت هـا را تقویت و کاسـتی 

هـا را از میـان ببـرد و بـه ایـن صـورت، مسـیر رشـد و کمـال را بپیماید.
بـدون شـک دوسـتی که اشـتباه دوسـتش را بـه او تذکر ندهـد و بـه راهنمایی 
اش نپـردازد، او را از گمراهـی بـاز نداشـته اسـت. همچنیـن، دوسـتی کـه نقاط 
قـّوت و خوبـی هـا را بیـش از انـدازه بـزرگ جلـوه دهـد، دوسـتش را گرفتـار 
خودبینـی و غـرور مـی کنـد. بر این اسـاس، بایـد در دوسـتی با چنیـن افرادی 
تجدیدنظـر کـرد. امیرمؤمنـان علـی علیه السـالم مـی فرماید: »دوسـتدار تو، تو 
را از بـدی بـاز مـی دارد.« و »هـر کـس عیـب هـای تـو را بـر تو آشـکار سـازد، 
دوسـت تـو اسـت.« و »همواره دوسـت خود را با پنـد و اندرز نصیحـت کن؛ چه 

خوب باشـد یا زشـت.« 

با اینان دوستی نکنیم؟
دوسـتی و دوسـت یابـی، ضرورتـی اجتماعـی اسـت و بـه همین دلیـل، اهداف 
و شـرایطی نیـز دارد. از نـگاه نهـج البالغـه، نمـی تـوان بـا هـر کسـی دوسـت 
شـد؛ کسـانی مانند اشـرار، افـراد فرومایه، دنیاطلـب، دروغگو، پسـت، چاپلوس، 
بخیـل، فاسـد، عیـب جـو، سـخن چیـن، احمـق، نـادان و منافـق، شایسـتگی 

دوسـتی را ندارنـد. امیرمؤمنـان علـی علیـه السـالم مـی فرماید:
»بـا چاپلـوس رفاقـت نکـن کـه او بـا چـرب زبانی، تـو را اغفـال می کنـد و کار 
نادرسـت را در نظـرت درسـت جلوه می دهد.«؛ »از دوسـتی بـا دروغگو بپرهیز؛ 
زیـرا دروغگـو چـون سـراب اسـت، دور را نزدیک و نزدیـک را دور مـی نماید.«؛ 
»از دوسـتی با افراد فاسـد بپرهیز که بدی و زشـتی شـان همیشـگی اسـت.«؛ 
»از دوسـتی بـا نـادان بپرهیـز؛ زیـرا می خواهـد به تو نفعـی برسـاند، ولی زیان 

می رسـاند.«
میانه روی در دوستی

بعضـی هـا وقتی با کسـی دوسـت می شـوند، در همـان روزهای نخسـت چنان 
بـه او اعتمـاد مـی کننـد کـه همـه اسـرار زندگـی خویـش را بـا او در میان می 
گذارنـد و هیـچ محدودیتـی در رفاقـت نمـی شناسـند؛ در حالی کـه اگر روزی 
ایـن عالقـه هـای لحظـه ای و افراطـی از میـان بـرود و دشـمنی و اختالفـی 

بینشـان ایجـاد شـود، ضربـه هـای جبـران ناپذیـری متوجـه آنها خواهد شـد.
امیرمؤمنـان علـی علیـه السـالم در کالمـی زیبـا مـی فرمایـد: »در رفاقـت بـا 
دوسـت خـود انـدازه نگهـدار، بـرای آنکـه شـاید روزی با تو دشـمن شـود؛ و در 
دشـمنی بـا دشـمن خـود نیـز انـدازه نگهـدار، بـرای آنکـه شـاید او نیـز روزی 

دوسـت تو گـردد.«
پـس از انتخـاب دوسـت، بایـد در نگهـداری و ارتبـاط سـالم و سـودمند بـا او 
کوشـید. میانـه روی در ارتبـاط، یکـی از راه هـای حفـظ دوسـتی اسـت، زیـرا 
رفـت و آمدهـای بسـیار و مالقـات هـای بی حـد و اندازه، خسـته کننده اسـت 

و محبـت را از میـان مـی بـرد
پندهای دوستانه

در دیـن آسـمانی اسـالم، اصـل بـر ایـن اسـت کـه مؤمنـان یکدیگر را دوسـت 
بدارنـد و از هـر چه موجب دشـمنی اسـت، دوری کنند. از دیـدگاه نهج البالغه، 
اسـاس و پایـه دوسـتی هـا، ارزش هـای الهـی و معنـوی اسـت و با کسـی باید 
دوسـت شـد کـه دینـدار و پرهیـزکار باشـد و عامـل رشـد و تکامـل روحـی و 
معنـوی آدمـی گـردد و همـواره او را به تقـوا و پاکـی بخوانـد. امیرمؤمنان علی 
علیـه السـالم می فرمایـد: »هیچ مهربانی و دوسـتی ای، همچون دوسـت خوب 

و پندگو نیسـت.«
پرهیز از رفتارهای ناشایست

پـس از انتخـاب دوسـت، بایـد در نگهـداری و ارتبـاط سـالم و سـودمند بـا او 
کوشـید. میانـه روی در ارتبـاط، یکـی از راه هـای حفـظ دوسـتی اسـت، زیـرا 
رفـت و آمدهـای بسـیار و مالقـات هـای بی حـد و اندازه، خسـته کننده اسـت 
و محبـت را از میـان مـی بـرد. انسـان باید همواره مراقب باشـد دوسـتان خوب 
خـود را بـا رفتارهای ناشایسـت، همچـون پرخاشـگری، بدگویی، فخر فروشـی، 
دروغگویـی، بـی وفایـی، بداخالقـی، حسـادت، بخـل و... از دسـت ندهـد. امیـر 
مؤمنـان علیـه السـالم مـی فرمایـد: »بـه خشـم آوردن و شـرمنده سـاختن 
دوسـت، مقدمـه جدایـی اسـت.« و »دوسـتی خـود را بـه بـی وفایـی از دسـت 
مـده.« و »حسـادت بـه دوسـت، دلیـل بیمـاری و غیـر واقعـی بـودن دوسـتی 

اسـت.« و »شـخص گردنکـش، یـار و دوسـتی نـدارد.« 

چه دوستی را برای خود انتخاب کنم؟

فاطمه سرفرازی
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فاطمه سرفرازی

ایـن کتـاب کـه تهیه وتدویـن آن توسـط آقایـان محسـن قرائتی و 
جـواد محدثی میباشـد یکـی از کتابهای مـورد اسـتفاده نمازگزاران 

. شد میبا
ایـن کتـاب نقش نمـاز و بندگی خـدا را معرفـی میکند و شـامل ۸۱ 
عنـوان میباشـد کـه در این نوشـتار به برخـی از آن عناوین اشـاره 

: میکنیم

چرا و چگونه نماز بخوانیم 
خـدای بـزرگ، نـه از نمـاز خوانـدن مـا سـود می بـرد و نه بـی نمازی مـا به او 
زیـان می رسـاند. اگـر بخوانیم خودمان بـه پاکی جان و صفـای روح و دوری از 
پلیـدی هـا می رسـیم. اگر بـه نماز بـی اعتنا باشـیم، محروم شـدن از برکات و 
آثـار معنـوی و اجتماعـی آن، دامنگیـر خودمـان خواهد شـد و در آخرت هم به 
خاطـر ناسپاسـی و دوری از خـدا و آلوده شـدن به فسـادها کیفـر خواهیم دید.

قبولی نماز
یکـی از مسـایلی کـه مـورد بحـث کتـاب آشـنایی بـا نمـاز قـرار گرفته اسـت، 
شـرایط قبولـی عبـادات میباشـد، کـه بر مبنـای آیـات و روایات ایمـان ،والیت 

،تقـوا و مراعـات حقـوق دیگران اسـت.

مقدمات نماز
یکـی از موضوعـات مهـم این کتـاب مقدمات نماز میباشـد که به طـور خالصه 
در ایـن نوشـتار ذکـر میشـود:طهارت ،نیـت ،حضور قلـب و مواردی چـون اذان 

،تکبیـر و سـوره حمد مورد بررسـی واقع شـده اسـت.

نماز اولیاء خدا
یـاد و ذکـر نمـاز اولیـاء خدا انگیـزه خوبی اسـت برای اینکـه نماز گـزار ،نمازی 
بـا روح بـا نشـاط بخوانـد و آنهـا را الگویـی بـرای انجـام عبـادات خویـش قـرار 
بدهد.کتـاب آشـنایی بـا نمـاز ایـن مسـالة را یـادآور شـده اسـت و نمونـه های 
زیبـا در مـورد نمـاز اولیـاء الهـی ذکـر نمـوده اسـت.پس از نـگاه گـذرا کـه بـه 
نمـاز پرداختـه بـه مراحـل پایانـی آن یعنـی تشـهد بـه یکتایـی خدا و رسـالت 
و عبودیـت پیامبـر شـهادت میدهـد و با سـالم ایـن نماز را بـه پایان میرسـاند.

در آخر کتاب مطلب را با این کلمات به پایان میرساند:
به پایان مطلب رسیدم. ولی در آغاز راهیم ....

راه انسـان شـدن، کمـال یافتـن اسـت، بندگـی کـردن 
خـود  بـر  را  خـدا  اسـت،  زیسـتن  مسـلمان  اسـت، 
سرپرسـت و حاکـم  دانسـتن اسـت، خـدا را خالصانه 

پرسـتیدن اسـت 
نمـاز، انـس ما با پروردگارمان اسـت، آن را سسـت 

نگیریم.
نمـاز، سـخن گفتـن  بنـده با خالـق اسـت، آن را 

بداریم. دوسـت 
نماز، غذای روح ماست، فراموشش نكنیم.

در نمـاز خـدا را به یاد داشـته باشـیم. حضور قلب 
و توّجـه، روح و جان نماز ماسـت.

نمـاز، بازدارنـده از فحشـا و منكر اسـت، از آن بیشـتر 
بهـره بجوئیم.

معرفی کتاب 

حجت االسلم علیرضالو

آشنایی با مناز
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قانون 

 امحد عزیزی

ضملان قهلری یا مسلئولیت مدنی: عبارت اسـت از مسـئولیت شـخص به 
انجـام کاری و یـا جبـران زیانی، که ناشـی از عمل قضایی یا قرارداد عقد نباشـد 
کـه مـاده 307 قانـون مدنی غصـب، اتالف، تسـبیب و اسـتیفا را موجب ضمان 
 قهـری شـناخته اسـت. کـه در اینجـا بـه توصیـف مختصـر آنهـا مـی پردازیـم:

غصلب:  مطابـق مـاده 308 قانـون مدنـی غصـب، اسـتیال بـر حق غیر اسـت 
بـه نحـو عـدوان یعنـی اوال بـرای تحقـق غصـب تسـلط بر مـال غیر الزم اسـت 
و کسـی کـه مانـع تصـرف مالـک شـود، غاصـب نیسـت. ثانیـا غصـب در مـال 
منقـول و غیرمنقـول  هـر دو صـادق اسـت و ثالثـا تصـرف غاصـب بایـد به نحو 
عـدوان باشـد؛ یعنـی برخـالف حق و قانـون صورت گیـرد، بنابرایـن اگر تصرف 
بـا تجویـز قانـون یا اجـازه مالـک و یا به موجـب قراردادی باشـد عنـوان غصب 

ندارد.
مطابـق قانـون ،غاصـب ملـزم اسـت عیـن مـال مغصوبـه   را بـا منافعـش بـه 
 مالـک بازگردانـد و چنانچـه تلـف شـده باشـد مثـل یـا قیمـت آن را بپـردازد. 

 
تلـف  را  غیـر  مـال  کـس  هـر  مدنـی  قانـون   328 مـاده  مطابـق  اتللف: 
کنـد ضامـن آن اسـت و بایـد مثـل یـا قیمـت آن را بدهـد اعـم از آنکـه از 
روی عمـد تلـف کـرده باشـد یـا بـدون عمـد و اعـم از اینکـه عیـن باشـد یـا 
 منفعـت و اگـر ناقـص یـا معیـوب کنـد ضامـن نقـص قیمـت آن مـال اسـت  

 تسلبیب : در تسـبیب شـخص بـه طـور مسـتقیم مباشـر تلـف کـردن مـال 
نیسـت ، عنصـر تقصیـر ، در تسـبیب بسـیار پررنـگ اسـت ، به نحـوی که زیان 
دیده اگر بتواند تقصیر مسـبب را ثابت کند ، مسـتحق جبران خسـارت اسـت .

در اتـالف تقصیـر شـرط ایجـاد مسـئولیت نیسـت ، ولـی در تسـبیب ، تقصیـر 
شـرط اسـت .دراتـالف شـخص به طـور مسـتقیم مال دیگـری را تلـف می کند 

ولـی در تسـبیب شـخص مسـبب تلـف مال می شـود.

اسلتیفاء:  هرکـس برحسـب امر دیگـری اقدام بـه عملی نماید کـه عرفا برای 
آن عمـل اجرتـی بـوده و یـا آن شـخص عادتـا مهیـای آن عمـل باشـد  عامـل 
مسـتحق اجـرت عمـل خـود خواهـد بـود مگـر اینکـه معلـوم شـود کـه تبـرع 
داشـته اسـت. مـاده 336 قانـون مدنـی کـه در این ماده اشـاره بر این اسـت که 
داشـتن قصـد تبـرع امـری اسـت خـالف اصـل و بایـد ثابـت شـود و کسـی که 
کاری را بـرای دیگـری انجـام مـی دهـد مسـتحق اسـت و طرف دیگر مسـئول 

پرداخـت اجـرت المثـل عمـل متعهد می باشـد

مسئولیت مدنی یا ضمان قهری
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اصطالحات حقوقی

اقاله:
 بهم زدن عقد الزم را میگویند که با رضایت طرفین صورت میگیرد. به آن تفاسخ و تقایل نیز مي  گویند.

تعزير: 
مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن در قانون معین است و حداقل آن به اختیار قاضي است.

حواله:
 عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمة مدیون به ذمة شخص ثالثي منتقل مي گردد.

حق ارتفاق:
 حقي است براي شخص در ملك دیگري بواسطه مالكیت در ملك معین.

حق انتفاع: 
حقي است كه بموجب آن، شخص مي تواند از مالي كه عین آن ملك دیگري است یا مالك خاصي ندارد استفاده كند.

دادخواست:
 شكوائیه اي است كه به مراجع قضایي بطور كتبي و یا شفاهي عرضه مي شود.

دادخواه:
 مدعي را گویند كسیكه طرح دعوي مي كند و تظلم مي نماید.

دادرسي:
 مجموعه عملیاتي است كه بمقصود پیدا كردن یك راه حل قضایي بكار میرود )رسیدگي به مرافعه(



متن ادبی
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آری از پشت کوه آمده ام...
چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟!

برای عشق، خیانت کرد
برای خوب دیده شدن، دیگری را بد نشان داد

برای به عرش رسیدن، دیگری را به فرش کشاند
وقتی هم با تمام سادگی، دلیلش را می پرسم

می گویند: از پشت کوه آمده!
ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم وتنها دغدغه ام سالم 

برگرداندن گوسفندان از دست گرگها باشد.... تا 
اینکه این ور کوه باشم و گرگ!

حممد هبمن بیگی



نزدیـک بـه 50 درصـد از کل منیزیـم موجـود در بـدن، در اسـتخوان ها وجـود 
دارد و نیمـي دیگـر داخـل سـلول بافت هـا و ارگان هاسـت. فقـط یـك درصد از 
منیزیـم بـدن درخـون وجـود دارد امـا بـدن بـه سـختي تـالش مي کند سـطح 

ایـن میـزان منیزیـم انـدک موجـود در خـون را ثابت نگـه دارد.

منیزیـم بـراي بیـش از 300 واکنـش بیوشـیمیایي در بـدن الزم اسـت. منیزیم 
باعـث عملکـرد طبیعـي اعصـاب و عضـالت مي شـود، ریتـم قلـب را ثابـت نگاه 
مـي دارد، از سـالمت دسـتگاه ایمني بـدن حمایت و قدرت اسـتخوان ها را حفظ 

مي کنـد.

همچنیـن منیزیم سـطح گلوکز خـون را تنظیم کرده، فشـارخون را در محدوده 
طبیعـي قـرار مي دهـد. نقش آن در سـنتز پروتئیـن، متابولیسـم و تولید انرژي 

به اثبات رسـیده اسـت.

کمبود منيزيم در بدن
منیزیـم بـه وفـور در منابـع گیاهـي و حیواني یافت مي شـود؛ به عـالوه، کلیه ها 
مي تواننـد بـا ممانعـت از اتـالف منیزیـم بـه حفـظ ایـن عنصـر کمک کننـد 
بنابرایـن کمبـود آن بـه نـدرت اتفـاق مي افتـد؛ گرچـه شـیوع آن در سـال هاي 

اخیـر افزایـش یافته اسـت.

سالمت

احتمـال بـروز کمبـود منیزیـم در مبتالیـان بـه بیماري هـاي گوارشـي نظیـر 
بیماري هـاي  سـلیاک،  سـوءجذب،  سـندرم  کـرون،  بیمـاري  مزمـن،  اسـهال 
پانکـراس، برداشـتن برخـي از روده و التهـاب روده؛ افـرادي بـا رژیم هاي غذایي 
کـه حـاوي مقادیـر زیـادي مـواد فرآیندشـده و غـالت تصفیـه شـده و مقـدار 
کمـي سـبزیجات اسـت؛ بـه دنبـال فعالیـت شـدید ورزشـي؛ در دوران سـریع 
رشـد )نوجوانـي، بـارداري و شـیردهي(؛ در صورت مصرف داروهـا )دیورتیک ها، 
اسـتروییدها، ملین هـا و داروهـاي شـیمي درماني(؛ در مبتالیـان بـه دیابـت و 

پـرکاري غـده تیروییـد و نیـز در صـورت مصـرف زیـاد الـکل وجـود دارد.

عالیـم و نشـانه هاي کمبـود منیزیـم عبارتنـد از اسپاسـم و گرفتگـي عضالنـي؛ 
افسـردگي، تحریک پذیـري و اختـالل در تمرکز؛ بي اشـتهایي، تهوع و اسـتفراغ؛ 

افزایـش تري گلیسـیرید و کلسـترول خـون؛ احتباس آب و سـدیم.

کمبـود خفیـف منیزیـم مي توانـد منجـر بـه بـروز هیپرتانسـیون، بیماري هـاي 
قلبـي – عروقـي، پره?اکالمپسـي و اسـتئوپروز شـود، امـا کمبـود متوسـط تـا 
نارسـایي هاي  هیپوکالمـي،  هیپوکلسـمي،  اسـت  ممکـن  عنصـر  ایـن  شـدید 
عضالنـي – عصبـي ) نظیر تتاني، تشـنج و آتاکسـي( را به دنبال داشـته باشـد. 
تحقیقـات نشـان مي دهنـد کمبـود منیزیم احتمال تشـکیل سـنگ هاي کلیوي 

و زایمـان زودرس را نیـز افزایـش مي دهـد.
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کمبود منیزیم را جدی بگیرید!

دکرت نسیم حکیمی ها



سلندرم روده تحریک پذیلر )emordnyS lewoB elbatirrI(  که 
SBI  گفتله ملی شلود ، نوعلی اختللل در عملکلرد  اختصلاراً 
روده اسلت کله بلا درد مزملن در ناحیله شلکم، احسلاس ناراحتی، 
نفلخ و تغییرات در علادات روده ای،بدون هرگونله علت ارگانیک 
دیگری، مشلخص می شلود. اسلهال یا یبوسلت می تواننلد علمت 

غاللب باشلند کله ممکن اسلت به صلورت متنلاوب ظاهر شلوند
عللل: علـل IBS مشـخص نیسـت، اگـر چـه تئوریهایـي از قبیـل اختـالالت 
گوارشـي، عدم تحمل غذا و مسـائل روحي ممکن اسـت دخالت داشـته باشـند. 
اکثـر محققیـن بـر ایـن باورنـد کـه IBS بدنبـال بـاال بـودن میزان حساسـیت 
روده نسـبت بـه حـد نرمـال، بوجـود مـي آید.رایج تریـن تئـوری این اسـت که 
آی بـی اس از اختـالل در تعامـل میـان مغـز و دسـتگاه گـوارش پدیـد می آیـد، 
اگرچـه ممکـن اسـت نوعـی اختـالل در فلـور روده ها و یـا دسـتگاه ایمنی بدن 

نیـز در ایجـاد آن نقش داشـته باشـد
پذیـر معمـواًل در دوران جوانـي شـروع  علئلم: سـندرم روده تحریـک 
مـي شـود. زنـان 2 برابـر مـردان بـه ایـن بیمـاري مبتال مـي شـوند. و عالمت 
اصلـي IBS ،درد شـکمي و تغییـر در اجابـت مزاج )اسـهال و/ یا یبوسـت( مي 

باشد.
- درد شکمي

معمـواًل درد شـکمي ماهیتـي کرامپـي دارد، شـدت آن متغییـر و در قسـمت 
پائیـن چـپ حـس مي شـود. 

ایــن درد در بعضــي از بیمــاران بــا مصــرف غــذا یــا اســترس عاطفــي آغــاز مــي شــود 
ــا دفــع گاز یــا مدفــوع کاهــش مــي یابــد. در تعــدادي از خانمهــاي مبتــال  و ب
ــر رابطــه اي بیــن اپیزودهــاي درد و ســیکل  ــه ســندروم روده تحریــک پذی ب

قاعدگــي را احســاس مــي شــود. 
- تغییر اجابت مزاج

تغییـر اجابـت مـزاج دومیـن ویژگـي سـندرم روده تحریـک پذیـر مـي باشـد. 
الگوي تغییر اجابت مزاج شـامل اسـهال، یبوسـت، یا یبوسـت و اسـهال متناوب 
مي باشـد. اگر اسـهال نشـانه غالب باشـد، این اختالل را سـندرم روده تحریک 
پذیـر بـا اسـهال غالـب مـي نامند. اگر یبوسـت نشـانه غالب باشـد ایـن اختالل 

را سـندرم روده تحریـک پذیـر با یبوسـت غالب مـي نامند. 
- اسهال

اسـهال ناشـي از سـندرم روده تحریـک پذدیـر بـه صـورت مدفوع شـل و حجم 
کـم مـي باشـد. اسـهال معمـواًل در روز اتفاق مـي افتـد، و اغلب مـوارد صبح یا 
بعـد از خـوردن رخ مـي دهـد. اسـهال اغلـب بـا حس فوریـت بدنبال احسـاس 

تخلیـه ناقـص مدفـوع رخ مـي دهد. 
حـدود ۱/۳ بیمـاران مبتـال به سـندرم روده تحریک پذیر اسـهال همـراه با دفع 
بلغـم را تجربـه مي کنند. در سـندرم روده تحریک پذیر اسـهال شـبانه رخ نمي 

دهـد، در غیـر اینصورت باید به تشـخیص دیگـري فکر کرد. 
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- یبوست
یبوسـت ممکـن اسـت روزهـا تـا ماهها طـول بکشـد. مدفـوع معمواًل سـفت و 
باریـک مـي باشـد. گاهـي اوقـات بیمـاران احسـاس تخلیـه ناقص دفـع مدفوع 
میکننـد، حتـي زمانیکـه رکتوم خالي اسـت. این احسـاس ناقص منجـر به زور 

زدن و نشسـتن طوالنـي مـدت در توالـت و مصـرف انما و مسـهل مي شـود. 
- عالئم دیگر: 

عالئـم دیگـر بیمـاري شـامل نفـخ، گاز، آروغ زدن، سـوزش سـردل، اختالل در 
بلـع، سـیري زودرس و حالـت تهوع مي باشـند. 

تشلخيص: عالئـم تعـدادي از اختالالت روده اي مانند سـوء جـذب، بیماري 
التهابـي روده، کولیت میکروسـکوپیک و ائوزینوفیلیک شـبیه به عالئم سـندرم 
روده تحریـک پذیـر مـي باشـند. بدلیـل اینکـه هیـچ نشـانگر تشـخیصي براي 
سـندرم روده تحریـک پذیر وجـود ندارد، تاریخچـه بیماري، معاینـه فیزیکي و 

تسـتهاي انتخابـي جهـت رد اختـالالت دیگر کمـک کننده خواهـد بود. 
معیارهای تشخیصی:

درد یـا ناراحتـی شـکمی عـود کننـده ، حداقـل سـه بـار در مـاه در سـه مـاه 
گذشـته همـراه بـا دو یـا بیشـتر از معیارهـای زیـر : 

۱- بهبود درد شکمی با اجابت مزاج
۲- شروع درد شکمی با تغییر در دفعات اجابت مزاج

۳- شروع درد شکمی با تغییر در قوام مدفوع
- ایـن معیارهـا بایسـتی حداقـل در سـه مـاه اخیـر تکمیـل شـده باشـند و 

شـکایات ، حداقـل از شـش مـاه قبـل شـروع شـده باشـند   
آزمايشات:

آزمایشـهاي خونـي روتیـن معمـواًل نرمـال، امـا در رد دیگـر اختـالالت کمـک 
کننـده هسـتند. گاهـي اوقات بسـته بـه عالئم خـاص یـا فاکتورهـاي دیگر در 

سندرم روده حتریک  پذیر



بـه دیگـر اختالالت گوارشـي مبتال هسـتند. تعامل با پزشـک 
معالـج جهـت ثبـت عالئـم مهـم خواهـد بـود. اگـر عالئـم به 
مـرور زمـان تغییـر کننـد تسـتهاي بیشـتري ممکـن اسـت 

توسـط پزشـک درخواسـت شود. 
در بعضـي از افـراد بعـد از مصـرف فیبـر، عالئـم افزایـش گاز 
روده اي اتفـاق مـي افتـد بـه همیـن دلیـل مصـرف مکمـل 
هـاي پرفیبـر را بایـد بـا دوز کم شـروع کـرد و به مـروز زمان 
دوز مصرفـي را افزایـش داد کـه ایـن امـر باعـث کاهش عالئم 

بوجـود آمـده بدنبـال افزایـش گاز روده اي مـي شـود. 

درمان رواني- اجتماعي
اسـترس و اضطـراب باعـث تشـدید IBS در بعضـي از بیمـاران میشـود. بیمار 
بایـد بـا پزشـک معالـج خـود در مـورد نقـش اسـترس و اضطـراب در شـروع 
عالئـم بیمـاري گفتگـو کـرده و در مورد بهتریـن راه حل موجود بـا هم تصمیم 

کنند.  گیـري 

داروهـا: داروهایـي کـه در درمـان IBS اسـتفاده مـي شـوند شـامل: داروهاي 
آنتـي کلینرژیـک، ضـد افسـردگي، ضد اسـهال، ضد اضطـراب و آنتـي بیوتیک 

باشـد.  هامي 
انتخـاب دارو بسـتگي بـه عالئـم غالـب بیمـاري مانند اسـهال، یبوسـت یا درد 
دارد. بعنـوان قاعـده کلـي، داروها براي بیماراني که پاسـخ مناسـب به اقدامات 
محافظـه کارانـه ماننـد تغییـر رژیـم غذایي و یا مکمـل هاي حاوي فیبر پاسـخ 
مناسـب نـداده اند اسـتفاده مي شـوند،. امـا این اختـالل را درمان نمـي کنند. 
ماهیـت مزمـن IBS ودسـت و پنجه نـرم کردن بـراي کنترل عالئـم مي تواند 

بـراي پزشـک و بیمار هر دو خسـته کننده باشـد. 
چه باید كرد؟

ممكـن اسـت پزشـك تغییراتـي در نحوه و فرم زندگي شـما بـراي كنترل روده 
تحریك پذیـر پیشـنهاد كنـد. مهمترین پیشـنهادات شـامل تغییر رژیـم غذایي 

و كاهش فشـارهاي روحي اسـت.
غذایتان را تغییر دهید

غذا مي تواند یكي از علل مهم سندرم روده تحریك پذیر باشد. 
• دقـت كنیـد كـدام غذاهـا شـما را اذیـت مي كنـد، از آنهـا پرهیز كنیـد. براي 
مثـال خـوردن بعضـي محصـوالت لبنـي ماننـد شـیر كـه مي توانـد ایجـاد نفخ 

. كند
• روزانـه 6 تـا 8 لیـوان آب بنوشـید ولـي از خـوردن غذاهاي آبكـي مانند آش 

یـا بصـورت پرحجـم در یك وعـده خـودداري كنید.
• از مصـرف زیـاد حبوبـات )نخـود، لوبیـا، عـدس و لپـه( و بقـوالت ) آجیـل و 

تخمـه( پرهیـز كنید.
• اگـر مشـكلتان یبوسـت اسـت غذاهـاي پرفیبر بخوریـد ولي بـراي جلوگیري 
از ایجـاد نفـخ بـه دفعـات و بـا حجم كم ایـن غذاها را اسـتفاده نماییـد. فیبرها 

مدفـوع را نـرم كـرده و باعث عبـور آسـان آن از روده بزرگ مي شـوند.
فشارهاي روحي را كنترل كنید

روده  عالئـم  تشـدید  بـه  منجـر  افسـردگي  یـا  اضطـراب  و  روحـي  فشـار 
تحریك پذیـر مي گـردد. فراگیـري اینكـه چگونـه فشـار روحي را كنتـرل كنیم 
بـه بهبـود وضعیـت مزاجـي كمـك خواهـد كـرد. ابتـدا علـل فشـار روحـي را 
در زندگیتـان مشـخص كنیـد و راههـاي تـازه بـراي كنـار آمـدن بـا آن را یـاد 
بگیریـد. ورزش مرتـب راه مهمـي بـراي رهایي از فشـار روحي اسـت. همچنین 
ورزش بـا بهتـر كـردن حـركات روده اي بـه درمان یبوسـت كمـك مي كند. در 
مـوارد نـادري مراجعـه بـه روانپزشـك و اسـتفاده از داروهـاي ضد اضطـراب یا 

افسـردگي ضـرورت پیـدا مي كنـد

71

دکرت نسیم حکیمی ها

تاریخچـه بیمـاري، پزشـک ممکـن آزمایشـات عملکـرد تیروئید و / یـا آزمایش 
مدفـوع جهـت چک کـردن اختـالالت خـاص دیگـر درخواسـت کند. 

درمان:درمـان معمـواًل یـک فراینـد طوالنـي مـدت خواهد بـود. مهم این اسـت 
کـه بـا پزشـک معالج خـود در مورد عالئـم، نگراني هـا و هرگونـه محرک تنش 
زا یـا مسـائلي کـه در خانـه، محـل کار یـا در خانـواده بوجـود مـي آیـد گفتگو 

 . کنید
تغييرات غذايي

تعـدادي از غذاهـا کـه باعـث بـروز عالئم شـبیه بـه IBS مي شـوند یا تشـدید 
کننـده IBS شـناخته شـده اند شـامل مـواد لبني )که حـاوي الکتوز باشـند(، 
حبوبـات )ماننـد لوبیا( و سـبزیجات خانـواده کلم )مانند بروکلـي، گل کلم، کلم 

بروکسـل و کلم(مي باشند 
افزایـش مصـرف غذاهـاي پرفیبـر )بـا اضافه کـردن غذاهـاي خاص بـه رژیم یا 
 IBS مکمـل هـاي داراي فیبـر( مـي توانـد عالئـم را در بعضي افـراد مبتـال به
بهبـود بخشـد، بخصـوص در افرادي که یبوسـت دارند. در صورت مشـکل بودن 
مصـرف فیبـر در رژیـم غذایي مـي توان از مکمـل هاي پرفیبـر و افزاینده حجم 

مدفـوع )مثـل پسـیلیوم یا متیل سـلولز( اسـتفاده کرد. 
شـده  تبلیـغ   IBS درمـان  بـراي  طبیعـي  و  گیاهـي  درمانهـاي  از  تعـدادي 
اسـت)خصوصًا در اینترنـت(. متاسـفانه شـواهدي دال بـر سـودمند بـودن ایـن 

داروهـا وجـود نـدارد. 
پیـش آگهـي :اگـر چه IBS باعث ناراحتي جسـماني وفشـار روحي ، مي شـود. 
اکثـر بیمـاران مبتـال بـه IBS دچـار اختـالالت سـالمتي جـدي طوالني مدت 
نمـي شـوند. اغلـب بیمـاران راهکارهـاي کنتـرل بر عالئم خـود را یـاد گرفته و 

ایـن بیمـاري در آنهـا باعـث کاهـش امید بـه زندگي نمي شـود. 
کمتـر از ۵% از افـرادي کـه بیمـاري آنها IBS تشـخیص داده شـده در حقیقت 
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ابتـال بـه عفونت های ویروسـی مجاری تنفسـی فوقانـی که به اصطـالح عمومی 
کـه  اسـت  بیماری هایـی  شـایع ترین  از  می شـود،  شـناخته  سـرماخوردگی 
دسـت کم یکـی دو بـار در سـال، بیشـتر افـراد جوامع مختلـف بشـری را مبتال 
می سـازد و بـرای چنـد روز هم که شـده، فعالیت های روزمـره مبتالیان را تحت 
تأثیـر خـود قـرار می دهـد. عامـل اصلـی ایـن بیمـاری، گروهـی از ویروس های 
مجـاری تنفسـی فوقانـی هسـتند ولـی در درصـد اندکـی از مبتالیـان، افـزوده 
شـدن عفونت هـای باکتریایـی سـبب تغییـر الگوی بیمـاری در روزهـای پس از 
ابتـال می گـردد کـه بالطبع درمـان هرکـدام متفاوت می باشـد. در ایـن مختصر 
قصـد داریـم به طـور خالصـه به مبانـی تشـخیصی و درمان هـای کاربـردی این 

بیمـاری از دیـدگاه طـب سـنتی ایـران بپردازیم.
درمان های طبیعی و داروهای گیاهی 

الف( اصول گیاه درمانی در پزشکی رایج
هـدف از جـدا کـردن ایـن اصطـالح از مبحـث مربوط به طـب سـنتی تأکید بر 
ایـن مطلب اسـت که دیـدگاه غالب در گیاه درمانی پزشـکی رایج، پیـرو دیدگاه 
ایـن مکتـب بـه داروهای شـیمیایی اسـت. در ایـن دیـدگاه، هـر داروی گیاهی 
دارای مـاده مؤثـره ای اسـت که جهت درمـان نوعی بیمـاری کاربـرد دارد. مثاًل 
گیـاه بابونـه به دلیـل مواد تسـکین بخش و ضدالتهـاب خود، در درمان سـردرد 

مؤثر اسـت
ب( تشخیص و درمان سرماخوردگی در طب سنتی ایران

در مکتـب طـب ایرانـی، محـور اصلـی عالیـم و پیگیـری روند درمان بر اسـاس 
نـوع ترشـحات مجاری تنفسـی فوقانی تنظیم می شـود. بر اسـاس تعریف منابع 
طـب سـنتی، منشـاء اصلـی ایـن ترشـحات مغـز اسـت و آنچـه از مسـیر بینی 
و چشـم خـارج می شـود، »زکام« نـام می گیـرد و ترشـحاتی کـه بـه حلـق و 
مجـاری تنفسـی تحتانـی و... ریختـه می شـود، »نزلـه« نـام دارد. منابـع طـب 
سـنتی ایـران، ترشـحات نزلـه ای را در دو گـروه کلـی قـرار داده اند: نزلـه گرم و 

نزله سـرد.
 نزله گرم: 

عالیـم: عالمت هـای ذکرشـده در نزلـه گـرم، بیشـتر بـا عالیـم سـرماخوردگی 
متناسـب اسـت و شـامل ترشـحات رقیـق و آبکـی بینـی و حلـق، سـوزش و 
خـارش گلـو و حلـق، سـرخی چشـم ها، التهـاب حلـق و گرفتگـی بینـی و صدا 

می باشـد.
و  آوردن خلـط  قـوام  بـه  و سـرد،  گـرم  نزله هـای  در  درمـان  اصـل  درمـان: 
ترشـحات و آمـاده کـردن آنهـا بـرای دفـع اسـت؛ بدیـن معنـا کـه بـا تدابیر و 
داروهـای مناسـب، خلـط رقیـق را غلیـظ و خلـط غلیـظ را رقیـق نماییـم. بـا 
ایـن توضیـح مشـخص اسـت کـه بایـد تدابیـری بـه کار بـرد کـه در روزهـای 
نخسـت سـرماخوردگی کـه خلـط رقیق اسـت، آن را غلیـظ نماییـم و برعکس 
در روزهـای نهایـی یـا هنـگام بـروز عوارضـی چـون سـینوزیت چرکـی و وجود 
اخـالط غلیظـی که دفع آنها مشـکل اسـت، بایـد با تدابیـر و داروهای مناسـب 
خلـط را رقیـق و آمـاده دفـع نمـود به طـور کلـی دسـتورات درمانـی نزلـه گرم 

شـامل زیر اسـت:
1- بهتـر اسـت غـذای اصلـی در سـه روز نخسـت، تنهـا سـوپ جـو رقیـق بـا 
حبوبـات بسـیار انـدک و سـبزیجات فـراوان باشـد و تـالش گردد معده سـبک 
نـگاه داشـته شـود. در ایـن زمـان خـوردن غذاهـای سـنگین بویژه گوشـت، به 

شـدت منع شـده اسـت.
2- از مصـرف آب خالـی بویـژه آب سـرد اجتنـاب گـردد. با توجه بـه اینکه آش 
جـو ذکرشـده، بسـیار رقیـق و آبکی اسـت، مایعات مـورد نیاز بـدن را به خوبی 

می نماید. تأمیـن 
3- مصـرف حریـره تهیه شـده از آب، سـبوس گنـدم، نشاسـته، کتیـرا، روغـن 
بـادام و شـکر و همچنیـن مصـرف مغـز بـادام، روغـن بادام شـیرین و کـره گاو 

توصیه شـده اسـت.
4- روغن هـای بـا طبـع سـرد ماننـد روغـن بنفشـه و روغـن کـدو، در بینـی 

چکانـده شـود. 
5- اگـر میـزان ترشـحات و رّقـت آن زیـاد بـود، می تـوان سـبوس گنـدم را 
در سـرکه خیسـانید و خشک شـده را دود کـرد و دود آن را استنشـاق نمـود. 
همچنیـن دود کافـور در کـم کـردن ترشـحات مذکـور مفیـد اسـت، ولـی باید 
دقت نمود این دسـتور مربوط به حاالت شـدید و جهت کنترل نسـبی شـرایط 

حـاد اسـت وگرنـه ترشـحات مذکـور باید قـوام یافتـه و از بـدن خارج شـوند.
6- در صـورت ریـزش زیـاد ترشـحات بـه حلـق، غرغـره کـردن آب انـار یا آب 
عـدس )آبـی کـه عـدس در آن پختـه شـده( یـا پوسـت و تخـم خشـخاش یـا 

ترکیبـی از آنهـا مفید اسـت.
7- استحام با آب ولرم در نزله گرم مفید است.

8- جهـت کنتـرل سـرفه های خشـک، همـه اقدامـات بـاال بسـیار مفید اسـت. 
در صـورت نیـاز، یـک قاشـق غذاخوری به دانـه را در یـک لیوان آب بخیسـانید 
تـا حالـت ژلـه ای پیـدا کنـد و هر دو سـاعت یـک قاشـق غذاخـوری از آن را به 
تدریـج بخوریـد و دانه هـای به را در دهـان نگه دارید و لعـاب آن را قورت دهید.
9- تـالش کنیـد بـه صـورت طاق بـاز نخوابید بلکـه به پهلـو خوابیده و زیر سـر 
خـود را هـم بـاال نبریـد تـا ترشـحات از بینـی دفـع شـده و کمتـر بـه مجـاری 

تنفسـی پایینـی ریخته شـود.
 نزله سرد:

بـا عالیـم مزمـن شـدن و عـوارض  نزلـه سـرد، بیشـتر  عالیـم: عالمت هـای 
و  دارد  تطابـق  و...  باکتریایـی  برونشـیت  سـینوزیت،  ماننـد  سـرماخوردگی 
مهم تریـن ایـن عالیـم وجـود ترشـحات غلیـظ و لـزج اسـت کـه به سـختی از 
مجـاری تنفسـی جـدا می شـود و می توانـد بیشـتر بـه رنـگ سـفید و کمتـر به 
رنگ هـای زرد و سـبز و تیـره باشـد. همچنیـن فـرد، دچـار سـنگینی بـدن و 
کسـالت و بویـژه سـنگینی سـر، گرفتگـی بینـی، صـدای تودماغـی اسـت کـه 
بیشـتر بـا کاهـش حـس بویایی و چشـایی و کمتر با احسـاس بو و مـزه عفونت 

و دود همـراه می باشـد. 
درمـان: درمـان در ایـن نـوع نزلـه، تا حـد زیادی بـا نزله گـرم متفاوت اسـت و 
عمومـًا بـر رقیـق نمـودن و دفع خلط غلیظ اسـتوار اسـت. از تدابیـر و داروهای 
مهمـی کـه باعـث پخته شـدن خلط غلیـظ و آمادگـی آن برای دفع می شـوند، 

می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره کرد:
۱. پوشـانیدن سـر و حتـی گرم نمـودن آن با حولـه گرم یا کیسـه ای که در آن 

ارزن گرم شـده ریخته باشـند.
۲. نوشـیدن جوشـانده ای از شـوید، بابونـه، بومـادران، آویشـن و مرزنجـوش. 
همچنیـن می تـوان از صاف کـرده ایـن جوشـانده به صـورت نیم گـرم بـر سـر 
ریخـت یـا استنشـاق نمـود )هـر 6 سـاعت، یـک قاشـق غذاخـوری از مخلـوط 
نیم کـوب مجمـوع داروهـا، در دو لیـوان آب جوشـانده شـود و پـس از صـاف 

کـردن اسـفاده گـردد(.
۳. خـوردن جوشـانده ای از زوفـا، ریشـه شـیرین بیان و انجیـر نیـز جهـت نـرم 
کـردن سـینه و طبـع مفیـد اسـت )هـر 8 سـاعت، یـک قاشـق غذاخـوری از 
مخلـوط نیم کـوب داروهـا بـا ۵ عـدد انجیـر، در یک و نیـم لیوان آب جوشـانده 

شـده، پـس از صاف کـردن، اسـتفاده گـردد(.
4. جهـت رفـع گرفتگـی بینـی، روغن هـای محّلـل ماننـد روغـن مرزنجـوش، 
بابونـه و شـوید در بینـی بچکاننـد و حتـی در برخـی منابـع چـون »قانـون« 
اشـاره شـده کـه بدن و بویژه دسـت و پاهـا، اطراف نـاف و نشـیمن گاه را با این 

نماینـد. روغن مالـی  روغن هـا 
۵. غذاهـای سـبک میـل شـود و بویژه حریـره ای از سـبوس گندم، مغـز بادام و 

عسـل تهیه و میل شـود.
6. از خواب زیاد بویژه خواب وسط روز و پس از غذا و حّمام اجتناب گردد.

۷. از رفتـن بـه حّمـام تـا زمانی کـه عالیم پخته شـدن خلط و تسـهیل دفع آن 

سرماخوردگی از دیدگاه
 طب سنتی ایران



ظاهـر نشـده، اجتنـاب گـردد. ولـی پـس از ظهـور این عالیـم، رفتن بـه حمام 
یاریگـر درمـان اسـت. دقـت شـود در مباحـث طب سـنتی ایران، هـر گاه بحث 
حمـام مطـرح می گـردد، منظـور حمام هـای قدیـم اسـت کـه فـرد دسـت کم 
نیـم سـاعت در فضـای کامـاًل گـرم و مرطـوب یـا کاماًل خشـک قـرار گیـرد تا 
رطوبت هـای اضافـی بـدن تحلیـل رود. مصـداق قابـل تطابـق امـروزی چنیـن 

حمامـی، اسـتفاده از سـونا می باشـد.
8. از خـوردن آب بویـژه آب سـرد جـداً خـودداری شـود و در صورت تشـنگی، 

مقـداری آب گـرم کـه بـا کمـی گالب و شـکر مخلوط شـده، میل شـود .
نتیجه گیری:

سـیر بیماری سـرماخوردگی از روزهای نخسـتین تا روزهـای پایانی 
بهبـود یـا تـا بـروز عـوارض آن چـون سـینوزیت حـاد یـا مزمـن 

یـا پنومونـی و... دارای عالیمـی متفـاوت اسـت و از دیـدگاه 
مکتـب طـب ایرانی، تشـخیص ها و درمان هـای متفاوتی نیز 

دارد. بیشـتر محصوالت ارایه شـده در پیشـخوان 
داروخانه هـا کـه بـا عنـوان فراورده هـای گیاهـی 
در ایـن زمینـه عرضـه می گردنـد)9(، در درمـان 
نزلـه سـرد کاربـرد بیشـتری دارند و چه بسـا در 
نزله گرم اثر تشـدیدکننده عالیم داشـته باشـند. 
توصیـه می گـردد پزشـکان عالقمند بـه درمان با 
داروهـای گیاهـی، بـا توجه بـه اصول تشـخیص 
و درمـان در طـب سـنتی ایـران، هـر کـدام از 
داروهـای عرضه شـده را بـا رعایـت سـیر عالیـم 
بیمـار تجویـز نمایند تـا نتیجه بهتـری از مصرف 
داروهـای گیاهـی نصیـب بیماران محتـرم گردد.

با توجه به اینكه گیاهان دارویی در درمان بیماری 
ها از روند كندتری نسبت به داروهای شیمیایی 
آمده،  عمل  به  تحقیقات  طبق  ولی  برخوردارند 
به  نسبت  گیاهان  این  مصرف  میزان  روزها  این 
سال های قبل افزایش یافته و این نشاندهنده این 
مسئله است كه به رغم درمان كندتر این قبیل 
گیاهان، عده ای از افراد به جهت توجه بیشتر به 
به ضررهای  را  درمان  نوع  این  موضوع سالمتی، 

جانبی حاصل از داروهای شیمیایی ترجیح داده اند و این گامی مهم در جهت 
زندگی سالم محسوب می شود. اگر شما نیز به این روش زندگی عالقه مندید 
پیشنهادهای زیر می توانند شما را در درمان گیاهی بیماری سرماخوردگی و 

تبعات آن یاری دهد: 
و  سرماخوردگی  بروز  هنگام  به  اقدامات  ترین  رایج  از جمله  دادن  بخور   -۱
مشكالت ناشی از آن مانند گرفتگی و خشكی مخاط بینی، سرفه و غیره است 
و از آنجا كه منابع گرمازا به خصوص از نوع متمركز آن مانند شومینه و بخاری 
هوا را خشك می كنند با كاربرد این لوازم، این مشكالت نیز افزوده می شوند 
لذا همواره رطوبت موردنیاز در محیط را با قرار دادن كاسه و یا كتری پر از آب 
بر روی اجاق گاز و یا بخاری و همچنین ریختن اندكی محلول اكالیپتوس در 
آن تامین كرده و یا در صورت داشتن دستگاه بخور، هوای موجود را مرطوب 
كنید. عالوه بر این اقدام، به منظور آنكه بخارها و هوای گرم، بیشتر و به طور 
مستقیم از مجاری تنفسی بیمار وارد شود، بهتر است با انداختن حوله ای بر 

روی سر او و همچنین ظرف حاوی مواد بخور به طور همزمان، به او توصیه كنید 
بر روی  را  پایان، حوله  انجام دهد. سپس در  امكان تنفس های عمیق  تا حد 
صورت او كشیده و از بیمار بخواهید تا پایان خشك شدن رطوبت و عرق موجود 
در سر و صورتش حوله را به همان صورت نگه داشته و به فضای سرد وارد نشود.
البته عالوه بر گیاه اكالیپتوس، گیاهان دارویی دیگری نیز وجود دارند كه بخور 
اینجا  تاثیرگذار هستند. در  بیماری بسیار  این  بهبودی  نیز در روند  آنها  دادن 
اشاره  آنها  از  استفاده صحیح  این گیاهان و همچنین طریقه  از  نمونه  به چند 

خواهیم كرد: 
الف- آویشن و گل بنفشه را به میزان مساوی مخلوط كرده و با مقدار مناسبی 
آب بجوشانید. بخارهای ناشی از این مواد در حال جوش را بخور داده 

و باقی مانده را پس از صاف كردن بنوشید. 
هم  با  مساوی  میزان  به  را  خشك  پونه  و  ریحان  مقداری  ب- 
و در حالت  ریخته  از آب  پر  ای  و درون كاسه  مخلوط كرده 
جوش بر روی اجاق گاز بخور دهید )ترجیحًا از 

ریحان بنفش استفاده كنید(.
ج- بخور مخلوط پر سیاوشان، آویشن و ریحان 
برای  نیز  آب  در  مساوی(  میزان  به  كدام  )هر 
جوشانده  البته  است.  مفید  بسیار  سرماخوردگی 
توان  می  خوراكی  صورت  به  نیز  را  مخلوط  این 

استفاده كرد. 
و همچنین  گلودرد  و  ها  برای كاهش سرفه   -۲
گسترش  از  جلوگیری  جهت  مواقع  برخی  در 
لیوان  یك  محلول  چندبار  روزی  سرماخوردگی، 
عسل  غذاخوری  قاشق  یك  و  داغ  جوشیده  آب 
و چند قطره آب لیموترش تازه را با هم مخلوط 

كرده و بنوشید. 
بردن خارش گلو، مكیدن چند  بین  از  برای   -۳

عدد میخك بسیار مفید است. 
است  هایی  سبزی  جمله  از  نیز  شلغم   -4
بیماری  روزهای  در  همواره  آن  خوردن  كه 
سرماخوردگی توصیه می شود. رایج ترین طریقه 
استفاده شلغم به صورت پخته با نمك و یا شكر 
ساده  های  سوپ  یا  و  آش  در  آن  مصرف  یا  و 
به  افراد  از  بسیاری  ولی  است  بیماری  مخصوص 
طعم  نداشتن  دوست  به جهت  ها  بچه  خصوص 
پخته این ریشه غده ای از مصرف آن صرف نظر 
می كنند در حالی كه به دو روش دیگر می توان 

از خواص آنتی بیوتیكی شلغم بهره مند شد: 
بر  به صورت خام  و  كنده  پوست  را  الف- شلغم 

روی ساالد فصل رنده كرده و میل كنید. 
كندن،  پوست  بدون  شلغم،  شستن  از  پس  ب- 
قسمت باالی آن را با چاقو به صورت افقی برش 
بزنید. كمی از داخل شلغم را به وسیله قاشق مرباخوری گود كرده و فضای خالی 
را با یك قاشق مرباخوری شكر پر كنید. سپس قسمت بریده شده را مانند در بر 
روی شلغم حاوی شكر قرار دهید. این كار را با چند شلغم انجام دهید. سپس 
آنها را درون كاسه ای در كنار هم چیده و در یخچال به مدت یك شب تا صبح 
بگذارید. پس از طی این مدت هنگامی كه در هر یك از شلغم ها را باز كنید، 
با كاسه ای پر از محلول آب شلغم و شكر مواجه می شوید. این شربت عصاره 
شلغم است. شما می توانید مانند دارو روزی چندبار از این شربت استفاده كنید. 
۵- اغلب افراد گل گاوزبان را به جهت تاثیرات آرامبخشی و تقویت كننده قلب 
می شناسند حال آنكه اینها خواص فرعی این گیاه محسوب شده و بیشترین 

خاصیت این گیاه بر روی سرماخوردگی است. 
گیاه گل گاوزبان ضدسرفه، خلط آور و معرق است. 

این گیاه را به همراه عسل دم كرده و یا از جوشانده آن استفاده كنید.  

دمنوش
در صورتی که دچار زکام شده اید می توانید نعناع، پونه، 
آویشن و مرزنجوش را به مقدار مساوی دم کرده و در طول 
بخور  از  توانید  نمایید. همچنین می  بار مصرف  روز چند 

دادن همین مواد نیز بهره ببرید.
اثر خستگی زیاد، استرس و بی خوابی  در صورتی که در 
آنفوالنزا  دچار سردرد و سنگینی چشم ها و حاالت شبه 
شده اید می توانید از دم کرده گل گاوزبان با لیموعمانی و 

بدون نبات چندین بار در روز استفاده نمایید.
اگر دچار تب هستید می توانید از دم کرده بنفشه چند بار 
از خشکی  در روز استفاده نمایید. همچنین روغن بنفشه 

پوست در این فصل جلوگیری می کند.
اگر دچار خشکی شدید گلو و حنجره هستید و سرفه های 
به  خطمی  و  پنیرک  کرده  دم  دهد  می  رنجتان  خشک 

کمکتان خواهد آمد.
اگر از مشکالت معده مثل رفالکس رنج می برید و یا کسل 

و بی حوصله هستید دمنوش چای به موثر خواهد بود.
اگر خشکی شدید پوست و یبوست دارید شربت شیر بادام 

را فراموش نکنید.
البته بهتر است تمام موارد را با رعایت اصول کلی استفاده 

کرده و از افراط در مصرف آنها بپرهیزید.

مرتضی مجاهدی | پزشک، 
دستیار دکترای تخصصی طب سنتی ایران

سایت تندرستان

نسخه گیاهی برای
سرماخوردگی

گردآوری : دکرت نسیم حکیمی ها
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برخلی علادات و رفتارهلا هسلتند کله در اطرافملان روزملره شلاهد 
آنهلا  انجلام  حلال  در  ناخلودآگاه  صلورت  بله  افلراد  کله  هسلتیم 

هسلتند کله ایلن علادات باعلث آسلیب بله سللمتی می شلود.
برخلي از علادت ها براي سللمت مضر اسلت. اين عادت هلا مي تواند 
پيامدهلاي خطرناکلي داشلته باشلد کله حتي تصلور آن بلراي ما 

سلخت است.
در ايلن مطللب بله نقل از »MSN« به بخشلي از اين عادت ها اشلاره 

کنيم. مي 

1( پيچاندن موها
کشـیدن و پیچیـدن موهـا دور انگشـت بـه مـرور زمـان باعـث آسـیب دیـدن 
مـو و ریـزش آن مـي شـود. کشـیدن مـو مـي توانـد یـک حالـت رواني بـه نام 
»تریکوتیلومانیـا« باشـد کـه نوعي وسـواس اسـت و نیاز بـه روان درمانـي دارد.

2( شکستن قولنج گردن
پیچانـدن سـر بـه یـک سـمت، تراکـم گاز موجـود در مفصـل هـاي بیـن مهره 
پشـت را کاهـش مـي دهـد. اگـر چه ممکن اسـت بـا ایـن کار احسـاس خوبي 
پیـدا کنیـد امـا، شکسـتن مکـرر قولنـج گـردن مـي توانـد ربـاط هـاي اطراف 
گـردن را بیـش از حـد تحریـک و مسـتعد آسـیب کنـد. عـالوه بـر آن، تحرک 
بیـش از حـد مفصـل هاي سـطحي، باعث سـاییدگي درون مفصل ها مي شـود 
و بـه مـرور زمـان بـه آرتریـت منجـر مـي شـود. در مـوارد نـادر نیـز شکسـتن 

قولنـج مـي توانـد باعث سـکته شـود.

3( دست زدن به صورت
لمـس کـردن صـورت یـا کندن آکنـه مي توانـد به الیـه میکروسـکوپي و نازک 
پوسـت آسـیب برسـاند. هنـگام کنـدن آکنه اگـر دچار خـون ریزي شـود، لکه 
دائمـي ایجـاد مـي شـود بنابرایـن هرگز جوش یـا قسـمت هایي را کـه خارش 
دارد، دسـتکاري نکنیـد و از کرم هـاي موضعي و مرطوب کننده اسـتفاده کنید

4( قسمت داخل لپ ها را گاز مي گيريد
هماننـد جویـدن ناخـن هـا، جویـدن قسـمت داخـل لـپ ها مـي توانـد به یک 
عـادت تبدیـل شـود. در اغلـب مـوارد این قسـمت از لپ متـورم و زخم مي شـود. 
بـه مـرور زمـان این زخـم تبدیل بـه یک التهـاب مزمـن و احتمااًل دچـار خون 

ریـزي مي شـود.

5( آدامس جويدن
آدامـس جویـدن خطـر بـروز TMJ بـه دلیـل اسـتفاده بیـش از حـد از عضلـه 
هـاي فـک را افزایـش مـي دهـد. آدامـس هـاي رژیمـي نیز مشـکالت خـود را 
دارد؛ بـه ویـژه مشـکالت هاضمه اي. سـوربیتول، نوعي شـیرین کننـده طبیعي 
اسـت کـه در صـورت مصرف بیـش از حـد )روزي 8۱ تا ۰۲ عدد( ممکن اسـت 
عـوارض نامطلوبـي بـه همـراه داشـته باشـد. قـورت دادن هـواي اضافـه هنگام 

جویـدن، گاز معـده را نیـز افزایـش مـي دهد.

6( زبان زدن يا گاز گرفتن لب
زبـان زدن لـب هـا، آن را در معـرض آنزیـم هـاي گوارشـي قـرار مي دهـد. این 
آنزیـم هـا پوسـت را از بیـن مـي بـرد و مـي توانـد منجـر بـه التهـاب شـود که 

ظاهـر خشـک و تـرک خـورده ایجـاد مـي کند.

7( جويدن انتهاي مداد يا خودکار
میکـروب هـا در انتهـاي مـداد یا خـودکار قـرار دارد و این عادت مـي تواند فرد 
را در معـرض باکتـري هـاي بیمـاري زا از جملـه ویـروس سـرماخوردگي قـرار 
دهـد. فـردي کـه عفونـت دارد به احتمـال زیاد روي انگشـتانش ویـروس وجود 
دارد کـه از طریـق خـودکار و صفحـه رایانـه و تلفـن پخـش مي شـود. جویدن 
انتهـاي مـداد یـا خـودکار مـي تواند بـه دنـدان و به بافت هـاي نرم لثه آسـیب 

برساند.

7 عادت شایع که
 به سالمت آسیب می زنند !!!

طه سهرابی
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جدی بگیرید
قابـل توجـه والدیـن، اگـر فرزندتـان به نظر شـما بـد نـگاه می کند، چشـم ها را 
جمـع می کنـد، از نـور فـراری اسـت، دائـم چشـم هایش را لـوچ می کنـد، یـک 
جسـم را خیلـی از نزدیـک نـگاه می کنـد، چشـم ها را مرتـب بـه هـم می زنـد، 
چشـم ها را می مالـد یـا چشـم هایش قرمـز اسـت بایـد توجـه شـما را برانگیـزد 
و در چنیـن حالت هایـی او را فـوراً پیـش چشـم پزشـک ببریـد. در صورتـی که 
نزدیـک بینـی در خانـواده وجـود دارد بایـد حتمـًا بـا پزشـک مشـورت کنیـد، 

چـون ضعـف چشـم زمینـه ارثی نیـز دارد. 
در صورتـی کـه کـودک از نظـر انحـراف و افتادگـی پلـک و به طور کلـی از نظر 
ظاهر چشـم مشـکلی نداشـته باشـد و در انجـام کارهـای روزمره دچار مشـکل 
بینایـی نباشـد، بهترین سـن معاینـه جهت اطمینان از سـالمت بینایی سـن 4 
تـا 7 سـالگی می باشـد. بـه خاطر اینکه شـیوع تنبلی چشـم در این سـنین زیاد 
اسـت و در صـورت عـدم درمـان بـه موقع در ایـن سـنین بینایی کـودک دچار 

صدمـات جبـران ناپذیری می شـود.

ساده اما موثر 
هـر چه سـن باالتـر می رود کـودکان راحت تـر به مشـکالت خود پـی می برند و 
دربـاره آن هـا صحبـت می کنند؛ مثاًل یـک کودک ده سـاله به راحتـی می گوید 
کـه تـار می بیند یا چشـم هایش می سـوزد. بـا این حـال چون هـدف جلوگیری 
از ضعیـف شـدن و مشـکالت چشم هاسـت، معاینـه همه کودکان حداقل سـالی 

یک بـار توصیه می شـود. 
بچه هـا در سـنین ده تـا پانـزده سـال، خصوصًا در فصل تابسـتان، زمـان زیادی 
را بیـرون از منـزل بـه بـازی می گذرانند؛ از آنجا کـه نور آفتـاب در بیماری های 
چشـم  سـوزش  و  قرمـزی  ماننـد  چشـمی 
موثر اسـت پیشـنهاد می شـود که بین 
سـاعات ده تـا چهـار بعـد از ظهـر 
بیـرون از منـزل نباشـند یـا در 
سـایه بـازی کننـد. همچنیـن 
)حتـی  روز  بقیـه سـاعات  در 
از  حتمـًا  ابـری(  روزهـای 
آفتابی اسـتاندارد  عینـک 
و کاله آفتابی اسـتفاده 

. د شو

 بـرای خریـد عینـک آفتابـی به مکان هـای فروش معتبـر مراجعه کنیـد و قبل 
از آن بـا یـک کارشـناس بینایی سـنجی در ایـن بـاره مشـورت نماییـد. هیـچ 
وقـت از دسـت فروش هـا و مغازه هـای نامعتبـر عینـک آفتابـی نخریـد. اگـر 
بـه مسـافرت یـا مکانـی می رویـد کـه گـرد و خـاک وجـود دارد بهتر اسـت به 
فرزندتـان توصیـه کنیـد کـه چشـم هایش را هـر چنـد سـاعت یک بار بشـوید. 
ایـن مـورد را نیـز تذکـر دهید کـه هنـگام مطالعه، نـور مناسـب و فاصله کتاب 

30-40 سـانتی متـر می باشـد.  
تماشـای تلویزیـون و کار بـا رایانـه باعث ضعیفی چشـم نمی شـود؛ فقط گاهی 
ممکـن اسـت در اثـر تماشـای زیـاد تلویزیـون به خصـوص از فاصلـه نزدیک و 
یـا کار زیـاد بـا رایانـه چشـم ها دچار خسـتگی و سـوزش شـوند. بعـد از کار با 
رایانـه و تماشـای تلویزیـون از کـودک بخواهید 10-15 دقیقه بـه 3 متر دورتر 
نـگاه کنـد. )همـه می تواننـد ایـن کار را انجام دهنـد( با این عمل چشـم قدرت 

خـود را بازیابـی خواهد کرد.
دو تصـور غلـط در مـورد معاینـه چشـم وجـود دارد. یكـی اینكـه اگـر خـوب 
می بینیـد نیـازی بـه معاینـه چشـم نداریـد و دیگـری »تسـت بینایـی« همان 
معاینـه چشـمی اسـت. بایـد توجـه داشـت كـه اپتومتـری یـا بینایـی سـنجی 
علـم مراقبت هـای بینایـی می باشـد و عـالوه بر تسـت بینایـی، چشـم را از نظر 
بیماری هـای دیگـری كـه ممكن اسـت عالئم زودرس نداشـته باشـند ولی نیاز 
بـه درمـان زودرس دارنـد معاینـه می کنـد. در نتیجـه معاینـه كامـل چشـمی 

بسـیار بیشـتر از یـك تسـت بینایی اسـت. 

از طبیعت کمک بگیرید
می تـوان بـا مصرف مـواد غذایی سرشـار از ویتامین ها و مواد مغذی به سـالمت 
چشـم ها کمـک کـرد و جلـوی ضعیف شـدن آن هـا و دیگر بیماری های چشـم 
را گرفـت. یکـی از ایـن مـواد غذایـی هویج اسـت و تمام مـوادی که سرشـار از 
ویتامیـن آ هسـتند. در مـورد هویـج توصیـه می شـود کـه بـا شـیر میل شـود 
چـون چربـی موجـود در آن بـه جـذب بیشـتر ایـن ویتامیـن کمـک می کنـد. 
حتمـًا منابع ویتامین سـی را می شناسـید )مرکبـات، کیوی و گوجـه فرنگی...( 
ایـن ویتامیـن، جلـوی آسـیب های رادیکال هـای آزاد را می گیـرد و از سـلول ها 
محافظـت می کنـد. البتـه عـدس کـه در قـرآن کریـم نیـز به آن اشـاره شـده، 

بـرای قـدرت بینایـی و جلوگیری از ضعف چشـم بسـیار مفید اسـت.

نتیجه گیری 
چشـمی  آسـیب های  معـرض  در  بسـیار،  کنجکاوی هـای  خاطـر  بـه  بچه هـا 
زیـادی قـرار دارنـد کـه ممکن اسـت در اثـر ایـن بازیگوشـی ها )بازی بـا ترقه، 
آتـش بـازی، نـگاه کـردن به جوشـکاری و...( سـالمت چشمانشـان را از دسـت 
بدهنـد. هوشـیاری بـه موقـع و نصایـح والدین می توانـد جلوی بسـیاری از این 

آسـیب ها را بگیـرد.

از ضعیف شدن چشم های فرزندتان
 جلوگیری کنید

حممدحسین اهلی 
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شوره سر
شـوره سـر یا سـبوره با پوسـته ریزی پوسـت سـر مشـخص می شـود که همراه 
بـا خـارش و گاهـی اوقات همـراه با قرمـزی ودلمه می باشد.پوسـته های سـفید 
رنـگ در البـالی موهـا كـه گاهـی روی شـانه ها ریختـه و از نظـر زیبائـی و 
اجتماعـی ناخوشـایند اسـت. شـوره سـر نـوع خفیـف درماتیـت سـبوروئیک 
می باشـد. درماتیـت سـبوروئیک یـا درماتیـت  شـوره ای  بـه ضایعـات قرمـز و 
پوسـته دار پوسـت کـه بـا تولیـد سـبوره )پوسـته های  چـرب  یا خشـک  سـفید 
رنـگ(  و خـارش همـراه اسـت، گفتـه می شـود. ایـن  بیمـاری  مسـری  نیسـت .

 
شوره سرچگونه بوجود می آید؟

علت شـوره سر-پوسـت سـر بطور طبیعی در اثر الیه الیه شـدن طبقه شـاخی 
ازدسـت داده و الیه هـای جدیـد جایگزیـن  را  آن الیه هـای شـاخی قدیمـی 
می گردنـد. درحالـت عـادی ایـن سـلولها ظـرف ۳۰ – ۲۰ روز مراحـل رشـد 
خـود را طی كـرده و از سـطح پوسـت بـه صـورت سـلولهای مـرده بـه بیـرون 
ریختـه می شـوند. درصورتیكـه ایـن روندبـه شـكل غیرعـادی تسـریع گـردد، 
تعـداد سـلولهای مـرده افزایـش یافته و همراه باچربی و ترشـحات دیگر پوسـت 
تشـكیل »شـوره سـر« را می دهند. شـوره سـر به حدی شـایع اسـت که برخی 
متخصصـان آن را امـری طبیعـی می دانند.پـس شـوره سـر در اثـر جـدا شـدن 
سـلول های خارجـی پوسـت سـر بـه وجـود می آیـد و بایـد نسـبت بـه درمـان 

عارضـه شـوره سـر اقـدام کرد.

چه عواملی در بروز شوره سر دخیل هستند؟
یکـی از عوامـل موثـر در بروز شـوره سـر مشـكالت گوارشـی مثـل چاقی . ۱

زیـاد، یبوسـت وعـدم هضم غذا اسـت.
عـدم داشـتن تغذیـه صحیـح و کمبود های تغذیـه ای )کمبـود ویتامین ها . ۲

و...( از دیگـر عوامل موثر در بروز شـوره سـر اسـت
خستگی های بیش از حد روزانه. ۳
 کمبود خواب. 4
استرس های روحی و اختالالت عاطفی. ۵
عامل توارث. 6
اختالالت هورمونی )به خصوص آندروژنها (. ۷
هوای  سرد و خشک . 8
واکنش های آلرژیک. 9

گرمای بیش از اندازه. ۱۰
استفاده از کاله های تنگ و چسبان. ۱۱
پوست  چرب، تعریق زیاد نیز در بروز شوره سر موثر است. ۱۲
مصـرف بی رویـه مـواد آرایشـی مـو و عـدم رعایـت نظافـت مـو )شـامپو . ۱۳

نـزدن  مرتـب یا اسـتفاده از شـامپوی نامناسـب ، عدم شست و شـوی کافی 
سـر متعاقب اسـتفاده از شـامپو و یا باقی ماندن بقایای صابون در پوسـت 

سـر( نیـز از عوامـل دیگر موثر در بروز شـوره سـر اسـت.
آسـیبهائی كه به پوسـت سـر وارد میشـود مثل سشـوار زدن و فرمو بیش . ۱4

ازحـد، بابلیـس، رنـگ كردن و مـش زدن مكرر مو.
از عوامـل دیگـر موثـر در بـروز شـوره سـر مصـرف برخـی داروهـا مثـل . ۱۵

بـاال اسـت سـایمتیدین، كلرپرومازیـن و داروهـای ضدفشـارخون 
همچنین شـوره ممکن اسـت علت میکروارگانیسـمی و نیز قارچی داشـته . ۱6

باشـد )Pityrosporum Ovale، »ماالسـزیا وسـتریکتا« و »ماالسـزیا 
) گلوبوسا«. 

درمان شوره سر
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انواع شوره سر
شوره سر به دو فرم دیده می شود:

۱- شـوره سـر خشـك :كـه درایـن حالت پوسـته ها بـه سرنچسـبیده و بصورت 
پوسـته های نـازك بـا ظاهـر پـودری خاكسـتری روی سـر، شـانه ها و اطـراف 
گـردن دیـده مـی شـوند و ظاهـر بسـیار زشـت وزننـده ای بوجـود می آورند.در 
ایـن نـوع شـوره سـر خـارش هـم وجـوددارد. شـوره خفیـف بسیارشـایع بـوده 

بطـوری کـه برخـی ازمتخصصیـن وجـود آن راطبیعـی تلقـی می کننـد.
۲- شـوره چـرب : كـه درآن پوسـته ها بزرگتـر و چـرب بـوده و لـذا بـه هـم 
چسـبیده و نمی ریزنـد بلكـه یك حالت متراكم وچرب درپوسـت سـربوجود می 
آورندكـه بیمـار را بسـیار ناراحـت می كنـد. اغلب اوقـات خارش هم وجـوددارد.

 
پیشگیری  از بروز شوره سر

پیشـگیری  از بروز شـوره سـر-نمی توان  از شـوره سـر پیشـگیری  قطعـی بعمل 
آورد. امـا بـرای  بـه  حداقـل  رسـاندن  شـدت  یا دفعـات  شـعله ور شـدن  بیماری 

شـوره سـر می توانیـم از روشـهای زیـر اسـتفاده کنیم.
 ۱- اگـر پوسـت سـر خـارش زیـادی داشـت، هرگـز آنـرا بـا ناخـن نخارانیـد 
چـرا کـه ایـن کار ممکـن اسـت باعـث ایجاد عفونـت گـردد؛ در عـوض از نوک 

انگشـتان بـرای ایـن کار اسـتفاده کنیـد.
۲-روزهایـی کـه هـوا خیلـی سـرد، بـادی، و یـا آفتابـی شـدید اسـت، اگـر می 
خواهیـد بـرای مـدت زمـان طوالنـی در فضـای آزاد باقـی بمانیـد، کاله نـرم و 

راحتـی بـه سـر بگذارید.
۳-در محلـی کـه هسـتید از یـک مرطـوب کننـده هـوا اسـتفاده کنیـد تـا هوا 

شـود. مرطوب 
4- مصـرف رنـگ مـو و محصـوالت حالـت دنـده مـو کـه در آنهـا الکل بـه کار 
رفتـه اسـت را محـدود کنیـد چـرا کـه مصرف الکل سـبب خشـک شـدن موها 

می شـود.
۵-بـه انـدازه کافـی از ویتامینهـا بـه خصـوص گـروه  B در رژیـم غذایـی خود 

اسـتفاده کنید.ایـن ویتامیـن از بـروز شـوره سـر جلوگیـری می کنـد.
6 - بـرس زدن مرتـب موهـا در درمـان شـوره سـر اهمیـت زیـادی دارد زیـرا 
سـبب می شـود کـه جریـان خـون سـریعتر شـود و سـلول ها تغذیـه شـوند.هر 
شـب پیـش از رفتـن بـه رختخـواب بـا یـک بـرس مویـی،  موهـای خـود را از 
جهـات مختلـف بـرس بزنید،بـه طوری کـه در حـدود صدبار برس روی سـرتان 
حرکـت کنـد و در تمـام نقـاط خـون را به جریـان بیندازد. شـانه کـردن مرتب 
موهـا بویـژه در هوای آزاد و تمیز تاثیر بسـیاری در درمان شـوره سـر دارد. زیرا 
ایـن کار موجـب افزایـش جریـان خون و سـلولهای بافت پوسـت سـر می شـود. 
همچنیـن می توانیدبـرای افزایـش گـردش خـون در سـر، پوسـت آنـرا بـا نوک 

انگشـتان خـود به صـورت دایـره ای ماسـاژ دهید.
۷ -اگـر میزان شـوره سـر زیاد نیسـت و در حد متوسـط قـرار دارد، مـی توانید 

روزی یـک بـار موهـای خـود را با شـامپوی معمولی بشـویید. با ایـن کار تقریبًا 
تمـام شـوره سـر  از بیـن خواهند رفـت. سـعی کنیـد از شـامپوهای معمولی و 
یـا شـامپو بچـه اسـتفاده کنیـد. شـامپوهایی که قـدرت پـاک کنندگـی باالیی 
دارنـد، پوسـت سـر را خشـک کـرده و موجـب می شـوند که میزان شـوره سـر 

بیشـتر شود.
8 –رعایـت رژیـم غذایی:درصورتـی که شـوره سـر در اثـر بدغذایی باشـد رژیم 
غذایـی مناسـب بـرای آن توصیه می شـود.پرهیز از خوردن چربی هـای حیوانی، 
پرهیـز از زیـاده روی در مصـرف شـیرینی ها ، شـکالت ،   آجیـل ،  غذاهای سـرخ 
شـده و پـر ادویـه و غذاهایی کـه روی آنها فرایندهایـی انجام گرفتـه مثل انواع 
کنسـروها و قهـوه غلیـظ سـالمت را به موهـا بـاز می گرداند. خوردن سـبزیها و 
میوه هـا و مـواد پروتئیـن دار بـه مقـدار فـراوان بـرای درمان شـوره سـر توصیه 
می شـود. غذاهایـی کـه ویتامینهـای A ، E ، B و پروتئین به حـد کافی دارند، 

از شـوره سـر جلوگیـری می کنند.
 

درمان شوره سر)راههای درمان شوره سر(
الـف- درمـان سـنتی شـوره سـر:درمانهای مختلفـی توصیـه شـده اسـت کـه 

موثریـن آنهـا شـامل مـوارد ذیـل میباشـد :
شـب هنـگام، دو قاشـق غذاخـوری پـودر تخـم شـنبلیله را درآب خیـس . ۱

کـرده و صبـح روز بعـد آنـرا به تمـام کف سـر بمالید و پس از نیم سـاعت 
میتوانیـد آنرا بشـویید.

روش دیگـر درمـان شـوره سـر ،اسـتفاده از آب تـازه لیمو ترش اسـت که . ۲
بعـد از آخریـن شستشـو سـر و آبکشـی، یـک قاشـق غذا خـوری از آنرا به 

کـف سـر بمالید.
اسـتفاده از چغنـدر بـه خصـوص نوع سـفید رنـگ آن، به نحـوی که پس . ۳

از جوشـاندن مقـداری از چغنـدر در آب و پـس از صافی نمودن جوشـانده 
هرشـب سـر را با آن ماسـاژ دهید.

درمـان طبیعـی دیگر برای شـوره سـر سـرکه سـیب اسـت. بـرای معالجه . 4
موهایتان را باسـرکه سیب ماسـاژ دهید.اسـیدهای طبیعی،سلولهای مرده 
را از سـر جـدا می کنـد. پـس از چند دقیقه سـرتان را با شـامپو بشـوئید.

 
از  می توانیـد  سـر  مختصـر  شـوره   رفـع   سـر:برای   شـوره  طبـی  ب-درمـان 
شـامپوهای  طبی ضدشـوره  از جمله سـلنیوم سـولفید، کتوکونـازول، پیریتنیوم 
زینـک )پریتیـون روی( و انـواع شـامپوهای پلی تار و شـامپو های آنتی سـپتیک 
ماننـد شـامپو سـتاولون و نیـز لوسـیون های  نرم کننـده  پوسـت  اسـتفاده  کنید.

هادی امحدی| طلبه درس خارج
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مـواد غذایـی جزویـی از عوامـل بـه وجـود آورنـده ی ورم لثه محسـوب 
در  باکتری هـا  تجمـع  شـامل  بیماری هـا  ایـن  بـروز  علـت  اولیـن  می شـود. 
جرم هایـی اسـت کـه روی دندان هـا کشـیده می شـود و در نتیجـه لثه هـا دچار 
التهـاب و خونریـزی می شـوند. کافـی اسـت کـه به طـور مرتـب دندان هایتان را 
تمیـز کنیـد و بهداشـت دهـان و دنـدان را رعایـت کنیـد. بااین حـال همیشـه 
جرم هـای دنـدان حـاوی باکتری هایی هسـتند کـه اگر حواسـتان نباشـد باعث 
بـروز واکنش هـای التهابـی می شـوند و بـه بافـت لثه هـا آسـیب می زننـد. در 
بـه  ایـن عفونـت  و عفونت هـا شـکل می گیرنـد.  لثه هـا منقبض شـده  نتیجـه 
اسـتخوان تکیـه گاه لثـه حملـه کـرده و بـه آن نیـز آسـیب می زنـد. ایـن همان 
بیمـاری پریودنتیـت اسـت کـه متاسـفانه خطـر ابتـال بـه بیماری هـای قلبـی 
عروقـی را بـه میـزان 15 درصـد افزایـش می دهـد. خوشـبختانه ویتامین هایـی 
ماننـد ویتامیـن C و E، زینـک و فـوالت از لثه هـا و قلـب محافظـت می کننـد. 
در نتیجـه می شـود بـا انتخـاب غذاهـای سـالم و مفیـد از بـروز ایـن بیماری ها 
پیشـگیری کـرد. بـا ما باشـید تا با مواد غذایی محافظ لثه بیشـتر آشـنا شـوید.

صبحانه را کامل میل کنید
یـک صبحانـه ی کامـل و مناسـب بـرای حفظ سـالمت لثه ها موثر اسـت. شـیر، 
سرشـار از کلسـیم؛ یعنـی همـان مـاده ی معدنـی محافـظ لثه هـا اسـت. نتایـج 
پژوهشـی کـه روی 13000 داوطلـب انجـام شـده اسـت نشـان می دهـد خطـر 
ابتـال بـه التهـاب لثه در افـرادی که مـواد غذایی سرشـار از کلسـیم نمی خورند 
دو برابـر اسـت. دانشـمندان معتقدنـد کـه این مـاده ی معدنـی بـا باکتری هایی 

کـه فـک را تهدیـد می کننـد مقابلـه کـرده و باعـث تقویـت آن ها می شـوند. 
عـالوه بـر ایـن محققـان به ایـن نتیجه رسـیدند افـرادی کـه روزانه چند سـهم 
غذایـی غـالت کامـل میـل می کنند به میـزان 15 درصـد کمتـر در معرض این 
بیمـاری قـرار می گیرنـد. ایـن مـواد غذایـی بـا ممانعـت از افزایـش قنـد خـون 
مانـع از واکنش هـای گلیکـوژن می شـود کـه بـه التهـاب بافت هـای نـرم ماننـد 

لثه هـا آسـیب می زنـد.
نتایـج پژوهشـی کـه بـه مـدت یـک سـال در دانشـگاه پنسـیلوانیا انجام شـده 
اسـت نشـان می دهـد افـرادی کـه ویتامیـن A و B6 کمتـری مصـرف می کنند 

بیشـتر از مشـکالت دندانـی و به خصـوص پریودنتیـت رنـج می برنـد
توجـه داشـته باشـید کـه آب پرتقـال سرشـار از ویتامیـن C اسـت کـه باعـث 
احیـای لثه هـا می شـود. افـرادی کـه بـه میزان کافـی از ایـن ویتامیـن بهره مند 

هسـتند لثه هـای سـالم تری دارنـد. 
صبحانـه ی کاملـی حـاوی غـالت کامـل و لبنیـات و ویتامیـن C میـل کنیـد. 
مابقـی روز نیـز 5 تـا 6 سـهم غذایـی غـالت کامل میـل کنید. هر سـهم غذایی 
معـادل یـک فنجـان غـالت، نصـف فنجـان پاسـتاها یـا برنج یـا یک بـرش نان 

کامـل می باشـد. 
روزانـه 1000 تـا 1200 میلی گـرم کلسـیم نیـاز داریـد کـه معادل یـک فنجان 
شـیر یـا یـک پیالـه ماسـت کم چرب و یـک پیاله اسـفناج یـا یک قوطـی ماهی 

سـاردین است.

اگـر اهل غالت صبحانه هسـتید حواسـتان باشـد شـیر جمع شـده در تـه پیاله 
را حتمـًا سـر بکشـید. زمانی که غالت در شـیر غرق می شـوند بخـش اعظمی از 
ویتامین هـا، مـواد معدنـی و دیگـر مـواد مغـذی خود را به شـیر پـس می دهند. 

در نتیجـه این شـیر یـک معجون اسـت که نباید از دسـت داد.
گوشت گاو و بره

ایـن مـواد غذایـی حـاوی پروتئیـن همچنیـن سرشـار از زینـک)روی( اسـت. 
زینـک یک مـاده ی معدنـی مفید با خـواص ضدالتهابـی و آنتی اکسـیدانی قوی 
اسـت کـه عملکـرد سیسـتم ایمنی بـدن را تقویـت کرده و بـا بـروز عفونت لثه 
مقابلـه می کنـد. حواسـتان باشـد که ویتامیـن B6 نیز همین خـواص را دارد که 
بـه میـزان زیـادی در گوشـت گاو موجـود اسـت. نتایـج پژوهشـی که بـه مدت 
یـک سـال در دانشـگاه پنسـیلوانیا انجـام شـده اسـت نشـان می دهـد افـرادی 
کـه ویتامیـن A و B6 کمتـری مصـرف می کننـد بیشـتر از مشـکالت دندانی و 
به خصـوص پریودنتیـت رنـج می برنـد. توجه داشـته باشـید کـه خانم هـا روزانه 
8 میلی گـرم و آقایـان 11 میلی گـرم زینـک نیـاز دارنـد کـه با مصـرف یک تکه 
گوشـت گاو کبـاب شـده تامیـن می شـود. نیـاز روزانـه ی خانم هـا بـه ویتامیـن 
ب6 1.3 تـا 1.5 میلی گـرم و بـرای آقایـان 1.3 و 1.7 میلی گرم اسـت. 90 گرم 
تـن ماهـی 0.88 میلی گـرم، یـک عـدد سـیب زمینی متوسـط 0.2 میلی گـرم، 
یـک عـدد مـوز 0.55 میلی گـرم، 90 گـرم گوشـت شـانه ی گاو 0.53 میلی گرم 

ویتامیـن B6 دارند.
مکمل های مفید

مولتی ویتامین
مولتی ویتامین هـا مانـع از بـروز کمبـود مـواد مغـذی محافـظ بـدن می شـوند. 
و   C ویتامیـن  بـه  نیـاز  بدنتـان  کـه  بدانیـد  بایـد  می کشـید  سـیگار  اگـر 
آنتی اکسـیدان های بیشـتری دارد. اگـر کـم غذا هسـتید و گوشـت کمی مصرف 
می کنیـد یـا از مشـکالت گوارشـی رنـج می بریـد احتمـال اینکـه در معـرض 
کمبـود زینـک)روی( قرار داشـته باشـید زیاد اسـت. در این صـورت مکمل های 

بـه دردتـان می خـورد.  مولتی ویتامیـن 
B6 مکمل ویتامین

کمبـود ویتامیـن B6 در نتیجـه ی مصـرف کم غـالت کامل، حبوبات و گوشـت 
بـروز می کنـد. اگـر تصـور می کنیـد دچـار کمبـود ایـن ویتامیـن شـده اید از 
مکمل هـای ویتامیـن B6 اسـتفاده کنیـد. توصیـه می کنیم با پزشـک مشـورت 

کنیـد امـا در حالـت کلـی مصـرف روزانـه یک عـدد قرص کافیسـت.
یـک صبحانـه ی کامـل و مناسـب بـرای حفظ سـالمت لثه ها موثر اسـت. شـیر، 
سرشـار از کلسـیم؛ یعنـی همـان مـاده ی معدنـی محافـظ لثه هـا اسـت. نتایـج 
پژوهشـی کـه روی 13000 داوطلـب انجـام شـده اسـت نشـان می دهـد خطـر 
ابتـال بـه التهاب لثـه در افـرادی که مـواد غذایی سرشـار از کلسـیم نمی خورند 

دو برابر اسـت
مکمل کلسیم

مصـرف مکمـل کلسـیم بـه افـرادی توصیـه می شـود که لبنیـات یا سـبزیجات 
سـبز تیـره ی کمـی مصرف می کننـد. 1000 تـا 1200 میلی گـرم از این ماده ی 

معدنـی بـا در نظـر گرفتن کلیسـم ناشـی از مصرف مـواد غذایی کافیسـت. 
میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان را دریابید

بتاکاروتـن کـه در بـدن مـا بـه ویتامیـن A تبدیل می شـود یک آنتی اکسـیدان 
قوی اسـت که باعث تقویت سیسـتم ایمنی بدن می شـود. اسـفناج و سـبزیجات 
بـرگ سـبز دیگـر، سـیب زمینی شـیرین، هویـج، کـدو، طالبـی، زردآلـو و کاًل 
میوه هـای نارنجـی سرشـار از این آنتی اکسـیدان هسـتند. توجه داشـته باشـید 
کـه ویتامیـن C نیـز بـا عفونت هـا مقابلـه می کنـد و بـه میـزان قابل توجهی در 

مرکبـات، فلفـل دلمـه ای  و بروکلی موجود اسـت.
توصیـه می کنیـم روزانـه میـوه و سـبزیجات تـازه به خصـوص سـبزیجات زرد و 
سـبزیجات بـرگ دار مصـرف کنیـد. مصـرف میوه هایی کـه ذکر شـد را فراموش 

نکنیـد. بـدن مـا روزانه بـه 5 تا 6 فنجـان میوه و سـبزیجات نیـاز دارد.

حممدحسین اهلی

سالمت و تغذیه

می شود با انتخاب غذاهای سامل و مفید از 
بروز بیماری های لثه پیشگیری کرد.

با ما باشید تا با مواد غذایی محافظ لثه بیشتر آشنا شوید.
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واقعیـت ایـن اسـت کـه هـر چه سـن باالتر مـی رود، احتمـال تحلیـل روی و 
پـوک شـدن اسـتخوان ها بیشـتر می شـود کـه البتـه ما نمـی توانیـم از این 
رخـداد، کامـاًل جلوگیـری کنیـم. امـا مـی توانیـم از طریـق مـواد غذایـی که 
کلسـیم فـراوان دارنـد، مثـل مواد لبنـی و میوه و سـبزیها رونـد آن را کند تر 

کـرده و بازسـازی اسـتخوان هـا را تـا حدی سـریع تـر کنیم.
البتـه فعالیـت در کنـار ایـن تغذیـه، مـی توانـد کمـک مؤثـری باشـد. یعنـی 
کلسـیمی کـه وارد بـدن می شـود، جذب و تمرکـز و تمرکز آن در اسـتخوان، 
یـک دوره یـا گـردش خـاص دارد و انجـام ایـن گـردش بـه فعالیـت فـردی 
بسـتگی دارد در خیلـی از کشـورهای غربـی دیده می شـود کـه آدم هایی به 
خاطـر موقعیـت آب و هوایـی و موقعیـت اجتماعی در گوشـه ای نشسـته اند 
و هـر سـاعت انـواع قـرص هـای ویتامیـن و کلسـیم را مصـرف می کننـد؛ اما 
چـون حرکـت و فعالیـت نـدارد، تأثیری را که مـی خواهند، نمـی گیرند. پس 
عـالوه بـر مـواد غذایـی، حرکـت و فعالیـت هـم یـک فاکتـور مؤثـر در تأمین 

است.  سـالمت 
یـک عامـل دیگـر، نـور آفتـاب اسـت. یعنـی کسـانی کـه در محیط بـاز و در 
معـرض تابـش مسـتقیم نور آفتـاب هسـتند، به طرز چشـم گیری نسـبت به 
کسـانی کـه در محیـط بسـته و بـدون آفتاب زندگی یـا کار می کننـد، از نظر 
تحلیـل رفتـن اسـتخوان ها و مشـکالت عضالنی و اسـتخوانی و پیری زودرس 

تفـاوت دارند. 
بـه عبـارت دیگـر، راز جـوان مانـدن و حفـظ سـالمت اسـتخوانها و عضالت و 

مفاصـل، در سـه کلمه اسـت:
1- فعالیت

2- کلسیم )به صورت مواد غذایی(
3-  نور آفتاب

در صـورت تمـاس کافـی بـا نـور آفتـاب، هیچگونه مکمـل تغذیـه ای خاصی 
جهـت تأمیـن ویتامیـن D  ضـرورت نخواهـد داشـت. ویتامین D اثـرات خود 
را بـر روی اسـتخوان، روده و غـدد پاراتیروئیـد اعمـال مـی کنـد تـا بتوانـد 
متابولیسـم کلسـیم و فسـفر را تنظیم کند. افزایش سـن، ظرفیت پوسـت در 

پوكي استخوان و نقش تغذيه

تولیـد ویتامیـن D را کاهـش مـی دهـد این کاهش پس از سـن 70 سـالگی، 
4 برابـر مـی باشـد. ضـد آفتابهـای موضعـی مـی توانند تولیـد ویتامیـن D را 
کاهـش یـا کامـاًل متوقـف کننـد. تماسـهای تصادفـی با نـور آفتـاب در اغلب 
مـردم، مقـدار کافـی ویتامیـن D را ایجاد می کنـد. در افراد میانسـال، تماس 
صـورت، دسـت و انـدام فوقانـی بـا مقادیـر کمتـر از حـد اریتماتـوی پوسـت 
)مرحلـه قبـل از قرمزی پوسـت که بـرای افراد مختلـف زمان متفاوتـی دارد( 
بـه صـورت 2 تـا 3 بـار در هفتـه کفایت مـی کند، البتـه در طـول فصل های 
سـرد سـا که زاویه خورشـید و تابش نـور آفتـاب افزایش می یابد، نـور آفتاب 
بـه علـت تابـش بـا زاویـه بـاال، کارایـی الزم را نداشـته و نیـاز اسـت در ایـن 
فصـول، مـدت بیشـتری در معرض نور خورشـید بـود و یا از غذاهای مناسـب 
جهـت تأمیـن ویتامیـن D بدن اسـتفاده کرد. افراد مسـن نیز باید با مشـورت 

پزشـک از مکمـل های مناسـب اسـتفاده کنند.
کدام یک از مواد غذایی، کلسیم بیشتری دارند؟

سـر دسـته مـواد غذایی کلسـیم دار، لبنیات اسـت. مثـل انواع مختلـف پنیر، 
جالـب اسـت بدانیـد پنیرهـای مختلـف مقـدار کلسـیم متفـاوت دارنـد. مثاًل 
مقـدار کلسـیم موجـود در پنیـر لیقـوان بـا مقـدار کلسـیم موجـود در یـک 
پنیـر معمولـی، فـرق می کند. انواع شـیر و ماسـت نیز کلسـیم فـراوان دارند. 
در میـوه جـات و مرکبـات، کلسـیم زیـادی وجـود دارد. معمواًل پرتقـال را به 
خاطـر وجـود ویتامیـن ث مـی خوردنـد. در حالـی که کلسـیم آن بـه مراتب 
بیشـتر اسـت. نارنگـی و گیـرپ فـروت هـر دو کلسـیم زیـادی دارنـد. گالبی 
کلسـیم کمـی دارد. سـیب کالـری دارد، ویتامیـن دارد ولـی کلسـیم آن کـم 
اسـت. در سـبزیجات، کاهـو، اسـفناج، نخـود فرنگـی و هویج، کلسـیم زیادی 
وجـود دارد. هویـج بیشـتر از ویتامین، کلسـیم دارد. البتـه آن قدرها هم الزم 
نیسـت آدم هـا دائمـًا دنبـال آن باشـند کـه چـه چیـزی کلسـیم دارد و چـه 
چیـزی کلسـیم ندارد. هدف، شـناخت اسـت و اینکـه آدم نیازش را بشناسـد. 
ایـن نکتـه را هـم یـادآوری کنیـم کـه مصرف زیـاد کلسـیم و زیـاده روی در 
مصـرف آن، مـی توانـد عوارضـی مثـل سـنگ کلیـه را به دنبال داشـته باشـد.

گردآوری : طه سهرابی

دکرت باقرزاده | نویسنده کتاب راهنمای تغذیه و رژیم درمانی
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پنج خاصیت میگو
یکـی از عادت هـای خـوب غذایی که متخصصـان تغذیه آن را توصیـه می کنند، 
مصـرف هفتگـی فرآورده هـای دریایـی از انـواع ماهـی گرفتـه تا میگوسـت، اما 
خیلی هـا می گوینـد میگـو کلسـترول دارد و بایـد از خـوردن آن اجتنـاب کرد، 
امـا ایـن باور درسـت اسـت یـا این کـه حقیقت چیـز دیگری اسـت؟ بـه غیر از 
ایـن موضـوع، عـادت به مصـرف میگو چـه فواید و چـه زیان هایـی دارد؟ این ها 

همـان مـواردی هسـتند که در ادامه به آن ها اشـاره شـده اسـت ...
 

1- ضد فشارخون
میگو از منابع اسیدهای چربی از خانواده امگا 3 است که دریافت آن به کنترل 
فشارخون کمک می کند. البته توصیه می شود این ماده غذایی در هنگام تهیه با 
حداقل روغن و نمک طبخ شود، در این صورت به گزینه ای مناسب برای کاهش 
سطح فشارخون تبدیل خواهد شد زیرا سرخ کردن آن در روغن، کالری بیشتر به 

بدن می رساند و باعث افزایش وزن می شود که خود از عوامل بروز فشارخون است.
2- سرشار از سلنیوم

یکی از مواد معدنی ای که در میگو به میزان بسیار یافت می شود، سلنیوم است. 
نیاز روزانه به این ماده مغذی تأمین  از  با خوردن 100 گرم میگو، 64 درصد 
خواهد شد و از آنجا که سلنیوم خاصیت آنتی اکسیدانی دارد، عادت به خوردن 
میگو، احتمال ابتال به سرطان روده بزرگ و انواع سرطان خون مانند »لوسمی« 

و »لنفوم هوچکین« را کاهش می دهد.
3- ضد آلزایمر

امگا 3 فراوانی که در میگو وجود دارد، باعث می شود عادت به مصرف هفتگی 
آن از بروز آلزایمر و اختالل حواس در دوران سالمندی جلوگیری کند. در واقع، 
دریافت روزانه 380 میلی گرم از این اسیدهای چرب، از بروز اختالل حواس و 
آلزایمر جلوگیری می کند و با خوردن هفته ای 2 تا 3 بار میگو، این مقدار اسید 

چرب به بدن خواهد رسید.
4- ضد کم خونی

افرادی که به دالیل مختلف گوشت قرمز نمی خورند، بیش از دیگران در معرض 
ابتال به کم خونی ناشی از فقر آهن قرار دارند و از آنجا که با خوردن 100 گرم 
میگو، 19 درصد از نیاز به این ماده مغذی تأمین می شود، بهتر است در صورت 

نخوردن گوشت قرمز، میگو را در برنامه غذایی روزانه شان بگنجانند.
5- منبع پروتئین و کلسترول

میگو برخالف تصور عامه مردم، باعث افزایش کلسترول نمی شود زیرا بررسی های 
مقایسه ای میان دو رژیم غذایی با تخم مرغ و میگو نشان داده اند که رژیم دارای 
میگو 7 درصد سطح کلسترول بد و 12 درصد سطح کلسترول خوب را افزایش 
می دهد در حالی که رژیم دارای تخم مرغ، سطح کلسترول بد را 10 درصد و 
سطح کلسترول خوب را 7 درصد باال می برد. در واقع این ماده غذایی چربی کمی 
دارد و با خوردن 12 عدد میگوی درشت بخارپز شده، 160 میلی گرم کلسترول 
وارد بدن می شود و سطح تری گلیسرید 13 درصد پایین می آید بنابراین توصیه 

می شود آن را مانند سایر منابع پروتئینی مصرف کنید.

سرانه مصرف میگو
طبـق اعـالم برخـی از کارشناسـان، مصرف سـرانه میگـو در ایران تقریبـًا 10 تا 
20 گـرم در سـال اسـت و بیشـترین مصرف کننـدگان هـم تهرانی هـا هسـتند. 
البتـه در سـال های اخیـر، مصرف فرآورده هـای دریایی افزایـش قابل مالحظه ای 
داشـته امـا هنـوز هـم از مقـدار اسـتاندارد توصیه شـده کمتر اسـت و هنوز هم 

در مقایسـه بـا مصـرف جهانی در سـطوح حداقل قـرار داریم.
امـگا 3 فراوانـی کـه در میگـو وجـود دارد، باعـث می شـود عـادت بـه مصـرف 
هفتگـی آن از بـروز آلزایمـر و اختـالل حـواس در دوران سـالمندی جلوگیـری 

. کند
مصـرف سـرانه ماهی در ایـران تقریبًا 10 کیلوگرم در سـال و در سـطح جهانی 
16 کیلوگـرم اسـت. بنابرایـن خـوب اسـت ایـن را هـم بدانیـد کـه در میـان 
کشـورهای مختلـف دنیـا، تایلنـد، فیلیپین، هنـد و اکـوادور بزرگ ترین پرورش 

دهنـدگان میگو هسـتند.

غذای رژیمی 
ایـن روزهـا غذاهـای رژیمـی مـورد عالقـة همـه افـراد مـی 
باشـد، چـه افـرادی کـه اضافـه وزن دارنـد و در پـی گرفتـن 
رژیـم کـم کردن اضافه وزن شـان هسـتند و چه افـرادی که 
وزن متناسـبی دارنـد و بـرای جلوگیری از اضافـه وزن به این 

غذاهـا روی مـی آورند.
بنابرایـن طـرز تهیـه یـک غـذای سـاده و رژیمـی را کـه 
مناسـب بـرای یـک وعـده غذایـی می باشـد، خدمـت شـما 

ارائـه می دهیـم و امیدواریـم کـه از درسـت کـردن و خـوردن آن لـذت کافـی 
را ببریـد.

مواد الزم :
لوبیا سفید پخته 100 گرم 

نخود پخته 100 گرم 
لوبیا سبز بخارپز شده 100 گرم 

جوانة گندم 100 گرم 
گوجه فرنگی 2 عدد 

هویج بخارپز شده 100 گرم 

ساقة کرفس خردشده 100 گرم 
ماست کم چرب 250 گرم 

نمک، فلفل، آویشن به مقدار الزم
شوید و نعنا و پونه از هر کدام یک 

سووم قاشق چایخوری، روغن زیتون 1 
قاشق غذا خوری

طـرز تهیـه ایـن غـذا خیلـی سـاده اسـت و نیـازی بـه تبحر خاصـی نـدارد اما 
دانسـتن چنـد نکتـه الزم بـه نظـر می رسـد :

ابتـدا بـرای حبوباتـی که دارای فیبر زیادی هسـتند باید در نظر داشـته باشـید 
کـه  آن هـا را از شـب قبل خیس کـرده و 1 تا 2 بار آب آن هـا را تعویض نمائید.

در هنـگام پختـن در آب آن هـا کمـی زرد چوبـه بریزیـد تـا هنـگام جوشـیدن 
نرود. سـر 

بـرای ایـن کـه مـوادی مثل لوبیـا سـبز و هویج له نشـوند حتمـًا آن هـا را بخار 
پـز کنید.

نکتـه آخـر اینکـه بـرای زیبایی هر چه بیشـتر این سـاالد بهتر اسـت کـه تمام 
مـواد داخـل آن بـه لحـاظ اندازه با هم تناسـب داشـته باشـد و یک انـدازه خرد 

شـده باشند.
و مـا طـرز تهیـه این سـاالد مقـوی و پرحجم اما کم کالری به این شـکل اسـت 
کـه تمـام مـواد خردشـده را بـا هـم مخلوط کـرده و در ظرفـی دیگر ماسـت را 
بـا سـبزی های معطـر و 1 قاشـق و روغـن زیتـون و نمـک و فلفـل و آویشـن 
مخلـوط کـرده و بعـد از اینکـه طعـم این سـس باب میل شـما شـد بـا مخلوط 
فیبریهـا مخلـوط کـرده بـد در ظـرف مـورد نظر خـود سـرو کنیـد و از خوردن 

آن لـذت ببرید.
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خلواص بی نظیلر میوه بله در احادیث متعدد بیان شلده اسلت و از آن 
بله عنوان یکلی از میوه های بهشلتی یلاد کرده اند.

شـاید برایتـان جالب باشـد که بدانید خاسـتگاه اکثـر میوه های پاییـزی، برخی 
کشـورهای جنوبـی اروپـا و کشـورهای جنوب غربی آسـیا مانند ایران، سـوریه، 
لبنـان، پاکسـتان و ... اسـت. زیـرا اقلیـم و آب و هوای این کشـورها بـه گونه ای 
اسـت کـه میوه هـای پاییـزی در چنین کشـورهایی بـه خوبی بارور می شـوند و 
رشـد می کننـد و ایـن میوه هـا در سـایر کشـورها بـه عنـوان میوه هـای کمیاب 
و اسـتثنایی شـناخته می شـوند. از آن جملـه می تـوان بـه میوه به اشـاره نمود.

الزم بـه ذکـر اسـت خـواص بی نظیـر ایـن میـوه در احادیـث متعـدد هـم بیان 
شـده اسـت و از آن بـه عنوان یکـی از میوه های بهشـتی یاد کرده انـد. این گیاه 
بی نظیـر نـه تنهـا میـوه ای پرخاصیـت دارد، بلکـه دانه هـا و برگ های ایـن گیاه 
نیـز دارای خـواص درمانـی شـگفت آوری هسـتند. در اینجـا شـما را بـا خواص 

میـوه، دانـه و برگ هـای بـه آشـنا می کنیم.

سرشار از مواد مغذی
میوه به در شـکل نرسـیده به رنگ سـبز اسـت که پرزهای طوسـی رنگی آن را 
پوشـانده اسـت. با رسـیده شـدن بـه، این میـوه به رنـگ زرد متمایل می شـود. 
درخـت بـه در بسـیاری از ملـل دنیا به عنوان سـمبل بـاروری، عشـق و زندگی 

شـناخته شـده اسـت. میـوه، دانـه و برگ هـای بـه از زمان هـای بسـیار دور بـه 
عنوان دارو اسـتفاده می شـده اسـت.

وقتـی بـه پختـه می شـود، نـرم و شـیرین شـود. ایـن میـوه بـرای تهیـه مربـا، 
مارمـاالد، پودینـگ و ... بسـیار کاربـرد دارد و این مربا برای تسـکین مشـکالت 
روده ای اسـتفاده می شـود. همچنین سرشـار از فروکتوز، گلوکـز، پکتین، لمون، 
مالیـک اسـید، نمـک پتاسـیم، سـدیم، کلسـیم، منیزیـم، منگنـز، آهـن، روی، 
 ،E ویتامیـن ،C ویتامیـن ،A فسـفر، مـس، کلـر، سـولفور، کاروتـن، ویتامیـن

ویتامیـن B1، ویتامیـن B2، ویتامیـن B3، ویتامیـن B6 اسـت.

طرز استفاده
1. برگ هـا را بـه مـدت 15 دقیقـه در آب در حـال جـوش بخیسـانید و سـپس 
آن را از صافـی رد کنیـد. آنـگاه آن را میـل نماییـد. ایـن برگ هـا در آب جوش 
مایعـی قرمـز رنـگ ایجـاد می کننـد که بـه رنگ چای بسـیار شـبیه اسـت، در 
نتیجـه می توانیـد از ایـن برگ هـا بـه عنـوان جایگزیـن چـای سـیاه اسـتفاده 

. کنید
2. بـرای درمـان کولیـت می توانیـد 10 گـرم از دانه هـا و بـرگ بـه را شـب قبل 
از خـواب در یـک لیـوان آب سـرد بخیسـانید. صبـح هنـگام این محلـول آماده 

اسـت و می توانیـد 3 الـی 4 بـار در روز از آن مصـرف کنیـد.
3. می توانیـد میـوه بـه را بـه صـورت نازکـی خشـک کنیـد و سـپس آن را در 
آسـیاب بـه صـورت پـودر دربیاوریـد. و در هنـگام لـزوم از این پودرهـا دمنوش 

کنید. تهیـه 

مهه چیز در مورد فواید »ِبه«

خواص خوراکی ها
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آرام بخش
دانـه بـه دارای آمیگدالین یا همان ویتامین B17 اسـت. که اثرات ضد سـرطانی 
دارد. البتـه در مصـرف آن بایـد جانب احتیاط را رعایـت و از مصرف بیش از حد 
آن خـودداری کـرد؛ زیـرا مقادیـر زیادی از آمیگدالین سـمی اسـت. دانه های به 
سرشـار از تانن، شـکر، پکتیـن، مالیک اسـید، آمیگدالین و ... هسـتند. دمنوش 

تهیه شـده از ایـن دانه ها خاصیت آرام بخشـی دارد.
بی خوابـی را درمـان می کنـد و تنش هـای عصبی و تنفس نامناسـب را تسـکین 
می بخشـد. همچنیـن پکتیـن موجـود در ایـن دانه هـا بـرای درمـان جراحـات، 

سـوختگی ها، سـرفه، گلودرد و سـایر مشـکالت تنفسـی کاربرد دارد. 

آثار درمانی دیگر
میـوه بـه باعـث بهبود اشـتها می شـود. همچنیـن خون رسـانی و تغذیـه قلب را 

می کند. تسـهیل 
میـوه بـه بـرای تسـکین التهـاب ارگان های داخلـی مانند رحم بسـیار مناسـب 

است.
میـوه، دانـه و برگ هـای به بـرای بهبـود بیماری های دسـتگاه ادراری پیشـنهاد 

می شـود.
بـرای افـراد دیابتـی کـه می خواهنـد سـطح قنـد خـون خـود را کاهـش دهند، 
مصـرف دمنـوش بـه بـا تمـام ضمایم به صـورت میـوه، دانـه و برگ هـای به، 3 

بـار در روز توصیـه می شـود.
چشـمی  ناراحتی هـای  و  پوسـتی  بیماری هـای  بـرای  همچنیـن  میـوه  ایـن 

اسـت. مناسـب 
بـرگ بـه همچنیـن بـرای تقویـت موهـا و کـدر کـردن رنـگ آن هـا در صورت 

اسـتفاده موضعـی بـر روی موهـا، پیشـنهاد مناسـبی اسـت.

کم  خونی
یکـی از مهم تریـن ترکیبـات موجـود در به ویتامین C اسـت، کـه نقش کلیدی 
در سـالمت ذهنـی و فیزیکـی دارد. ویتامیـن C یک آنتی اکسـیدان بسـیار قوی 
اسـت و از تولیـد رادیکال هـای آزاد توسـط چربی هـای غیراشـباع جلوگیـری 
می کنـد. همچنیـن وجـود ویتامیـن C در رژیـم غذایـی باعـث افزایـش جـذب 

هادی امحدی | طلبه درس خارج

آهـن از مـواد غذایـی می شـود؛ در نتیجه از کـم خونی هایی که بـه علت کمبود 
آهـن بـه وجـود می آینـد، جلوگیـری می کند.

درمان سرفه
دانه هـای خشک شـده بـه بـرای درمان گلودرد و تسـکین سـرفه بسـیار کارآمد 
اسـت. ایـن دانه هـا را در آب حـل و بـه عنوان داروی سـرفه اسـتفاده کنید. این 
درمـان باألخـص برای کودکان بسـیار مفید اسـت زیـرا صد در صد بـدون الکل 
اسـت. دانه هـای این گیاه برای درمان پنومونی، سـرماخوردگی، سـرفه، آسـم و 
بیماری هـای تنفسـی اسـتفاده می شـود. بـرای این منظـور الزم اسـت دانه های 

بـه را در آب بجوشـانید و سـپس مصرف کنید.

بیماری های کرونر قلبی
مطالعـات انجام شـده نشـان می دهـد مصـرف عصـاره بـرگ بـه بـر نمایه هـای 
بیوشـیمیایی مرتبـط بـا بیماری هـای کرونـر قلبـی تأثیـر می گـذارد. همچنین 
میـوه و دانـه بـه کـه سرشـار از پکتیـن می باشـند، برای سیسـتم قلبـی عروقی 
مناسـب هسـتند و عـالوه بر کاهش کلسـترول خـون، به کاهش فشـارخون نیز 

کمـک می کننـد. همچنیـن از ایجـاد لخته هـای خونـی پیشـگیری می کننـد.

مشکلت گوارشی
پـودری کـه از برگ هـای بـه اسـتخراج می شـود، مشـکالت مرتبـط با دسـتگاه 
گـوارش ماننـد اسـهال، یبوسـت، سـوءهاضمه و ... را کاهـش می دهـد. البتـه 
میـوه بـه در حالـت پخته به همراه عسـل و کمی سـرکه باعث افزایـش فعالیت 
دسـتگاه گـوارش می شـود. ترکیبـات پکتینی موجـود در این میـوه باعث بهبود 
بیماری هـای روده ای می شـود. برگ هـای بـه همچنیـن باعـث تقویـت معـده و 

می شـود. کبد 
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در ایـن بخـش می خواهیم شـما را با نحوه اسـتفاده از NFC آشـنا 
كنیـم. تكنولـوژي كـه نـه تنها مـي توانـد موبایل شـما را بـه كیف 
پـول الكترونیكـي تبدیل كنـد بلكه قابلیـت هاي دیگري هـم به آن 

خواهـد افزود.
امـروزه تعـداد گوشـی هایی که از تراشـه NFC اسـتفاده می کنند و این سـامانه 
را پشـتیبانی می کننـد روز بـه روز در حـال افزایش اسـت. (به طور مثال گوشـي 
هـاي هوشـمند جدیـد) بـا اسـتفاده از این تراشـه اطالعـات به صورت کد شـده 
بیـن دو وسـیله رد و بـدل می شـود. البتـه اگـر گوشـي شـما جدید نیسـت، این 
تراشـه را مـي تـوان خریـد و بـر روي باتـري گوشـي چسـباند تـا با سـاده ترین 

گوشـي هم این تكنولوژي در دسـترس شـما باشـد.
مهم تریـن کاربـرد NFC، پرداخـت پـول از طریق گوشـی های هوشـمند اسـت. 
بـرای ایـن منظـور، کاربـر اطالعات مربـوط بـه کارت اعتباری خود را در گوشـی 
ذخیـره می کنـد و در زمـان خریـد، گوشـی را بـه دسـتگاه NFC  خـوان نزدیک 
می کنـد تـا پرداخـت انجام شـود. بیشـتر معامـالت نیاز بـه تصدیـق ندارند ولی 

در برخـی مـوارد ممکن اسـت فروشـندگان در خواسـت تایید هویـت کنند.

چگونه كار مي كند؟
بـرای اینکـه تلفـن هوشـمند شـما بتوانـد بـا دسـتگاه های دارای NFC ارتبـاط 
برقـرار کند، بایسـتی از چیپ NFC برخوردار باشـد. تکنولوژی NFC بر اسـاس 
«شناسـایی فرکانـس رادیویی» (RFID) سـاخته شـده که به یـک گجت امکان 
می دهـد تـا بـه گجتـی دیگـر امـواج رادیویـی ارسـال کنـد و پـس از شناسـایی 

یکدیگـر، عملیـات مشـخصی بیـن آنها انجام شـود.

انرژي كمتر امنيت باالتر
شـاید ایـن سـوال در ذهـن شـما ایجـاد شـود كـه بـا وجـود بلوتوث و یـا حتي 
واي فـاي چـه نیـازي بـه NFC دارید؟ در واقع جواب این سـوال مصـرف انرژی 

بسـیار اندک و امنیت نسـبی مناسـب اسـت.
اگـر کسـی بخواهـد از طریق NFC به دسـتگاه شـما رخنـه کند و یـا در ارتباط 
NFC دسـتگاه شـما بـا یـک دسـتگاه دیگـر اخـالل بـه وجود بیـاورد، بایسـتی 
بسـیار بـه گجت شـما نزدیک شـود که ایـن کار بـدون جلب توجه و مشـکوک 

کـردن شـما، تقریبًا ممکن نیسـت.
چگونگي استفاده از كيف پول همراه در ايران:

در حـال حاضـر اسـتفاده از تکنولـوژی NFC در صنعـت پرداخـت الکترونیـک 
توسـط اپراتورهـاي تلفـن همـراه در كشـور مـا رونمایـي شـده و در دسـترس 

كابـران آنهـا قـرار دارد یـا بـه زودي فعـال مي شـوند.

سرویس NFC ایرانسل
ایـن سـرویس یـک کیـف پـول موبایلـی اسـت کـه به مشـتری ایـن امـکان را 
می دهـد تـا پرداخت هـای خـرد را بـه کمـک موبایلـش بـه سـادگی پرداخـت 
کنـد. بـرای مثـال، کاربـر می توانـد هنـگام ورود بـه متـرو یـا اتوبوس بـه جای 
دادن پـول نقـد یـا اسـتفاده از کارت از موبایلـش اسـتفاده کند. یعنـی دقیقا به 
جـای اسـتفاده از کارت موبایلـش را روی دسـتگاه کارتخـوان می زنـد و می رود.
 NFC بـرای اسـتفاده از ایـن سـرویس موبایـل کاربـر باید مجهـز به تکنولـوژی
باشـد در غیـر ایـن صـورت بایـد یـک آنتـن NFC پشـت باطـری موبایـل روی 
 NFC سـیم کارت نصـب کنـد تـا بتواند از این سـرویس اسـتفاده کنـد. حکایت

موبايل مشا كيف پول مشا مي شود؛
NFC چيست و چگونه مي توان آن را فعال كرد؟

علم و فناوری



آیـا با داشـتن نسـخه بسـتنی حصیـری و اسـتفاده از تکنولـوژی NFC و 
Android Beam بـر روی دسـتگاه آندرویـدی خـود مـی تـوان برنامه 
هـای کاربـردی، صفحـات وب و دیگـر اطالعـات، بین دو دسـتگاه و بدون 

اسـتفاده از بلوتـوث انتقال داد؟
بلـه، شـما بـا اسـتفاده از Android Beam و NFC مـی توانیـد بـه 
راحتـی محتویـات دو دسـتگاه آندرویـدی را بیـن یکدیگـر انتقـال دهید. 

اینصـورت: به 
- قبل از شروع :

 Ice Cream شـما بایـد در هـر دسـتگاه، آندرویـد نسـخه 4 یـا همـان
باشـید. داشـته   NFC و  Sandwich

 Settings > About شـما مـی توانید ایـن کار را بـا رفتـن بـه آدرس
Phone بـرای دانسـتن نسـخه آندروید و منو Settings دسـتگاه برای 

نـگاه کـردن به تنظیمـات NFC انجـام دهید.
NFC و Android Beam به اشتراک گذاری از طریق -

1- بـا رفتـن به آدرس Settings > More > NFC مطمئن شـوید که 
NFC و Andorid Beam در این بخش فعال یا ON شـده اسـت.

۲- تـا زمانـی کـه هـر دو دسـتگاه روشـن هسـتند به سـادگی مـی توانید 
اطالعاتـی کـه به اشـتراک گذاشـته ایـد را انتقـال دهید.

۳- بایسـتی دو دسـتگاه را پشـت بـه پشـت هـم بصورتـی کـه تقریبـا 
همدیگـر را لمـس کننـد، قـرار داد و شـما یک لـرزش را احسـاس کنید.
4- بعـد از احسـاس لـرزش یک انیمشـن کوچکی در پس زمینه دسـتگاه 
نمایـش داده مـی شـود کـه نشـان دهنـده آن اسـت کـه محتویـات بـه 

اشـتراک گذاشـته شـده دسـتگاه شـما در حـال انتقـال می باشـد.
۵- در پایـان محتویـات بـه اشـتراک گذاشـته شـده دسـتگاه شـما بـه 

شـد. خواهـد  بارگـذاری  دیگـر  دسـتگاه 

چگونـه مـي تـوان  NFC  را در گوشـي 
هـاي هوشـمند جديد فعـال كرد؟
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علیرضا درخش امحدی

همـان حکایـت بلوتـوث اسـت کـه در ابتـدا خیلـی همـه گبـر نبـود بایـد روی 
گوشـی ها نصـب می شـد امـا از یـک جایـی بـه بعـد دیگـر تمـام گوشـی های 

متوسـط بـه بـاال بـه آن مجهز شـدند.
ایـن سـرویس کـه بـزودي در دسـترس هموطنـان قـرار خواهـد گرفـت فقـط 
بـرای پرداخـت کرایـه وسـایل حمل و نقـل عمومی نیسـت. هموطنان نـه تنها 
می تواننـد از آن بـرای پرداخت هزینه پارکومترهای سـطح شـهر اسـتفاده کنند 
بلكـه می توانـد پرداخت هـای خـرد خـود در فروشـگاه ها را نیـز بـا آن بپـردازد. 
بـرای ایـن کار فقط کافیسـت مبلـغ مورد نظر در دسـتگاه کارتخوان وارد شـود 
و کاربـر سـپس موبایلـش را روی دسـتگاه کارت خـوان بزنـد تـا پرداخـت فورا 

انجـام شـود و رسـیدش را دریافـت کند.
در حـال حاضـر بـرای شـارژ کـردن ایـن سـرویس کابـر می توانـد مبلـغ مـورد 
نظـرش را از طریـق دسـتگاه خودپـرداز یـا کاتخـوان انتخـاب کنـد و پـس از 
نزدیـک کـردن موبایلـش به دسـتگاه، وجـه از کارت بانکی فـرد وارد کیف پول 
موبایلـی کاربـر می شـود. در آینـده ای نزدیـک هم امکان شـارژ این سـرویس از 
طریـق خـود موبایـل به کمـک کیف پـول موبایلی ایرانسـل فراهم خواهد شـد.

سرویس NFC همراه اول
همـراه اول بـه کمـک جیرینـگ یـک سـرویس NFC ارائـه می کنـد. سـرویس 
NFC جیرینـگ بـا سـرویس ایرانسـل کامـال متفـاوت اسـت. در ایـن سـرویس 
دیگـر نیـازی بـه سـیم کارت بـا قابلیـت NFC و داشـتن یـک گوشـی مجهز به 
NFC نیسـت. این سـرویس در واقع یک تگ اسـت که با چسـباندن آن پشـت 
هـر گوشـی موبایلـی، کاربـر می توانـد پرداخت هـای خـرد خـود را انجـام دهد. 
بـرای مثـال در متـرو و اتوبـوس یـا هنـگام پرداخـت هزینـه پارکومتر خـود به 
جـای اسـتفاده از پـول نقـد یـا کارت موبایلـش را می زنـد روی دسـتگاه ریدر و 

پرداخـت انجـام می شـود.
در حـال حاضـر کاربـر بـرای شـارژ این تـگ می توانـد بـه ایسـتگاه های مترو و 
باجه هـای شـارژ کارت متـرو مراجعـه کند و آن را شـارژ کند. البتـه در آینده ای 
نزدیـک امـکان شـارژ آن از داخـل موبایـل و از طریـق حسـاب جیرینـگ کاربر 

نیـز فراهم می شـود.

سرویس NFC رایتل
سـرویس NFC رایتـل یـک کیف پول موبایلی اسـت بـرای اسـتفاده از آن کاربر 
بایـد یـک سـیم کارت رایتـل مجهـز بـه NFC خریـداری کنـد تـا از خدمـات 
ان بهـره منـد شـود. در کنـار این سـیم کارت، الزم اسـت کـه دسـتگاه موبایل 
کاربـر نیـز مجهـز بـه NFC باشـد؛ در غیـر این صـورت کاربـر باید از یـک آنتن 
NFC زیـر سـیم کارت و روی باطـری اسـتفاده کنـد تـا بتوانـد از این سـرویس 

کند. اسـتفاده 
کاربـر بـا داشـتن کارت شـتابی بـه کمـک ایـن سـرویس می توانـد از خدمـات 
بانکـی ماننـد دریافـت مانـده حسـاب، پرداخـت قبوض و مـواردی از ایـن قبیل 
 NFC بهـره ببـرد. عـالوه بـر این ها کاربـر می تواند بـا بهره گیـری از تکنولـوژی
پرداخت هـای خـرد خـود را بـا موبایلـش پرداخـت کنـد. بـرای مثـال کاربـر 
می توانـد بلیت هـای الکترونیک شـهری مانند متـرو و اتوبوس، هزینـه پارکومتر 
را بـا موبایلـش پرداخـت کنـد بـدون اینکـه هیـچ رمـزی وارد کند. البتـه برای 
اینکـه در صـورت گـم شـدن یا دزدیده شـدن موبایـل کاربر کسـی نتواند از آن 
سـوء اسـتفاده زیـادی بکنـد هـر تراکنـش یـک سـقفی دارد که بـرای پرداخت 
بیشـتر از آن کاربـر بایـد رمـز وارد کنـد. در ایـن صـورت کاربـر فرصـت خواهد 
داشـت تـا کیـف پـول موبایلـی خـود را غیـر فعال کنـد تا سـوء اسـتفاده از آن 

نتوانـد از یک سـقفی بیشـتر انجام شـود.
البتـه كیـف پـول همـراه تنها كاربـرد این تكنولوژي نیسـت و شـما مـي توانید 
 NFC بـراي انتقـال سـاده و راحـت فایـل هـاي مدیـا بیـن دو گوشـي هـم از
اسـتفاده كنیـد. بـراي اینـكار تنهـا كافي اسـت كه NFC گوشـي خـود را فعال 

كـرده و فایـل را از گوشـي خـود بـه گوشـي دیگـر هـل دهید.
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»رمزینه پاسلخ سلریع« واژه بومی سلازی شلده بلرای QR-Code یا 
Quick Response Barcode بلوده کله در آن »رمزینه«، معادل 

پارسلی بارکد است.

تعریف:
رپـس (رمزینـه پاسـخ سـریع) یـا QR-Code یـک رمزینـه (بارُکـد) ظرفیـت 
بـاالی رمـز دار دو بعـدی بـا سـاختار ماتریسـی (صفـر و یـک) مـی باشـد که به 
منظـور رمـز گشـایی آسـان محتویـات آن بـا سـرعت زیاد طراحی شـده اسـت. 
ایـن رمزینـه هـا دارای سـاختار مربعـی شـکل اسـت، کـه اطالعـات در آن بـه 
 Module صـورت نقطـه هـای مربعـی کوچک مشـکی که بـه آن هـا واحد یـا
گفته می شـود، بر اسـاس الگـوی اسـتاندارد (ISO/IEC 18004:2006) ایجاد 
و می توانـد حـاوی نشـانی وب، پیامـک، اطالعات تمـاس با فرمـت کارت ویزیت، 
شـماره تلفـن، قیمـت و مشـخصات یـک کاال بـه صـورت همزمـان، یـا هـر نوع 

نوشـته و داده  دیگـری  می باشـد.

تاریخچه:
QR-code درسـال 1994 بوسـیله شـرکت Denso Wave کـه از شـرکت 
هـای زیـر مجموعـه تویوتـای ژاپن اسـت، ابـداع و به منظـور ردیابـی قطعات در 
صنایـع تولیـد خـودرو مورد اسـتفاده واقع شـد، ایـن رمزینـه ها در ژاپن بسـیار 

فراگیـر بـوده و بیشـترین کاربـرد را میـان بارکد های دوُبعـدی دارد.

کاربردها:
ایـن نـوع رمزینـه هـا (QR-codes) کـه در ابتـدا بـا هـدف اسـتفاده در تولید 
تجهیـزات صنعتـی ابداع شـد، امـروزه کاربـرد های گسـترده ای پیدا کـرده اند، 
کـه از مهمتریـن دالیـل آن: اطالعات زیادی اسـت که QRکدهـا قادرند در خود 
ذخیـره کننـد به طـوری که یک QRکد قادر اسـت تـا 7089 رقم عـددی را در 
خـود نگهـداری نمایـد، همچنین به واسـطه پیشـرفت سـالهای اخیـر در صنعت 
تلفـن هـای همـراه، قابلیت خواندن (اسـکن) و انتقـال اطالعات گوناگـون نهفته 
در ایـن رمزینـه هـا، توسـط دوربیـن تلفـن هـای همراهـی کـه دارای نـرم افزار 
خوانـدن کـد (Reader Code) باشـند، بـرای همـگان به راحتی فراهم شـده 

است.
رمزینـه پاسـخ سـریع (QR-code) هـم  اکنـون در مفهومـی بسـیار وسـیع  در 
اروپـا، آمریـکا، آسـیای شـرقی و حتـی کشـور ما مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
در روزنامـه هـا کاربـرد فـراوان پیـدا کـرده و در تبلیغـات، شـرکت هـا «رمزینه 
پاسـخ سـریع(QR-Code) « خـود را در روزنامـه به چاپ میرسـانند که حاوی 
اطالعـات خودشـان اسـت. در بعضی از شـهرهای اروپایـی بـرای دادن اطالعات 
مختلـف بـه گردشـگران از ایـن کدها اسـتفاده می شـود، یکی از موارد اسـتفاده 
از رپـس در کشـور مـا عالوه بـر تبلیغات، اطالع رسـانی و ...، درج رمزینه پاسـخ 
سـریع بـر روی برچسـب هـای طرح شـبنم اسـت که مختـص ردیابـی کاالهای 
وارداتـی بـوده و از سـال 1391 اجـرا مـی شـود. بـه طـور کلـی ایـن رمزینه ها 
می تواننـد در مجـالت، تابلوهـا، اتوبوس هـا، کارت هـای بازرگانـی و یـا در هـر 
چیـزی کـه کاربـران آن نیاز به اطالعـات دارند (حتـی روی باطـری تلفن همراه 

یا لـپ تاپ)، اسـتفاده شـوند.

رمزینه پاسخ سریع چیست؟

کاربرد رمزینه پاسخ سریع
در کشـور کره جنوبی فروشـگاه های زنجیره ای تسـکو در اقدامی بسـیار جالب 
کـه منجـر بـه صرفـه جویـی هـای فـراوان بـرای خریـدار و فروشـنده شـده، بـا 
قـراردادن تصاویـر کاالهـای خود به همراه رمزینه پاسـخ سـریع آنها در ایسـتگاه 
هـای متـرو، ایـن امـکان را بـرای مـردم ایجـاد کـرده تـا با اسـکن رپـس کاالی 
مـورد نیـاز توسـط تلفن همـراه خود و ارسـال اطالعـات آن، کاالی مـورد نظر را 
درب منـزل تحویـل بگیرنـد. سـاختار ایـن ایـده را مـی توانید به صـورت مصور 

: ببینید

- استفاده در گوشی های تلفن همراه و تبلت ها:
مـی تـوان گفـت که گسـترده ترین کاربرد رمزینه پاسـخ سـریع بخصـوص برای 
عمـوم مـردم، اسـتفاده و بهـره بـرداری از اطالعـات رمز شـده در آن با اسـتفاده 
از تلفـن هـای همراه اسـت. در واقـع رمزینه پاسـخ سـریع (QR-code) بارکد 
هایـی سـاده انـد کـه می تواننـد عملیـات زیادی در گوشـی هـای موبایـل انجام 
دهنـد. ایـن رمزینه هـا می تواننـد برای تغییـر اطالعـات مخاطبان، اجـرای یک 
لینـک وب، بـاز کـردن یـک برنامه، یـا حتی شـماره  گرفتن مـورد اسـتفاده قرار 
گیرنـد. همچنیـن بـا گوشـی اندرویـدی، مـی تـوان بـه راحتـی از مارکـت های 

اندرویـد، بـازی هـا و نـرم افزارهـای مورد نیـاز را خریـداری یا بارگـذاری نمود.
کاربـران تلفن هـای همراهـی کـه دستگاهشـان مجهـز بـه نرم افـزار کدخـوان 
اسـت، مـی توانند «رمزینه پاسـخ سـریع» را در هـر جایی که باشـد (روی کاغذ 
روزنامـه، نمایشـگر رایانـه و یـا روی بدنـه اتوبـوس!) اسـکن کننـد تـا اطالعـات 
ذخیـره شـده در آن که می تواند شـامل: قیمـت و اطالعات مربـوط به یک کاال، 
شـماره تلفـن، پیامـک و یا هر متنی اسـت، مشـاهده نمایند؛ یـک صفحه ي وب 
را بـدون نیـاز بـه تایـپ آن، بـر روی تلفـن همـراه را باز کننـد. این عمـل اتصال 
از دنیـای فیزیکـی بـه دنیای دیجیتـال، به نـام «هاردلینک» یا «مجـازی کردن 

دنیـای فیزیکـی» گفته می شـود.

بوسلیله  هلا   QR-code در  شلده  ذخیلره  اطلعلات  دریافلت   -
هملراه: تلفلن  گوشلی 

بـرای خوانـدن (اسـکن) ایـن کدهـا، گوشـی (تلفـن همـراه) یـا تبلت شـما می 
بایسـت بـه مـوارد زیـر مجهز باشـد:

دوربین با قدرت تفکیک مناسب
نرم افزار رمزینه خوان (بارکرد خوان)

در برخـی از مـدل هـای گوشـی هـای تلفـن همـراه، نـرم افـزار رمزینـه خـوان 
(بارکـرد خـوان) بطـور پیش فـرض نصب شـده وجـود دارد. تلفنهای هوشـمند 
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برای دانلود نرم افزار بارکد خوان  به سایت مسجد جامع مراجعه فرمائید

ید
کن

ن 
ک

اس

علیرضا درخش امحدی

 «QR» بلـک بـری و سیسـتم عامل گوشـی گوگل موسـوم بـه «آندروید»، اسـتفاده ازکـد
را کـه شـامل اضافـه کـردن بارکد خـوان «زینـگ» بـر روی برخـی از مدل هـا می باشـد، 
پشـتیبانی می نمایـد. همچنیـن دارنـدگان آیفـون و آی پـد مـی تواننـد از اپلیکیشـن ها 

رایگانـی کـه ویـژه اسـکن این کدهـا نوشـته شـده اسـتفاده کنند.
سیسـتم عامـل نوکیـا موسـوم بـه «سـیمبین» نیـز مجهـز بـه یـک بارکدخـوان اسـت که 
قـادر بـه خوانـدن کدهـای «QR» می باشـد، فنـاوری NFC در گوشـی های جدیـد روش 
بی نظیـری بـرای اسـتفاده از یـک ضربه کوچک بـرای اسـکن بارکدها می باشـد. همینطور 
«ام-بارکـد» نیز یـک کدخوان»QR» برای سیسـتم عامل «مائیمو» اسـت. حتی دارندگان 
گوشـی هایـی بـا سیسـتم عامـل جاوا نیـز مـی توانند از نـرم افـزار رایـگان موجـود مانند: 

کنند. اسـتفاده   KaywaReader

- توجه:
رمزینـه های پاسـخ سـریع ظرفیـت باالیی جهـت ذخیره اطالعـات دارند اما رمز گشـایی و 
بازیابـی اطالعـات موجود در آنها بسـتگی مسـتقیم به قـدرت پردازش و نوع سیسـتم عامل 
تلفـن همـراه داشـته و ممکـن در برخـی مـوارد هنـگام اسـکن کـد هـای حـاوی اطالعات 

زیـاد، گوشـی توانایی خواندن آن را نداشـته باشـد.
جهت دریافت کامل اطالعات یک رپس، توجه به نکات زیر ضروری است:

قدرت پردازش، سیستم عامل و قدرت لنز گوشی تلفن همراه
کیفیت تصویری و حجم اطالعات موجود در کد

زاویه (دوری و نزدیکی) عکس برداری (اسکن) از کد
بارکد طبق استاندارد تولید شده باشد

بنابراین عدم دریافت اطالعات از یک کد صرفا به منزله مخدوش بودن آن نیست.
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گـوگل از راه اسـتفاده از اطالعاتـی اسـت کـه در 
گوشـه و کنـار اینترنت جمـع آوری می کنـد. دل تان 
می خواهـد بفهمیـد گـوگل چـه چیزهایـی در مورد 
شـما می دانـد؟ در ادامـه ایـن مطلـب ۶ لینـک را بـا هـم مـرور 
می کنیـم که نشـان می دهد گـوگل چه اطالعاتـی از شـما در اختیار 
دارد. دقـت کنیـد که بـرای مشـاهده  این اطالعـات ابتدا بایـد وارد 
حسـاب کاربـری گوگل تان شـده باشـید. الزم اسـت توجـه کنید که 
ایـن اطالعـات، صرفـا، اطالعاتی اسـت که شـرکت گوگل بـه صورت 
رسـمی و تحـت عنـوان خدمـات خود بـه کاربـران، اعالم مـی کند! 
قطعـا پایـگاه اطالعاتـی بسـیار بـزرگ و حیـرت آوری، که شـرکت 
آمریکایـی گـوگل از صدهـا میلیـون کاربـران سراسـر جهـان در 
اختیـار دارد و تحلیـل های اجتماعی و مدل سـازی رفتـار جامعه که 
بـه واسـطه آن اطالعـات می توانـد انجام دهد، بسـیار فراتـر از این 
آمـار بـوده و مـی توانـد بـرای امنیـت ملی هـر کشـوری، خطرناک 

! شد با

 1. گوگل چگونه شما را می بیند؟
گـوگل تـالش می کنـد یک پروفایـل کلی برای شـما بسـازد. پروفایلی که سـن 
و سـال، جنسـیت و فهرسـتی از عالقه مندی های شـما را نشـان بدهد. گوگل از 
ایـن اطالعـات اسـتفاده می کنـد تا محتـوای تبلیغاتـِی هرچه مناسـب تری را به 

شـما نشـان بدهـد. از لینـک زیر می توانیـد این پروفایـل را ببینید:
https://www.google.com/ads/preferences

 2. تاریخچه ای از جاهایی که بوده اید
اگر از گوشـی هوشـمند اندرویدی اسـتفاده می کنید، ممکن اسـت در شـرایطی 
خـاص، گوشـی شـما اطالعـات مربـوط بـه موقعیـت جغرافیایـی شـما را بـرای 
گـوگل بفرسـتد! می توانیـد تاریخچـه ای از جاهـا و مکان هایـی کـه در آن هـا 

بوده ایـد را در لینـک زیـر ببینیـد:
https://maps.google.com/locationhistory

 3. تاریخچه ای از جست وجوهایی که در گوگل داشته اید
گـوگل تـک تـِک جسـت وجوهای شـما در ایـن موتـور جسـت وجو را ذخیـره و 
نگهـداری می کنـد! همین طـور هـر بار کـه روی یکـی از تبلیغات گـوگل کلیک 
می کنیـد، اطالعـات مربـوط بـه آن ثبـت می شـود! از لینـک زیـر می توانیـد هر 

آنچـه را کـه در گـوگل جسـت وجو کرده ایـد، ببینید:
https://history.google.com

4. دسلتگاه هایی کله بله حسلاب کاربری 
گوگل تلان وصلل شلده اند

اگـر از ایـن نگرانیـد که شـخص دیگـری از حسـاب کاربری 
گـوگل شـما اسـتفاده می کنـد، می توانیـد از گـوگل کمـک 

بگیریـد و ببینیـد چـه دسـتگاه هایی به حسـاب کاربـری گوگل 
شـما دسترسـی دارنـد، IP آن هـا چیسـت و موقعیـت جغرافیایی 

تقریبـی آن ها کجاسـت:
https://security.google.com/settings/security/activity

حسلابتان  بله  کله  افزونه هایلی  و  اپلیکیشلن ها   .5  
دارنلد دسترسلی 

در لینـک زیـر می توانیـد همـه ی اپ هـا و افزونه هایـی را کـه بـه نحـوی 
بـه اطالعـات حسـاب کاربری گـوگل شـما دسترسـی داشـته اند، ببینید. 
پیشـنهاد می کنیـم اگـر دسـتگاه مشـکوکی در این فهرسـت دیدیـد، رمز 

عبـور حسـاب کاربـری گوگل تـان را عـوض کنید:
https://security.google.com/settings/security/activity

 6. همه اطلعات حساب تان را بیرون بکشید
گـوگل بـه شـما این امـکان را می دهد که اطالعـات مربوط بـه خودتان را 
دانلـود کنیـد. بوک مارک هـا، ایمیل هـا، فایل هـای گوگل درایـو، اطالعات 
پروفایـل، ویدئوهـای یوتـوب، عکس هـا و اطالعات دیگرتـان را می توانید 

از ایـن لینـک دریافت کنید:
https://www.google.com/takeout

گوگل درباره مشا چقدر می داند؟

سعید حامتی خواه



سالم
بسـیار خداونـد را شـاکر هسـتیم کـه ایـن توفیـق را شـامل حـال اعضـای واحـد فرهنگـی مسـجد جامع، قـرار داد تـا در تابسـتانی که 
گذشـت، در قالب دوره تابسـتانه 93، بتوانند قدمی هر چند کوچک، در راسـتای تعالی و نشـاط نوجوانان عزیز، بردارند. دوره تابسـتانه 
93 کـه در ادامـه فعالیـت هـای فرهنگـی یـک سـال اخیـر گـروه نوجوانـان مسـجد جامع، قـرار داشـت، تجلی یـک مشـارکت تیمی و 
هدفمنـد از طیـف هـای مختلـف جامعـه اطـراف مسـجد بـود، از طرفـی نمـود همـکاری صمیمانـه و دلسـوزانه جوانـان فعـال در واحد 
فرهنگـی مسـجد جامـع و از طرفـی نمـود حمایت های امـام جماعت محترم مسـجد، حضرت آیت اهلل هاشـمی تبریـزی و هیئت امنای 
محتـرم بـود. و از طرفـی دیگـر تجلـی اعتمـاد خانـواده هـای محتـرم، بـه محیـط پـاک مسـجد بـود که باعث می شـد تـا آنـان از بین 
مجموعـه هـای فرهنگـی مختلـف، مسـجد را محلـی برای رشـد اسـتعداد هـا و تعالی فرزنـدان عزیـز خویش انتخـاب کننـد. امیدواریم 
بـه لطـف الهـی ایـن مشـارکت با برکـت، ادامـه دار بوده و در همین راسـتا، ان شـااهلل به زودی جلسـات هفتگـی قرآن ویـژه نوجوان در 

مسـجد جامـع، برقرار خواهد شـد.
گفتنـی اسـت در رابطـه بـا چگونگـی حضـور در فعالیـت های گـروه نوجوانان مسـجد جامع، مـی توانید با شـماره هـای 88574248 و 

یـا 09366141694، تماس برقرار سـازید.

ویژه نامه
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کارگر و آفتاب
روزی امـام صـادق )علیـه السـالم(  لبـاس کارگـری بـر تـن کـرده بـود و بـا یـک بیل 
کـه در دسـت داشـت، در بوسـتان خویش سـرگرم کار بـود. آن حضـرت چنان 

فعالیـت کـرده بـود که سـرتاپایش را عـرق گرفتـه بود.
در ایـن حـال ابـو َعمرو شـیبانی وارد شـد و امـام را در آن حالت رنج و سـختی 
مشـاهده کـرد. پیـش خـود گفت شـاید علـت اینکه امام شـخصا بیل به دسـت 
گرفتـه و مشـغول انجـام ایـن کار شـده، ایـن اسـت که کسـی دیگر نبـوده و از 
روی ناچـاری خـودش دسـت به کار شـده. جلو آمـد و عرض کرد: »ایـن بیل را 

بـه مـن بدهید، مـن انجام مـی دهم«
امام فرمود:

 نـه! مـن اساسـًا دوسـت دارم کـه مـرد بـرای کسـب روزی رنج بکشـد و آفتاب 
بخورد.

منبع: برگرفته از کتاب داستان راستان شهید مطهری                     
 گرداورنده: مهرداد رضایی نیا

داستان راستان
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بـــــــرف!
تـا کنـون کسـی را دیـده ایـد که یـک دانه بـرف را نگاه کند و از شـکل سـتاره 
مانند آن شـگفت زده نشـود!؟ شـکل هـای زیبا و متقارن دانه هـای برف چگونه 
ایجـاد مـی شـوند!؟ چـرا بعضـی دانه هـا مسـطح و بعضـی دیگر حالـت حجیم 
و اسـتوانه ای دارنـد!؟ البتـه ایـن بلورهـای یخـی متنـوع تـر از آن هسـتند که 

بتوانیـد فکـرش را بکنید!
دانـه هـای برف شـکل هـای گوناگونی دارنـد.از قبیل دانه های سـوزنی شـکل، 
دانـه هـای سـتونیتو خالـی و دانه هـای ورقه ای که شـکل دمبل هسـتند و در 

آنهـا دو ورقـه بـا یـک رابـط بـه هـم وصـل مـی شـوند!از مهمترین علـت های 
تفـاوت در شـکل هـای مختلـف دانه هـای برف، دمـا و رطوبت اسـت. بلور های 
یخـی هنـگام فـرود از قسـمت هـای مختلف ابـر عبور مـی کنند.دمـا و رطوبت 
در طـی ایـن فـرود تغییـر میکنـد. و ایـن تغییر شـرایط باعـث به وجـود آمدن 

شـکل هـای مختلـف دانه هـای برف می شـود!
در زیر تصاویر شگفت انگیزی از دانه های برف را می بینید! 

علم و شگفتی های خلقت
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دوسـتان، اگـر در یـک روز گرم، که خیلی هم تشـنه هسـتید، مادرتـون بهتون 
یـک لیوان شـربت خنک خوشـمزه بده، چقدر خوشـحال می شـوید!؟

حـاال، قـرآن هـم، هدیـه ای اسـت، از طـرف خـدای مهربـان مـا! تـا به مـا، راه 
خـوب بـودن و خوشـبختی رو نشـون بـده. بـرای همیـن مـا باید، کتـاب قرآن 
روبهتریـن دوسـت خودمـون بدونیـم و بیشـتر بـا ایـن دوسـت خـوب، آشـنا 
بشـویم. هـدف مـا هم از این بخـش همینه! شـناخت بهترین دوسـتمون که در 

قالـب معمـا طراحی شـده اسـت.......

1- کـدام یـک از سـوره هـای قـرآن توصیـه شـده کـه در نمـاز جمعـه خوانده 
ند؟ شو

2-در کدام سوره قرآن به مطالعه در »اسرار آفرینش« سفارش شده است؟
3-در کدام سوره قرآن یکی از آیه های آن 31 بار، تکرار  شده است!؟

4- در کدام سوره قرآن، یازده قسم پی درپی، آمده است!؟

جواب معماها:

1-سوره های جمعه و منافقون

2-سوره حجر

بَاِن  « می باشد. 3-سوره الرحمن ،  آیه مورد نظر  » َفِبَأیِّ آاَلء َربُِّکَما ُتَکذِّ

4-سـوره مبـاک الشـمس، کـه خداونـد پـس از یـازده قسـم بـا تاکیـد هـای فـراوان میفرماید هر فـردی که 

اَها « نفـس خـود را پـاک کنـد، قطعـا خوشـبخت و رسـتگار خواهد شـد. » َقـْد َأْفَلـَح َمـن َزكَّ

بچـه هـا خـوب اسـت کمـی بـا خودمـان فکـر کنیم کـه ایـن موضـوع چقـدر مهم اسـت کـه خداونـد برای 

یـادآوری آن یـازده قسـم را مـی خـورد!!! بـه قـول یکـی از دوسـتان، دیگـر خداونـد چگونـه ایـن مطلـب را 

بفرمایـد تـا مـا ایـن موضـوع بسـیار مهم را بـاور کنیـم!!!؟

رنگ سیب ها!
روزی از یـک مـرد کـه تعـدادی سـیب داشـت، تعداد سـیب هـا و رنـگ آنها را 

پرسـیدند. او اینگونه پاسـخ داد....
»تمام سیب های من بجز ۲ سیب، قرمز هستند.

و البته همه سیب هایم بجز ۲ سیب، زرد هستند!
در مـورد سـیب های سـبز رنگـم هم دقیقـا همینطـور! یعنی فقط دو سـیب از 

همه سـیب هایم سـبز نیسـتند!«
به نظر شما چگونه چنین چیزی ممکن است؟

لیوان های پر، لیوان های خالی!

 

همانطـور کـه در شـکل مـی بینیـد، 6 لیوان داریم که داخل سـه تـای اول، آب 
پرتقـال وجـود دارد و سـه تای بعد، خالی اسـت.

آیـا مـی توانیـد تنها بـا حرکت دادن یـک لیـوان، کاری کنید که لیـوان ها یک 
در میـان، پر و خالی باشـند؟

جواب معمای اول : خیلی پیچیده نیست. او  فقط سه سیب دارد!

یکی قرمز، یکی زرد و دیگری سبز!

جواب معمای دوم :کافیست محتویات درون لیوان دوم را داخل لیوان پنجم بریزید!

گرداورندگان : علیرضا جعفری , مازیار گوهرکش

هوشستانمعماهای قرآنی



93

والیبال
قطعـا شـما نیـز از هنگامـی کـه بازیکنـان جوان تیـم ملـی والیبال کشـورمان 
توانسـته انـد در رقابـت هـای مختلـف جهانـی، افتخارآفرینـی کننـد، بـا ایـن 
ورزش بیشـتر آشـنا شـده ایـد. در ایـن مطلـب قصـد داریـم کمـی بیشـتر از 
قوانیـن بـازی والیبـال بدانیـم. والیبـال یـک ورزش تیمـی و محبوب اسـت که 
در آن بازیکنـان در دو تیـم شـش نفـره، در دو سـوی تـوری بـه ارتفـاع 2/43 
متـر قـرار می گیرنـد و تـالش می کننـد تا طبـق قوانین بـازی، تـوپ را از روی 
تـور در زمیـن تیـم مقابـل فرودآورنـد. طـول زمیـن والیبـال ۱8 متـر و عرض 
آن 9 اسـت. خـط وسـط،  زمیـن را به دو قسـمت 9 متـری تقسـیم می کند، و 
هم چنیـن در ۳ متـر از هرطـرف آن، خـط حمله قـرار دارد. جالب اسـت بدانید 
کـه پـس از دریافـت امتیاز توسـط تیـم، اعضای آن بایـد در جهـت عقربه های 
سـاعت در زمیـن بچرخنـد. ایـن قانـون باعـث می شـود کـه تمـام بازیکنان در 
تمـام مناطـق بـازی کننـد و همیشـه در منطقـه دفاع یـا حمله نباشـند)مانند 
شـکل بازیکـن منطقـه 4 میـرود بـه منطقـه 3، و همیـن طـور بقیـه بازیکنان 

جـای خـود را عـوض مـی کنند.(
همچنیـن بایـد توجه داشـت کـه هنگامی که سـرویس زده می شـود، بازیکنان 
جلـوی خـط حملـه می تواننـد موقعیت هـای خـود را تغییـر دهنـد و حرکـت 
کننـد امـا بازیکنـان پشـت خـط نمی تواننـد بـه جلـوی آن بیاینـد و دفـاع یـا 
حملـه کننـد! آن هـا بایـد تمـام اقدامـات حملـه را از پشـت خـط حملـه انجام 
دهند)کـه خـب کار کمـی سـخت می شـود!(. در والیبـال، هر تیم ایـن حق را 
 )Libero( دارد کـه حداکثـر یـک بازیکـن لیبرو در زمین داشـته باشـد. لیبـرو
بـه بازیکنـی گفتـه مـی شـود کـه در دفـاع متخصـص اسـت. لبـاس بازیکـن 
لیبـرو بایـد متفـاوت از لبـاس هم تیمـی هایش باشـد و هم چنین اجـازه زدن 
سـرویس، یـا سـعی در سـد کردن تـوپ )در دیـوار دفاعـی( را ندارد. مشـخص 
اسـت کـه بازیکـن لیبـرو حق ندارد بـه بازیكن هاي جلو اضافه شـود وهمیشـه 

جـزء سـه نفر عقـب زمین اسـت.
در آخـر حتمـا مـی دانیـد کـه هرتیـم بایـد ۳ سـت )یا دسـت( از ۵ پنج سـت 

بـازی را برنـده، تـا بتواند پیروز مسـابقه شـود.

گرداورنده: پارسا زارع

ورزش
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5 روش اساسی برای افزایش سرعت ویندوز 7

روش اول : سخت افزار رایانه
اولین روش و مهمترین آن، سخت افزار سیستم شما می باشد. 

طبقـه توضیحـات سـایت مایکروسـافت حداقـل سـخت افـزار مـورد نیـاز بـرای 
نصـب وینـدوز ۷:

1 گیگابایـت رم بـرای وینـدوز 32 بیتـی وینـدوز 7 یـا 2 گیگابایـت رم بـرای 
وینـدوز 64 بیتـی وینـدوز7

16 گیگابایـت فضـای خالی دیسـک سـخت بـرای وینـدوز 32 بیتـی ویندوز7 و 
20 گیگابایـت بـرای وینـدوز 64 بیتی 

کارت گرافیکی با پشتیبانی از DirectX 9 با 128 مگابایت حافظه داخلی
1  گیگاهرتـز یـا سـریعتر 32 بیتـی (x86) یـا 64 - بیتـی (x64) پردازنـده بـه 

باالتـر کـه وینـدوز سـرعتش کم نشـود . 
حـاال از کجـا بایـد متوجـه شـویم کـه سیسـتم مـا دارای چنیـن مشـخصاتی 
مـی باشـد . کافیسـت بـر روی Computer کلیـک راسـت کـرده و گزینـه 
سـخت  مشـخصات   System قسـمت .در  کنیـد  انتخـاب  را    Properties

افـزاری درج شـده اسـت .

 

روش دوم : پـاک کـردن برنامـه های غیـر ضروری از 
روی سیسـتم عامل 

 Your Unistaller بـرای پـاک کـردن برنامه های اضافی مـی توانید از نـرم افـزار
اسـتفاده کنیـد کـه تمـام اجـزای یـک نـرم افـزار را مـی توانـد از سیسـتم پاک 

کند(شـامل رجیسـتری و سـایر اجزا)

 روش سـوم : غیـر فعال کـردن برنامه هایـی که با باال 
آمـدن ویندوز اجرا می شـوند 

تـا بـه حـال بـه وینـدوز دقـت کـرده ایـد کـه بعـد از Restart کـردن و وارد 
محیـط دسـکتاپ شـدن یـک سـری برنامـه ها به صـورت خـودکار اجرا شـده و 
بایـد پشـت هـم صفحه های بـاز شـده را ببندیم. بـرای جلوگیـری از آن بر روی 

منـوی اسـتارت کلیـک کـرده و دسـتور Msconfig را تایـپ و اینتـر کنید.

تـب Startup  نـرم افزارهایـی کـه بـر روی وینـدوز شـما نصب شـده اسـت و 
هنـگام بـاال آمـدن یـا بـوت شـدن همـراه با وینـدوز اجـرا مـی شـوند را نمایش 
مـی دهـد . غیـر فعـال کـردن این نـرم افزارهـا، سـرعت وینـدوز شـما را تا حد 
قابـل مالحظـه ای افزایـش مـی دهد.تیـک نـرم افزارهـای نمایش داده شـده را 
بـه غیـر از آنتـی ویـروس برداریـد و بـر روی OK کلیـک کنیـد . بعـد از اعمـال 
تغییـرات بایـد سیسـتم ریسـت شـود . اگـر بـا بقیه تـب ها نیـز آشـنایی ندارید 

زیـاد کنجـکاوی نکنیـد کـه موجـب به هـم ریختن سیسـتمتان شـود!!

 

صفر و یک
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 Defragment روش پنجم : یکپارچه سازی هارد دیسک یا
یـک گزینـه فـوق العـاده کاربـردی و عالی . ابـزاری که ایـن امـکان را در اختیار 
کاربـر قـرار میدهـد تـا بـه راحتـی فضـای خالـی ایجاد شـده بیـن اطالعـات را 
یکپارچـه کـرده و فضـای هـارد تـا حـد قابـل مالحضـه ای افزایـش پیـدا کند . 
پیشـنهاد مـی شـود روش چهـار و پنـج را هـر چنـد روز یکبـار انجـام بدهید . 

بـرای فعـال کـردن این ابـزار کافیسـت بـر روی تـب کنـاری General کلیک 
کـرده و گزینـه Defragment Now را انتخـاب کنیـد . 

 
صفحـه Disk Defragment هماننـد تصویـر زیـر نمایـش داده مـی شـود .  
 Defragment و سـپس بر روی کلیـد  Analize Disk ابتـدا بـر روی کلیـد
Disk کلیـک کنیـد تـا فضـای خالـی و فایـل هـای اضافـی سیسـتم عامـل 

یکپارچـه شـوند .

 Disk Cleanup روش چهارم : پاکسازی هارد دیسک
بـا خالـی کردن فضای دیسـک، شـما می توانیـد سـرعت و کارایی رایانـه خود را 
افزایـش دهیـد. ابـزار Disk Cleanup بـه شـما کمـک می کنـد تـا فایل هایی 
را کـه می توانیـد بـا اطمینـان پـاک کنیـد، تشـخیص می دهـد و شـما را قـادر 
می سـازد تـا بـه دلخـواه، بعضـی و یـا همـه فایل هـای مشـخص شـده را پـاک 
نماییـد. بـه صـورت پیـش فـرض و دائمـی بایـد یـک سـری از فایل ها همیشـه 

پـاک شـوند کـه در ابـزار Disk Cleanup وجـود دارد و آنهـا عبارتنـد از : 
پاک کردن فایل های موقتی اینترنت

پاک کردن برنامه های دانلود شده
(Java applets و Microsoft ActiveX controls مانند)

Recycle Bin خالی کردن
پاک کردن فایل های ویندوز

پاک کردن اجزای اختیاری ویندوز که از آن استفاده نمی کنید.
پاک کردن برنامه های نصب شده ای که شما دیگر از آنها استفاده نمی کنید.

نکتـه: معمـوال فایل هـای موقتـی اینترنتـی بیشـترین فضـا را اشـغال می کنند. 
تـا  می کنـد  ذخیـره  می کنیـد  مشـاهده  کـه  را  صفحـه ای  هـر  مرورگـر  چـون 

دسترسـی بـه آن در زمـان بعـدی سـریع تر شـود.
گزینـه  و  کـرده  راسـت  کلیـک   C پارتیشـن  روی  بـر  اینـکار  انجـام  بـرای 
Properties را انتخـاب کنیـد .  در همـان تـب General پاییـن صفحـه بـر 
 Files to delete کلیـک کنیـد . در قسـمت Disk Cleanup روی کلیـد
تیـک همـه گزینـه را بزنیـد و بـر روی OK کلیـک کنیـد . این مرحله بسـته به 
اطالعـات سیسـتم شـما ممکن اسـت کمی زمان ببـرد . پس صفحـه را نبندید . 
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1. هـر چقـدر کـه به فصـل تابسـتان نزدیک تر می شـدیم، احسـاس مـی کردیم 
بایـد خودمـون رو بـرای یـک کار بزرگ آمـاده کنیم، بـه ویژه اینکـه، آن زمان، 
حـدود 9 مـاه از تشـکیل گـروه نوجوانـان مسـجد جامـع مـی گذشـت و دیگر 
انتظـار خانـواده هـای نوجوانان، خیلی بیشـتر شـده بـود! خیلـی از نمازگزاران 
مسـجد و خانـواده هـا، یـک سـوال در ذهنشـان بـود! بـا شـروع ایـام تعطیلـی 
مـدارس، گـروه نوجوانـان مسـجد جامـع چـه فعالیتـی خواهـد داشـت!؟ بـه 
خصـوص اینکـه همـواره مسـجد، بـه عنـوان خانـه خـدا، بهتریـن مـکان برای 
دعـوت همـگان بـه راه قـرآن اسـت، امـا از طرفـی، کار در ایـن حوزه، بـا وجود 
جاذبـه هـای بسـیار زیـاد محیـط خارج از مسـجد، سـخت جلـوه می کـرد ...... 
بـه خـدا تـوکل کردیـم و وقتـی حمایـت هـا و تشـویق هـای حضـرت آیت اهلل 
هاشـمی تبریـزی و هیئـت امنـای محتـرم را دیدیـم، دیگـر عزممـان را جـزم 
کردیـم و گفتیـم بسـم اهلل ..... و بـه ایـن ترتیـب طـرح دوره تابسـتانه ویـژه 
نوجوانـان بـه مـدت 8 هفته همـراه با اردوی پایان دوره مشـهد، کلیـد خورد.....

2. جلسـات متعـدد کادر اجرایـی متشـکل از عـده ای از جوانـان مسـجدی 
دانشـجو و طلبـه، برگزار شـد، مسـولیت ها تقسـیم شـد، برنامه ریـزی ها انجام 
شـد، هماهنگـی ها رقم خورد تا  شـاهد برگـزاری اتفاقی مبارک باشـیم. انگیزه 
و دغدغـه بسـیار بـاالی اعضـا و کادر اجرایـی باعـث مـی شـد کـه در خیلـی از 
مـوارد، جلسـات کاری بعـد از نمـاز صبـح شـروع شـود و تـا آخـر شـب ادامـه 

باشـد..... داشته 

گزارش تصویری
دوره تابستانه 93
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و حتی ممکن بود جلسات کاری با صبحانه کاری نیز همراه باشد!

3-حـال، نوبـت معرفـی طرح دوره تابسـتانه بـه اهالی منطقه بود، تیـم تبلیغات 
مسـولیت ایـن امر را بر عهده داشـت...

4-ثبـت نـام شـروع شـد! زمـان ثبـت نـام مصـادف شـده بـود بـا مـاه مبـارک 
رمضـان و برنامـه افطـاری در مسـجد جامـع و بـه همیـن دلیل، فرصت بسـیار 
مناسـبی بـود تـا خیلـی از مـردم و نمازگـزاران بـا طـرح دوره تابسـتانه آشـنا 
شـوند. گسـتره جغرافیایـی افـراد ثبت نامـی از بلوار مـرزداران تا میـدان بهرود 
را شـامل مـی شـد. و افـراد ثبت نام شـده بـا توجه بـه مقطع تحصیلی، در سـه 
گروه »سـوم تا ششـم«، گروه »هفتم و هشـتم«، و گروه »دبیرسـتان« تقسـیم 

شـدند.   بندی 
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5-افتتاحیه دوره مصادف بود با شـب والدت امام حسـن مجتبی)علیه السـالم( 
و اهدای جوایز جام ورزشـی شـهید ابراهیـم هادی.....
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6-برنامـه ریـزی دوره، بـه گونـه ای بـود کـه سـعی شـود به صـورت جامع، ابعاد قرآنـی و معرفتـی، علمی، مهارتی و ورزشـی، را در بـر گیرد. در کالس قرآن سـعی 
بـر ایـن بـود کـه نوجوانان عزیـز بتوانند بـا یادگیری روخوانـی، روانخوانـی و تجوید، بـا بهترین کتـاب هدایت، انس پیـدا کنند.



8-روزهای چهارشنبه، روزهای خاصی بود! معموال تعداد غایبین، هم حداقل بود!! آخه روزهای چهارشنبه مصادف بود با برنامه استخر و شنا.....
شنا از ورزش هایی است که پیامبر اکرم، به آن توصیه فرموده اند.

100

7-در کالس رباتیک تالش می شد تا دانش آموزان بتوانند به صورت کارگاهی و عملی، به مباحث علمی نگاه کنند و از طرفی، ذهن آنان خالق تر شود.



9-خـب در کنـار ورزش بایـد هنـر هـم داشـت! بیـن هنرهـای مختلف، داشـتن خط زیبا، بسـیار بـه کار می آید! مثال تو مدرسـه وقتـی جزوه خوش خطی داشـته 
باشـیم، کلـی طرفدار پیدا مـی کنیم!!

10-در کالس اخـالق اسـالمی، یـاد مـی گرفتیـم کـه چگونه باشـیم تا چهـره باطنی زیبایی داشـته باشـیم! صمیمیـت جلسـه، از ویژگی هـای کالس اخالق دوره 
بود.....

11-داشـتن روحیـه انجـام کار گروهـی، یـک مهارتـه! کالس سـرود تمریـن انجـام یـک کار گروهـی بـود! هنـوز خیلی از شـعرهای کالس سـرود تو ذهـن بچه ها 
مونده!

الله خونین من ای تازه جوانم شهید.....
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12-معمـوال وقـت فوتبـال کـه مـی شـد، همـه هیجـان گل زدن داشـتند! البتـه اصـول حرفه ای، هم سـعی می شـد رعایت شـود! مثـال بازیکنـان، قبـل از بازی، 
بایـد خودشـون رو گرم مـی کردند!

13-داشـتن خالقیـت همـواره یکـی از مهمتریـن مهـارت ها در زندگی اسـت! در کالس خالقیت، سـعی می شـد با بازی هـای جالب و خالقانه، این مهارت توسـط 
دانـش آموزان تمرین شـود!

14-در روز 16 مـرداد، بـا مسـاعدت فـراوان حـاج آقـا خراسـانی، از اعضـای هیئـت امنـای محترم، اردوی یک روزه ی باشـگاه اسـب سـواری برگزار شـد! این اردو 
پـر بـود از خاطره و نشـاط!
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 این اردو همراه بود با آموزش نماز جماعت و مقدمات آن مانند وضو.....

15-البته در رابطه با آموزش احکام عبادی، در طول دوره جلساتی تدارک دیده شده بود.....

16-در دوره، بین کالس ها و برنامه ها، زنگ بازی داشتیم!
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17-خواندن کتاب، همواره یکی از بهترین راه ها برای افزایش معرفت است، روزهای چهارشنبه قبل از برنامه شنا، جلسات سیر مطالعاتی بود.....

18-در یکی از روزهای دوره، برنامه مهیج توپ نقاشی داشتیم!! یعنی همان پینت بال!! البته برنامه دارای شرط سنی و جثه ای الزم بود.....
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19-سفره افطاری امسال مسجد جامع، در ماه مبارک رمضان، یک ویژگی خاص داشت! و آن سفره افطاری مخصوص نوجوانان بود.....

البته نوجوانان مسجدی، در چیدن سفره های افطاری هم سهیم بودند.....

20-در یکـی از روزهـای تابسـتان، مسـجد جامـع، میزبـان گـروه فیلمبـرداری و تهیـه گـزارش شـبکه پنج سـیما بـرای برنامـه تلویزیونی«جمعه تعطیل نیسـت« 
بـود..... بعضـی از نوجوانـان مسـجدی هـم، تبدیـل بـه یک چهـره تلویزیونی شـدند!!
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21-از همـان ابتـدای شـروع طـرح، منتظـرش بودیـم..... و در واقـع منتظر گل 
سرسـبد برنامـه هـای دوره تابسـتانه بودیـم.....اردوی پایـان دوره مشـهد..... از 
آن جـا کـه برگـزاری ایـن اردو، نیـاز بـه یـک کار جمعـی و متمرکز داشـت، از 
حـدود یـک مـاه قبـل از اردو، مسـوول اردو مشـخص گردیـد و کادر اجرایـی 
بابـت انجـام کارهـا و برنامـه ها مشـخص شـدند، تهیه بلیـط قطـار، رزرو مکان 

اسـکان مناسـب، هماهنگـی غـذا، هماهنگـی بابـت برنامـه هـای درون اردو از 
قبیـل برنامـه هـای زیارتـی، پارک آبی، لیـگ فوتبـال، تفرج گاه هـا، هماهنگی 
وسـیله نقلیـه بـرای داخـل شـهر مشـهد، برنامـه ریـزی محتوایـی اردو و ... از 

جملـه کارهایـی بـود که بایـد انجـام می گرفـت.....
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22-البتـه بایـد ذکـر کرد که سـفرنامه اردوی مشـهد، خود نیاز بـه یک گزارش 
تصویـری مفصـل و جداگانـه دارد و در ایـن مجمـل، نمـی گنجـد! در همیـن 
رابطـه فیلـم مسـتند کوتاهـی به اسـم "همراه امام" آماده شـده اسـت کـه برای 

دریافـت آن مـی توانیـد به دفتـر واحد فرهنگـی مراجعـه فرمایید.

23- مراسـم جشـن اختتامیـه و تقدیـر از شـرکت کننـدگان دوره تابسـتانه، 
بـا حضـور حضـرت آیـت اهلل هاشـمی تبریـزی، هیئـت امنـای محترم مسـجد 
و خانـواده هـای محتـرم نوجوانـان در روز عیـد قربـان، برگـزار گردیـد. در این 
مراسـم بـه نوجوانـان برگزیـده، جوایـزی توسـط حضـرت آیـت اهلل هاشـمی 

شـد..... اهدا  تبریـزی، 
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24-در پایان دوره از 35 نفر از نوجوانانی که حضور فعال در دوره داشتند، با تقدیم لوح سپاس، قدردانی شد......
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25-در نهایـت خداونـد منـان را بسـیار شـاکر هسـتیم کـه الحمـدهلل، دوره 
تابسـتانه 93 در ادامـه فعالیـت هـای گـروه نوجوانـان مسـجد جامـع شـهرک 
غـرب، بـا حمایـت هـای حضـرت آیـت اهلل هاشـمی تبریـزی و هیئـت امنـای 
محتـرم، برگـزار گردید. ان شـااهلل در ادامـه فعالیت های واحد فرهنگی مسـجد 
جامـع، کالس هـای هفتگـی قـرآن، ویـژه نوجوانـان برگـزار خواهـد گردید که 
کـم و کیـف آن، از طریـق سـامانه هـای ارتباطـی مسـجد جامـع، بـه اطـالع 

نمازگـزاران و خانـواده هـای محتـرم، خواهـد رسـید.



رژیم باعث کم کردنش می شود؟. 1
موجودات برای تامین آن غذا می خورند؟. 2
واقعه ای که اسالم را زنده نگه داشت؟. 3
چه کسی فرمود: تمام معنی عبودیت در نماز است؟. 4
واجب کردن کاری برخود؟. 5
چه کسی رتبه اول آزمون سراسری دانشگاه های کشور در رشته شیمی سال 56 را گرفت؟. 6
امام حسین علیه السالم،  علیه چه چیزی قیام کرد؟. 7
حمیدرضا لطفی جانباز 70% بعد از ظهرها به چه کاری می پرداخت؟. 8
حمیدرضا لطفی در بسیج محله چه نقشی داشته است؟. 9

معنا و مفهوم اولین تکبیر درباره سبحان و منزه بودن چه کسی است؟. 10
نام دیگر پیام چیست؟. 11
مواد غذایی )گوشت گاو و بره( عالوه بر پروتئین، حاوی چه چیزی است؟. 12
میوه و دانه و برگ های به از زمان های قدیم به چه عنوان استفاده می شدند؟. 13
خبر اشغال شدن النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان ابتدا از رسانه های چه کشوری اعالم شد؟. 14
ترشحاتی که بر حلق و مجاری تنفسی ریخته می شود، چیست؟. 15
چه خصلت از امام حسین علیه السالم است که دلهای شیعیان را متأثر می کند؟. 16
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جدول

علی پازوکی 

توجه : پاسخ جدول را از مطالب مهین نشریه بیابید

اسامی برندگان
مسابقه جدول نشریه شماره ۳ 

1.سهیل فلحتی
۲.حسین اردانی

۳.عبدالرضا ایراندوست
4. سهیل آموزگار

5.ژیل عرب رحمتی پور

به دست حضرت آیت اهلل  این قرعه کشی 
هاشمی تبریزی و حضور برخی از مسئولین 

مسجد و فصلنامه انجام شد.

به هریک از برندگان مسابقه جدول فصلنامه جامع مبلغ یک میلیون ریال هدیه داده خواهد شد.

آخرین مهلت تحویل پاسخ جدول به دفتر هیئت امناء 28 اسفند ماه می باشد.

نام  :

نام خانوادگی : 

تلفن تماس :
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.: ارتباط با ما :.
خواننـدگان محترمـی کـه عالقمنـد بـه همکاری با فصلنامه هسـتند مـی توانند با تخصـص خود و ارسـال مطالب قابل اسـتفاده، راهنمای 

خواننـدگان دیگـر باشـند. در صـورت تمایل با ایمیل سـر دبیر ارتباط برقـرار فرمایند.

لطفـًا در ارسـال مقالـه بـراي چـاپ در ایـن مجلـه بـه نـکات زیـر توجـه فرمائید.   کلیـه صفحـات مقاله بایـد داراي شـماره بـوده و تعداد 
صفحـات از 3 صفحـه تجـاوز نکند.

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

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

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

.: انتقادات و پیشنهادات :.
نام و نام خانوادگی : 

تحصیلت :

تلفن تماس :

ایمیل :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


