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بسم اللّه الرحمن الرحیم

ث )سوره ضحی، آیه 11( َواَّما ِبِنعَمِة َربَِّک فََحدِّ

در کمــال ادب و احتــرام بــه محضــر خواننــدگان فرهیختــه و بزرگــوار ایــن نشــریه و بــا اذعــان بــه کاســتی هــای تالشــی 
کــه نتایــج آن پیــش روی شماســت، متذکــر مــی شــوم کــه، مهمتریــن توفیــق الهــی، اگــر بــه ارادةاهلل رفیــق راهمان 
باشــد آن اســت کــه بــرای رضــای بــاری تعالــی قلــم بزنیــم و در مســیر نفــی الهــه هــای خــود ســاخته، اســتوار 
و آزاده قــدم بزنیــم. بــا هــر قلمــی و بــا هــر قدمــی، بــه ســوی آســمانی باالتــر پرکشــیم و بــا عبــور از تّوهمــات، 
رویــای زیبــای وصــول بــه معشــوق را پــی بگیریــم. بنابرایــن چــاره ای نداریــم بــه جــز گــذر از گردنــه هــای پــر از 
پرتــگاه زندگــی و عبــور از ســراب هــای پــر از گنــداب نفــس خــود و تصویــر ســازی هــای باطــل شــیاطین جــن 

و انــس کــه در مســیر بندگــی و درک و انجــام وظیفــه جلــوه گــری و خودنمایــی مــی کننــد.
این همه ارباب و یک عبد ذلیل

کی شود بر راه آزادی دلیل
یک دل و صد دلبر این تفریق چیست؟
این همه نقص این همه تبلیغ چیست؟

شــناخت و توجــه بــه وظیفــه، مقدمــۀ  واجــب عقلــی، نســبت بــه انجــام تکالیــف انســانی و الهــی، فــردی و اجتماعی 
اســت. آیــا بــا هــرزه گــردی نــگاه بــه ســوی غیــر خــدا، شــناخت وظیفــه الهــی ممکــن اســت؟ آیــا بــدون اُنــس بــا 
ّرب االربــاب درک درســت قدمــی کــه مــورد رضــای حضــرت پــروردگار باشــد میســر اســت؟ پــس چــرا بــت نفــس 
خــود و دیگــران مثــل خــود را عزیــز کننــده و شــرافت بخــش مــی دانیــم؟ و حتــی خلــوت خــود بــا خــدای بــی 
همتــا را معطــوف بــه نجوایــی مــی کنیــم کــه موضــوع آن نفریــن و هــدم ســایرین یــا درخواســت بــدون قابلیــت 
بــرای خــود و ســایرین اســت؟ و بــه هــر حــال غیــر خــدا در هنــگام خلــوت بــا خــدا انباشــتی از الهــه هــای متفــرق 
اســت. در حالــی کــه خلــوت، کــه الزمــه انــس اســت بــرای امثــال مــن حقیــر در فضایــی پــر از ازدحــام بغــض و 

کینــه و حســد و هــوس نســبت بــه غیــر خداســت؛ پــس از نفــس خــودم و امثــال خــودم مــی پرســم:
کیست الیق بر تو اربابی کند؟
یا تورا در خود نگهداری کند؟

أعاَذنا اللُه ِمن ُشِوِر اَنُفِسنا

بارالهــا تــو یگانــه کریــم بــی منتهایــی و رحمــت واســعه تــو را حــّدی نیســت، پــس از ســر لطــف و کرمــت دســت 
کوتاهــم را تــو بگیــر و اندیشــه کوتاهتــرم را تــو از حضیــض ملــک تــا آســمان بلنــد ملکــوت تعالــی بخــش.

بارالهــا نمــازم را عــروج و انجــام وظایــف و تکالیــف مســجد ایــن خانــه خــودت را خــودت بــه ســرانجام برســان و 
ای خالــق نعمتهــا عــذرم را در کاســتی هــا بپذیــر، ای یگانــه پناهــم.

مدیر مسئول فصلنامه جامع
محمد پیکری



منتظران واقعی

زنــد صخــره هایــش فــرو مــی ریزید.عصــای موســی و انگشــتری 

ــود. ــد ب ــا او خواه حضــرت ســلیمان ب

در کتب اهل سنت هم آمده است که:
عَلیــه  ادُلّری  َکلَقمــَر  َوهُجــُه  اجلَّنــة  َاهــل  املهــدی طــاووس 

النّــور َجالبیــُب 
مهــدی طــاووس اهــل بهشــت اســت، صورتــش چــون مــاه تابــان 

اســت و  پــرده هایــی از نــور بــه روی صورتــش آویختــه اســت.

پیامبــر فرمــود: املَهــدی ِمــن ودلي امســه کمســي، و کنیتــه 

کنیــي، َا�شــبه النــاس یب َخلقــًا وَ  ُخلقــَا ) کمــال الدیــن صــدوق (
پیامبــر فرمــود: در شــب معــراج انــوار درخشــان امامــان معصــوم 

را بــر ســاقه عــرش دیــدم حضــرت اســامی آنهــا را یکایــک بیــان 

ــة ابــن احلســن القــامئ یف  کــرد در مــورد آخریــن فرمودنــد: واحلُجَّ

. حجــت ابــن الحســن در وســط آنهــا  َّــُه کُوکـَـب ُدّریٌّ َوَســِطهِم َکَن
ایســتاده بــود و چــون ســتاره ای درخشــان

امام صادق )ع( در وصف جمالش فرمود:

ــته و  ــم پیوس ــش به ــرو های ــف، اب ــی الَأن ــن َاق ــرون احلاجب مق
ــت. ــیده اس ــک و کش ــی اش باری بین

از جمموعــه احادیثــی کــه دربــاره وجــود مبارکش 
از معصومیــن )ع( نقل شــده:

ابرو های کمانی و بهم پیوسته. 1

استخوان شانه ها درشت. 2

امامت در سنین کودکی. 3

انگشتری سلیمان در دست. 4

به ظاهر 30 – 40 ساله. 5

تأثیر نفس فوق العاده. 6

توان جسمی بی نظیر. 7

جوانی رعنا و رشید. 8

چهره بسیار نورانی چون ستاره درخشان. 9

پیشانی بلند و گشاده. 10

بینی باریک و کشیده. 11

بیانات آیت اهلل هامشی تربیزی به مناسبت نیمه شعبان

ی ِاذا خــرج کن یف ِســّنِ ال�شــّیوخٍ َو َمنَظــر  نَّ القــامِئُ  ُهــَو اذلَّ
إ
و ا

ــَرٍة  ال�شــّباب، قَــِواًی یف بََدِنــِه، َحــّی لـَـو َمــدَّ یـَـدُه اإیل َاعَظــم َشَ
ــَد  ــَد ک ــال لَت ــَن اجِلب َ ــو صــاَح ب َ ــا، َو ل ــی َوجــه الأرِض لََقلَعه عَ
ــُه َعصــا مــویس و خــاَت ُســلامَین  کــت ُصِوُرهــا، و یَکــُون ُ َمَع

)کمــال الدیــن صــدوق ص 376 جلــد 2 (

ــالی  ــن کهنس ــروج در س ــگام خ ــه هن ــه ب ــت ک ــی اس ــم کس قائ

ــه  ــدرت دارد ک ــدری ق ــود او بق ــد ب ــی خواه ــیمای جوان و در س

ــن دراز  ــت روی زمی ــن درخ ــوی بزرگتری ــه س ــتش را ب ــر دس اگ

کنــد آنــرا از ُبــن میکنــد و اگــر در میــان کوهــی صــدا و صیحــه 

4



دیدگان قوی و ژرف. 12

زیبا روی و زیبا موی. 13

اشبه الناس به رسول خدا )ص(. 14

عبای سفید بر دوش و عصای موسی در دست. 15

فرزند بهترین کنیزان از حیث مادر. 16

گندمگون و متوسط القامت. 17

در عین سنین باال با نشاط جوانی. 18

هاله ای از نور در گرداگرد سیمایش. 19

ــی کنــد:  ــن نقــل م شــیخ صــدوق در کمــال الدی
)280 )ص 

... عــن ســعید بــن جبــر عــن عبــد هللا ابــن عبــاس قــال: قــال 
ــی  ــج هللا ع ــایئ و جح ــایئ و اوصی ــول هللا )ص(: �أنَّ ُخلف رس

اخللــق بعــدی ِاثــی عــر:
لَهُُم َایخ و�آخر ُهُ َودَلی؛ قیَل: ای رســول هللا َو َمن َاخوَک؟   َاوَّ
ــال: املهــدی  ک؟ ق ــن َودَلُ ــن ابیطالــب، قیــل: فََم ــال: عــی اب ق
ــاً، واذّلی  ــت جــورًا و ُظل ــا ُمِلئَ اذّلی میلأهاقســطًا و عــداًل کَ
بعثــی ِبحلـَـّقِ نبیــًا لـَـو لـَـم یَبــَق ِمــَن ادّلنیــا ِااّل یــوٌم واحــد لََطــّوَل 
هللا ذِلــَک الیــوَم حــّی خیــرج فیــَه َودَلی املهــدی، فیــزل روح 
هللا عیــی ابــن مــرمی فَُیصــّی خلفــه و تــرق الأرض بنــوره ) 
در نســخ دیگــر: بنــور رّبــه ( و یبلــغ ســلطانه املــرق و املغــرب.

ــج اهلل  ــه حج ــن ک ــینان م ــن جانش ــس از م ــود: پ ــر فرم پیامب

ــا  ــند، اول آنه ــی باش ــن م ــن دوازده ت ــل زمی ــر اه ــتند ب هس

ــرادر  ــول اهلل ب ــا رس ــد: ی ــه ش ــدم، گفت ــا فرزن ــر آنه ــرادرم آخ ب

ــد شــما  ــب، فرزن ــی طال ــن اب ــی اب ــد: عل شــما کیســت؟ فرمودن

ــدل  ــر از ع ــی را پ ــه زمین ــت ک ــدی اس ــد: مه ــت؟ فرمودن کیس

ــر شــده باشــد  ــم و ســتم پ ــد بعــد از آنکــه از ظل و داد مــی کن

ــه پیامبــری برانگیختــه اســت اگــر از  بــه آن خدایــی کــه مــرا ب

عمــر دنیــا فقــط یــک روز باقــی مانــده باشــد خداونــد آنــروز را 

ــدم مهــدی در آن روز ظهــور کنــد،  ــا فرزن ــی مــی کنــد ت طوالن

ــر او  ــت س ــده و پش ــرود آم ــمان ف ــی روح اهلل از آس ــگاه عیس آن

نمــاز مــی خوانــد و زمیــن بــه نــور او ) ویــا بــه نــور پــروردگارش 

ــم گســترش  ( روشــن شــود. و ســلطنتش در شــرق و غــرب عال

ــدا مــی کنــد. پی

در کتاب نفیس منتخب األثر آمده است که:
انّــه یبلّــغ ســلطانه املــرق و املغــرب؛ وال یبقــى یف الارض 
خــراب ااّل یعمــره؛ و رایــة املهــدی مکتــوب فهیــا ) پــرمچ همــدی 

ــوا ــوا و َاطیُع (؛ البقیــة هللا ِامَشُع
مــا منتظریــم، البتــه انتظــار یعنــی اعتــراض بــه وضــع 

ــم در  ــر عال ــم ب ــام حاک ــق نظ ــی مطل ــود، و نف موج

وضــع موجــود اســت. در هــر شــکلی انتظــار نــه تنهــا از 

انســان ســلب مســئولیت نمیکنــد بلکــه مســئولیت او در 

سرنوشــت خــودش و سرنوشــت حقیقــت، و سرنوشــت 

ــن  ــد. ای ــی کن ــی م ــی و حیات ــوری ، منطق انســان را ســنگین، ف

انتظــار مثبــت اســت کــه یــک اصــل فکــری اجتماعــی و هــم یــک 

ــه اصــاًل انســان  ــی ک ــن معن ــه ای اصــل فطــری انســانی اســت ب

ــر همیــن اصــل  ــر همیــن اســاس و ب موجــودی اســت منتظــر، ب

ــدا در  ــه »مســیح« ) نجــات بخشــی ( از ابت ــاد ب ــه اعتق اســت ک

جوامــع بشــری وجــود داشــته اســت، پــس انتظــار یعنــی »نــه« 

گفتــن بــه آنچــه در جوامــع بشــری هســت، پــس منتظــر کســی 

ــه وضــع  اســت کــه در نفــس همیــن انتظــار خویــش اعتــراض ب

موجــود را پنهــان داشــته اســت. انتظــار ایمــان بــه آینــده اســت 

و الزمــه اش انــکار حــال و موجــود. انتظــار جبــر تاریــخ اســت در 

ایــن گوشــه زمیــن مــن در ایــن لحظــه از تاریــخ انتظــار دارم کــه 

تــا در آینــده ای کــه ممکــن اســت فــردا یــا هــر لحظــه دیگــری 

مــی آیــد و ناگهــان انقالبــی در ســطح جهانــی بــه نفــع حقیقــت 

ــک روز  ــد و ی ــی ده ــیده روی م ــتم کش ــانهای س ــت انس و عدال

ــدا  ــادی ن ــه صــدای من ــه ای از طــرف بیــت اهلل الحــرام مّک جمع

در دهــد کــه همــه عالمیــان در شــرق و غــرب و شــمال و جنــوب 

عالــم بشــنوند و نــدا دهنــده را هــم مــی بیننــد: » یــا َاهــَل العالــم، 

ــا المهــدی « و در آن زمــان اســت کــه زمینــه انقــالب جهانــی  اَن

و تشــکیل حکومــت توحیــد و دادگــری فراهــم مــی شــود و امــام 

ــک  ــه ی ــک ب ــد و ی ــی کن ــروع م ــود را ش ــت خ ــتر نهض دادگس

ــکار  ــه اف ــت ک ــد و آن موقعی ــی کن ــل م ــی را ح ــکالت جهان مش

ــم  ــی فراه ــه انقــالب جهان ــاده گشــته اســت و زمین ــان آم جهانی

ــد و همــه در  ــی گشــته ان ــردم تشــنه اصالحــات خدائ شــده و م

ــم  ــوار عال ــد و از در و دی ــده ان ــی برآم ــح حقیق ــتجوی مصل جس

ــات او را از  ــده و اصالح ــد ش ــم بلن ــا منتق ــح ی ــا مصل ــاد » ی فری

ــره  ــم و ذخی ــی عال ــگام منج ــد؛ در آن هن ــان و دل خریدارن ج

ــرده غیبــت ظاهــر مــی  ــدی از پ انســانیت و مظهــر عــدل خداون

شــود بــه کمــک مــردان بــا فضیلــت و مصلحــان واقعــی قیــام مــی 

کنــد و دشــمنان عدالــت و خــدا پرســتی را قلــع و قمــع مــی نمایــد 

و اوضــاع آشــفته جهــان را اصــالح مــی کنــد، و آنوقــت اســت کــه 
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تمامــی جهــان بــه وســیله یــک حکومــت جهانی اســالمی 

اداره مــی شــود تمامــی بــالد بوســیله افــراد مؤمــن و الیق 

و کوشــش آنهــا آبــاد و معمــور مــی گــردد و خــود مهــدی 

)عــج( از دور تمامــی حــوادث و جریانــات را زیــر نظــر دارد 

و تمامــی نقــاط زمیــن بــرای او ماننــد کــف دســتی مــی 

گــردد و یارانــش را از فاصلــه هــای دور مشــاهده مــی نمایــد و بــا 

آنهــا تکلــم مــی کننــد و عــدل دادش تمامــی زمیــن را فــرا در مــی 

گیــرد و امنیــت عمومــی برقــرار مــی گــردد، وضــع اقتصــادی مــردم 

بقــدری بهتــر مــی شــود کــه در روی زمیــن مســتحق زکات پیــدا 

نمــی شــود، بارانهــای نافــع پیاپــی مــی بــارد، تمامــی زمیــن ســبز 

و خــّرم مــی گــردد و بــرکات و محصــوالت زمیــن زیــاد مــی گــردد، 

تّوجــه مــردم بــه خــدا زیــاد مــی شــود و دیگــر ِگــرد معاصــی نمــی 

گردنــد، دیــن اســالم دیــن رســمی جهــان شــده و بانــگ توحیــد از 

همــه جــا بلنــد مــی گــردد.

حضــرت صــادق )ع( فرمــود: علــم و دانــش به 27 قســمت تقســیم 

شــده اّمــا تــا کنــون بیــش از دو قســمت آن در دســترس بشــر قرار 

نگرفتــه اســت، لکــن وقتــی قائــم مــا قیــام نمــود بیســت و پنــج 

قســمت دیگــر را هــم آشــکار مــی کنــد و در بیــن مــردم انتشــار 

مــی دهــد. ایمــان مــردم کامــل مــی گــردد و کینــه و نفــرت از 

دشــمنان بیــرون مــی رود )غیبــت نعمانــی – اثبــات الهــداة (

ــل  ــن )ع( نق ــن العابدی ــام زی ــی از ام ــه حدیث در خامت
مــی کنــم:

ابــو حامــد کابلــی ) یکــی از شــاگردان حضــرت ( نقــل مــی کنــد: 

ــه افضــل اهــل ّک زمــان  ــن ِلظهــوره و القائلــن ب�أن �أَن املنتظری
الَن هللا تعــایل، َاعطــا ُه مــن العقــول و الافهــام مــا صــارت بــه 

الغیبــة عنــد ه مبــزةل امل�ــاهدة
در ایــن زمــان بــا اینکــه حضــرت را نمی بیننــد ولی مثل اشــخاصی 

هســتند کــه کاّنــه ایشــان را مــی بیننــد، خداونــد عقــل مخصــوص 

بــه آنهــا عطــا فرمــوده و اســتعداد فــوق العــاده را بایــد پیــدا کننــد.

بنــده هــم عــرض مــی کنــم ان شــاء اهلل بــا عمــل بــه واجبــات و 

ــدازه نشــاط، و گــره گشــایی از بنــدگان  ــه ان انجــام مســتحبات ب

خــدا و اِدخــال ســرور بــر قلــوب مؤمنیــن، جــزء منتظــران حقیقی 

آقــا و یوســف زهــرا قــرار بگیرنــد.
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و  ســنتان  و  کنیــد  معرفــی  را  خودتــان  لطفــا 
بفرمائیــد؟ را  حتصیالتتــان 

ســید حامــد حســینی متولــد 3 دی مــاه 59 تحصیالتــم مهندســی 

ــت. صنایع هس

مشا در شهرک بودین؟
ما تقریبا از بدو تولد در شهرک بودیم.

حنوه آشناییتون با مسجد جامع چگونه بود؟
مســجد جامــع نزدیــک خانــه مــا بــود و مــا از بچگــی در مســجد 

جامــع بودیــم تــا بزرگســالی

ــتیم  ــم نمیتونس ــر ه ــه مکب ــم ک ــک بودی ــدر کوچ ــا آنق ــدا م ابت

ــدیم و ... ــر ش ــدیم مکب ــر ش ــه بزرگت ــد ک ــیم بع بش

روزهــای جمعــه در مســجد دعــای ندبــه بــود بعــد از دعــا ندبــه 

مســجد فعلــی زمیــن خاکــی بــود و فوتبــال بــازی میکردیــم و بــا 

خیلــی از فوتبالیســتهای معــروف امــروز فوتبــال بــازی کردیــم.

ــیج  ــده بس ــینی فرمان ــد حس ــید حام ــا س ــه ب مصاحب
ــرب ــهرک غ ــع ش ــجد جام مس

ســوابق تشــکیالتیتون و فعالیتهاتــون رو بیــان 
ــد کنی

ــی یــک چیــزی  مــا در دبســتان  اصــال بســیج نداشــتیم راهنمای

ــرورش  ــوزش و پ ــه کارش آم ــروف ک ــاران مع ــام ی ــه ن داشــتیم ب

ــودم و در  ــه ب ــروف مدرس ــاران مع ــان ی ــن مســئول هم ــود و م ب

ــد  ــرد و در واح ــدا ک ــه پی ــوع ادام ــان موض ــم هم ــتان ه دبیرس

بســیج بــودم و مســئول بســیج مدیــر مدرســه بــود و مــن 

معاونشــون شــده بــودم در دانشــگاه اصفهــان هــم مســئول حــوزه 

بســیج بــودم البتــه از اول نــه، در ابتــدا معــاون حــوزه بــودم و بعــد 

مســئول حــوزه شــدم.

در مسجد جامع چطور؟
ــیج  ــر از بس ــتم و غی ــیج داش ــت بس ــع از اول فعالی ــجد جام مس

ــر  ــجد دیگ ــن در دو مس ــا م ــر از اینج ــتم و غی ــی نداش فعالیت

پرونــده بســیج کامــل دارم مســجد شــهرآرا و مســجد قــدس امــا 

گزارشگر: سعید حامتی خواه
پیاده سازی: حممد حسین اهلی اصل

معرفی مسجد
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بعــد کــه اینجــا نزدیکتــر شــدیم اومدیــم اینجــا.. قبــال 

پایــگاه بســیج اینجــا داخــل فضــای مســجد نبــود مــن 

اونموقــع مســئول نیــرو انســانی بــودم و در حــوزه بســیج 

بــودم و بــر خــالف عالقــه و میــل واقعــی مــن را مســئول 

پایــگاه بســیج مســجد کردنــد و خــدا شــاهد اســت کــه 

مــن مخالــف بــودم، مــن بــا آیــت اهلل هاشــمی و فرمانــده حــوزه 

آن موقــه خیلــی صحبــت کــردم و بســیار تــالش کــردم کــه نشــم 

امــا نشــد و در یــک عمــل انجــام شــده و قــرار گرفتــم. مــن واقعــا 

دوس نداشــتم امــا قســمت اینگونــه بــود کــه شــد و امــروز توفیــق 

دارم کــه بگــم فرمانــده دوم مجموعــه و یکجورایــی فرمانــده ســوم 

هســتم.

از چه زمانی این پایگاه تاسیس شد؟
ــه فعالیــت کــرد و مــن  ــود کــه ایــن پایــگاه شــروع ب ســال 76 ب

قبلــش در مســجد قــدس بــودم و قدیمــی تریــن پایــگاه شــهرک 

مســجد قــدس هســت کــه از زمــان جنــگ هســت.

ــه  ــای آن چگون ــت ه ــگاه فعالی ــروع پای ــدو ش از ب
بــود؟

بســیج هایــی کــه در پایــگاه هــای شــهری تشــکیل میشــه قطعــا 

تمــام فعالیــت هــای آنــان خــواه نــا خــواه و چــه آگاهانــه و چــه 

غیــر آگاهانــه فرهنگــی مــی شــود و باالجبــار بــه ایــن ســمت مــی 

برنــد. مــن تــو جلســات پایــگاه میگــم کــه اصلــی تریــن فعالیــت 

ــدن  ــاز خوان ــت و نم ــت هس ــاز جماع ــجد نم ــیج مس ــگاه بس پای

ــم.  ــد نمیخواه ــجد نمیخوان ــاز در مس ــه نم ــیجی ک ــت و بس هس

ــی در بســیج اعضــای بســیجی کــه  ــه طوالن ــا تجرب ــدم ب مــن دی

ــد و  ــگاه نماندن ــد پای ــجد نبودن ــل مس ــد و اه ــجدی نبودن مس

رفتنــد ولــی اکثــرا کســانی کــه اهــل نمــاز جماعــت بــودن ماندنــد 

ــم آشــنا  ــه باه ــن اســت ک ــت ای ــاز جماع ــن فلســفه نم بنظــر م

ــر  ــای محــل بواســطه مســجد همدیگ ــن ه ــه متدی بشــوند و بچ

رو پیــدا کننــد االن مثــال مــن و شــما نیــز اگــه نمــاز جماعــت و 

مســجدی نبــود دوســتی و ارتباطــی نیــز نبــود. و قــدرت نمایــی 

مســجد محــل نیــز هســت. مــن همیشــه در بســیج گفتــم کســی 

کــه نمــاز نمیایــد مســجد نمیایــد نمیخواهــم ایســت بازرســی هــم 

نیــاد هیــچ فعالیتــی نداشــته باشــد چــون ایــن روش فایــده نــدارد 

ــه  ــا همیش ــگاه م ــدهلل پای ــز دارد. الحم ــس نی ــر بالعک ــی اث و حت

ــز  ــیج نی ــوزه بس ــی دارد و ح ــابقه خوب ــت و س ــوده اس ــق ب موف

اذعــان داشــته بــه ایــن مطلــب، از همــه ماموریــت هایــی کــه بــه 

مــا داده انــد موفــق بیــرون آمدیــم و هــم در واحــد عملیــات و هــم 

اطالعــات و....  بســیار راضــی هســتن و مــردم نیــز همیشــه ازمــا 

راضــی بــودن چــون مــا بســیجی میاریــم کــه اهــل مســجد باشــد 

و بــا اخــالق باشــد و در ایســت بازرســی هــا هــم برخــورد خــوب 

و مناســب داشــته اســت حتــی بــا متهــم.

ــای و  ــجد ه ــد از مس ــتیم بای ــیجی هس ــه بس ــا ک م
ــیم ــر بش ــر و هب ــا باالت ــی ه ــاز مجاعت من

شــاید اینهــا پلــه پلــه باشــه اول مســلمان بعــد شــیعه بعــد شــیعه 

ــدی  ــر بع ــوان و  نف ــت خ ــاز اول وق ــیعه نم ــد ش ــوان بع ــاز خ نم

جماعــت میخوانــد و بســیج میایــد اینهــا هرکــدام یــک پلــه باالتــر 

8



هســتن. مــن کــه بســیجی هســتم بایــد از همــه بیشــتر رعایــت 

کنــم.

ــو  ــه حن ــه چ ــگاه ب ــادر پای ــذب اعض ــای ج روش ه
ــت؟ اس

ــت  ــا هس ــگاه ه ــایر پای ــد س ــگاه همانن ــا در پای ــذب م روش ج

ولــی مــا همیشــه میگیــم موقــع جــذب کــه فعالیــت ایــن پایــگاه 

ــا  ــت هســت. م ــاز جماع ــر هســتم نم ــده حقی ــه بن ــی ک ــا زمان ت

ــرای کســانی نیســت  ــا جلســه ب ــم ام پنجشــنبه هــا جلســه داری

کــه فقــط پنجشــنبه هــا میــان بســیج و مســجد مــا نمــی گوییــم 

ــاز  ــم نم ــه میگویی ــل بلک ــای کمی ــد دع ــاز، بع ــد نم ــه بع جلس

ــا نمــاز هســت.  ــا اصــال ب هســت و بعــد جلســه. جلســات م

مگه میشه بسیجی باشی
و مناز مجاعت خنونی!

سن اعضای پایگاه چقدر هست؟
ــگاه مــا دانشــجو  ــی بیشــتر اعضــای پای همــه ســنین هســتند ول

ــاال  ــه ب هســتن وحــدودا بیســت ســال ب

در مورد فعالیتها توضیح بیشری می دهید؟
ــت  ــه هس ــن و ابالغی ــیج و روتی ــود بس ــت خ ــری فعالی یکس

ــی و ... ــی و فرهنگ ــای عملیات ــه ه ــل برنام مث

ــفر  ــل س ــم مث ــز داری ــی نی ــای اردوی ــت ه ــری فعالی یکس

هــای شــمال، مشــهد و ... کــه تمــام اینهــا بــرای همــه 

دوســتان تقریبــا رایــگان هســت

مــا هرگونــه فعالیتداریــم از جملــه ورزشــی از قبیــل 

شــنا و تیرانــدازی هــم تیرانــدازی بــادی و هــم 

ــت و  ــال هس ــال و فوتب ــای والیب ــالن ه ــی و س جنگ

همــه ایــن فعالیــت هــا بصــورت رایــگان انجــام مــی 

ــا  ــگاه بصــورت دوســت هســتم ت شــود و مــن در پای

فرمانــده و دوســتان بــا هــم، هــم اندیشــی مــی کننــد و مــن 

ــم  ــه گفت ــم و همیش ــی کنن ــم م ــات را فراه ــان امکان برایش

ــتم ــماها هس ــتیبانی ش ــاون پش ــن مع ــه م ک

امــا در مــورد فعالیــت هــا علمــی ضعیــف هســتیم، بچــه هــای 

ــن  ــا چندی ــتند م ــوب هس ــی خ ــی خیل ــر علم ــگاه از نظ پای

علمــی  فعالیــت  نظــر  از  امــا  داریــم  دکتــری  دانشــجوی 

ــت  ــوده اس ــم ب ــز ک ــا نی ــون تقاض ــه چ ــتیم البت ــف هس ضعی

ــات  ــان خدم ــم برایش ــا بتونی ــا م ــرده ت ــه نک ــی مراجع و کس

ــم. ــی دهی علم

راهیان چطور؟
ــزار  ــت و برگ ــه هس ــن و ابالغی ــورت روتی ــه ص ــور ب ــان ن راهی

میکنیــم

مــا همیشــه در پایــگاه میگیــم همــه اینجــا بایــد رابطــه دوســتی 

ــم  ــا ه ــیعه ب ــه ش ــداره بچ ــکان ن ــه ام ــرا ک ــند. چ ــته باش داش

ــم دوســت و صمیمــی نباشــن،  ــی باه ــت داشــته باشــن ول فعالی

ــوند ــع ش ــم جم ــت باه ــدون صمیمی ــه میشــه ب مگ
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اشــاره کردیــن تــو صحبــت هاتــون بــه 
فعالیــت هــای روزمــره پایــگاه، میخواســتم 
ــی و  ــل دوره مطالعات ــی مث ــدون فعالیتهای ب

ــت؟ ــه هس ــد، چگون ... داری
ــاره  ــه اول اش ــادی در مقول ــای اعتق ــوزه ه ــا در ح م

ــه مســجدی  ــه کســی ک ــرا ک ــت هســت چ ــاز جماع ــردم نم ک

باشــه خــودش در مســائل اعتقــادی مراعــات مــی کنــد و 

ــرات  ــز از منک ــوی نی ــث دنی ــوی در بح ــث معن ــارج از بح خ

ــاز  ــو نم ــن ت ــردم میگ ــه م ــرا ک ــد چ ــی کن ــه و دوری م فاصل

ــودآگاه  ــی ناخ ــوان هســتی و بســیجی هســتی یعن ــت خ جماع

ــات هســت  ــاله مســجد هی ــن مس ــر از ای ــذاری دارد. غی تاثیرگ

ــورت  ــه ص ــدن ب ــوم مان ــرای معص ــن و ب ــات رفت ــه هی ــرا ک چ

ــات  ــاد هی ــما معت ــر ش ــذارد اگ ــدید میگ ــر ش ــوداگاه تاثی ناخ

ــه هیــات دارد و تاثیــر  شــوید نمیتوانیــد کنــار بگذاریــد نیــاز ب

مــی گــذارد. مــا بچــه هــای پایــگاه را ســوق میدیــم بــه هیــات 

کــه غیــر از بســیجی و مســجدی بــودن هیاتــی نیــز بشــود غیــر 

ــروی اهــل مراعــات میشــی  ــو کــه هیــات ب از بحــث اخــروی ت

ــی هســتی. ــه هیات ــرا ک چ

ــهدا  ــا ش ــوان ب ــل ج ــنایی نس ــرای آش ــون ب فعالیتهات
ــت؟ چیس

مــا مــزار شــهدا مــی رویــم و ایــن کار ناخــودآگاه بــه شــدت روی 

ــر گــذار هســت، مــا مــزار شــهدای گمنــام مــی رویــم و  ماهــا اث

شستشــوی مــزار مــی دهیــم چــرا کــه زیــادی دارد و روی روح و 

جــان اشــخاص ناثیــر عرفانــی و معنــوی زیــادی مــی گــذارد و هــر 

ســال نیــز برنامــه راهیــان نــور و دیــدن از یادمــان هــای هشــت 

ســال دفــاع مقــدس را در برنامــه داریــم.

حنوه عضویت در بسیج چگونه هست؟
مــا ســاده جــذب میکنیــم و نحــوه جــذب مــا نمــاز جماعت هســت 

و بعــد آن پــر کــردن یــک فــرم هســت و ادامــه فعالیــت و تبدیــل 

بــه عضــو فعــال شــدن و بقیــه مراتــب. روزهای پنجشــنبه دوســتان 

مــی توانــد بــه پایــگاه مراجعــه نماینــد و دوســتان هســتن بــرای پر 

کــردن فــرم و عضویــت عــادی و فعــال مجموعــه مــا شــوند.

و اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید
مــن در اخــر ایــن حــرف را بیــان میکنــم کــه دوســتان تشــریف 

بیاورنــد. مــا در خدمتشــان هســتیم  و مــا آمادگــی داریــم 

ــا و  ــمت ه ــی قس ــم در تمام ــتفاده کنی ــتعد اس ــتان مس از دوس

معاونــت هــای پایــگاه .چــرا کــه اگــر کســی اســتعداد ایــن مطلــب 

را  داشــته باشــد مــا بصــورت عملیاتــی حاضریــم ســریع و بــدون 

ــتیبانی را  ــز پش ــتفاده و نی ــت اس ــتان نهای ــن دوس ــگ از ای درن

ــته باشــیم. داس

و از همــه دوســتان خواهــش میکنــم اگــر انتقــاد ســازنده و 

برادرانــه  دارنــد حتمــا بــه مــا انتقــال دهنــد از روی خیرخواهانــه 

و بــرادری ونــه از روی عــداوت و نابــرادری و خواهــش دیگــرم ایــن 

اســت کــه از نوجــوان و جــوان ده ســاله تــا پیرمــرد هشــتاد نــود 

ســاله همــه وارد بســیج شــوند چــرا کــه مــا بســیج پیشکســوتان 

داریــم همیــن پایــگاه بســیج پیشکســوت واقعــی داریــم چــرا کــه 

ــا  ــرده و ب ــدا ک ــی کــه جونشــو ف ــد جوان ــا دیدن ــای م ســن بااله

شــجاعت رفتــه اســت جنــگ کســانی کــه بســیجی واقعــی دیدنــد 

ــه بســییجی  ــد ک ــه فرمودن ــری ک ــام معظــم رهب ــان مق ــل بی مث

واقعــی علیســت آن کســانی کــه علــی واقعــی را دیدنــد علــی های 

جنــگ مــا رادیدنــد کســانی کــه از جــان خودشــون گذشــتند در 

ــی  ــتن خیل ــان گذش ــا از ج ــت ام ــاده اس ــی س ــان خیل ــام بی مق

ســخت اســت کســانی کــه اینهــا رادیدنــد بایــد از آنــان اســتفاده 

کــرد همــه پایــگاه هــا در ایــن مســاله ضعیفنــد. 
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11
هر دمم نیشی ز خویشی میرسد با آشنا

                                       عمر شــد در آشــنائیها و خویشــی ها هبا
کینه ها در سینه ها دارند خویشان ازحسد

                                       آشــنایان در پــی گنجینــه هــای عمرهــا
هیچ آزاری ندیدم هرگز از بیگانهٔ

                                       هر غمی کامد بدل از خویش بود و آشنا
حبر دل را تیره گرداند چو خویشی بگذرد

                                       میزند بر دل لگد چون آشنا کرد آشنا
خویش میخواهد نباشد خویش بر روی زمین

                                       تــا بریــزد روزی آن بــر ســر ایــن از مســا
چون سالمی می کند سنگیست بر دل میخورد

                                       بی سالم ار بگذرد بر جان خلد زان خارها
راحتی مر آشنا را زآشنائی کم رسد

                                        نیســت راضی آشــنائی از ســلوک آشــنا
شکوه کم کن فیض از یاران ودر خودکن نظر

                                       تــا چگونــه میکنــی در حبــر دهلــا آشــنا
گر زمن پرسی زخویش و آشنا بیگانه شو

                                       بــا خــدای خویــش میبــاش آشــنا و آشــنا

فیض کاشانی



یکــی از صفــات و خصوصیــات قــرآن کریــم، جامعیــت ایــن کتــاب 

آســمانی اســت. کلمــه جامعیــت از لحــاظ لغــوی مصــدر جعلــی 

اســت کــه در زبــان فارســی رایــج شــده و از ریشــه لغوی»جمــع« 

ــه معنــای گســتردگی شــمول و فراگیــر بــودن،  گرفتــه شــده و ب

آمــده اســت.

امــا در خصــوص  قــرآن مجیــد مفهــوم جامعیــت در میــان 

مســلمانان دارای معنــای یکســان نبــوده و برداشــتهای متفاوتــی 

نســبت بــه آن وجــود دارد کــه میتــوان مجمــوع آنهــا را در قالــب 

ــی خالصــه کــرد: ــه اصل ســه نظری

اول: جامعیت ناظر بر کلیات و جزییات

دوم: جامعیت ناظر بر امور اخروی و سعادت نهایی و غایی

ســوم: جامعیــت ناظــر بــر ســعادت دنیــا و آخــرت از طریــق همــه 

آیتهــای الزم و کافــی

ــت  ــد اس ــه معتق ــت ک ــدگاه نخس ــه اول : دی ــح نظری توضی
قــرآن همــه چیــز را بیــان کــرده و از کلــی و جزئــی علــوم در قــرآن 

ســخن بــه میــان آمــده اســت بــه تعــدادی از مفســرین و حافظــان 

قــرآن ماننــد ابــن مســعود نســبت داده شــده، چنانکــه اســماعیل 

ــب  ــه 44 و صاح ــد9 صفح ــر جل ــخ الکبی ــاب التاری ــاری در کت بخ

تفســیر صافــی در جلــد 1 صفحــه 57 و 58 بــه ایــن نســبت اشــاره 

داشــته انــد و مفســر دیگــری ماننــد آلوســی هــم بــر ایــن نظریــه 

عقیــده اســت و نظــر خــود را در خصــوص جامعیــت فراگیــر قــران 

در تفســیر خــود یعنــی تفســیر روح المعانــی ذیــل آیــه 89 از ســوره 

ــراز داشــته  ــه 111 از ســوره مبارکــه یوســف اب شــریف نحــل و آی

ــد متعــال ایــن کتــاب را مثــال  اســت و گفتــه اســت چــون خداون

در آیــه 89 از ســوره نحل)ِتبْیَــااًن ِلــُلِّ َشْ ٍء( معرفــی کــرده اســت 

پــس دو کلمــه »کل« و »شــی« ترکیبــی را از دو واژه عــام و مطلــق 

ایجــاد کــرده انــد کــه شــمولیتی فراگیــر یافتــه .

ــت  ــه جامعی ــته ک ــر آن داش ــرین را ب ــروه مفس ــن گ ــت ای برداش

قــرآن را در بردارنــده همــه چیــز بداننــد امــا ایــن برداشــت عــام و 

مطلــق و تعمیــم آن بــر هــر کلــی و جزئــی صحیــح نیســت چــرا 

کــه ایــن تعبیــر طبــق آیــه 145 از ســوره شــریفه اعــراف و آیــه 

ــه  ــه کار رفت ــز ب ــورات نی ــورد ت ــام در م ــه انع 92 از ســوره مبارک

ــه  ــات ب ــن آی ــام ای ــُلِّ َشْ ٍء( در تم ــارت )ِل ــوم عب ــت و مفه اس

تناســب نــوع هدایــت اســت نــه بــه تناســب معنــای لغــوی عبــارت 

و شــکی نیســت کــه قــرآن کریــم از تــورات جامــع و کاملتــر اســت 

و دیگــر آنکــه ایــن تعبیــر در توصیــف ملکــه ســبا نیــز از ســوی 

جامعیت در قرآن 

قرآن شناسی

 حممد پیکری
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ــه 23 ســوره نمــل امــده اســت آنجــا کــه  ــد متعــال در آی خداون

ــْم َو  ــَر�َأًة تَْمِلُكهُ ّنِ َوَجــْدُت اْم
إ
ــد : )ا ــی فرمای ــال م ــروردگار متع پ

�أوِتیـَـْت ِمــْن ُکِّ َشْ ٍء َو لَهَــا َعــْرٌش َعِظــم ( یعنــی: مــن زنــی را 
دیــدم كــه بــر آنــان حكومــت می كنــد، و همــه  چیــز در اختیــار 

دارد، و)بــه خصــوص( تخــت عظیمــی دارد!

ــه تناســب موضــوع کــه از  پــس در ایــن آیــه عبــارت ُکّل َشــی ب

ــا مــی شــود و اال واضــح اســت کــه  ــی اســت معن ــوازم حکمران ل

ــه( داده  ــلیمان نبی)ســالم اهلل علی ــه س ــه ب ــروردگار آنچــه را ک پ

بــود حتــی در زمینــه ســعه تســلط و قــدرت حکومتــی کــه جــن و 

انــس و حیوانــات را شــامل مــی شــود بــه ملکــه ســبا نــداده بــود 

ولــی بــا ایــن حــال عبــارت ِمــن ُکل َشــی بــرای او اســتفاده شــده 

ــن  ــت. بنابرای ــره ای نداش ــوت به ــالت و نب ــه از رس ــا آنک خصوص

عبــارت ) ُک َش( در آیاتــی کــه قــرآن را تبیــان کّل َشــی 

توصیــف کــرده اســت بــه معنــای هــر چیــزی اســت کــه در مســیر 

ــه معنــای لغــوی آن. هدایــت بشــر الزم و ضــروری اســت و ب

همچنیــن برخــی از قائلیــن بــه ایــن نظریــه کــه قــرآن را جامــع 

ــه دو آیــه 38 و 59  ــم مــی داننــد ب تمــام کلیــات و جزئیــات عال

ــد و حــال آنکــه هــم  ــام تمســک جســته ان از ســوره مبارکــه انع

ــث  ــه و از حی ــیاق آی ــت س ــم از جه ــه و ه ــر آی ــت ظاه از جه

ــود از  ــات مقص ــن آی ــر دوی ای ــه در ه ــث آی ــورد بح ــوع م موض

ــات و  ــن آی ــه قرای ــت چنانک ــوظ اس ــوح محف ــاب« ل ــه کت »کلم

تصریــح روایــات صحیــح الســند در ذیــل ایــن دو آیــه بــه ایــن دو 

ــح دارد. ــا تصری معن

توضیــح نظریــه دوم: قائلیــن بــه جامعیــت قــرآن آنگونــه که 
ناظــر بــر امــور اخــروی و ســعادت نهایــی و غایــی باشــد معتقدنــد 

کــه ایــن ســعادت تنهــا محتــاج طــرح مســائل اخالقــی و ارزشــی 

اســت و طــرح ســایر مســائل مثــل مســائل اقتصــادی سیاســی و 

اجتماعــی از منظــر غیــر اخالقــی ضرورتــی ندارنــد و تنهــا بخشــی 

ــه ارزشــها و حــدود اخــالق مــی باشــد در  از آنهــا کــه مرتبــط ب

ــب  ــول مخاط ــت وص ــرآن از جه ــن ق ــت بنابرای ــده اس ــرآن آم ق

خــود بــه قلــه هــای ســعادت دنیــوی و اخــروی و از بعــد معنــوی 

و ارزشــی جامعیــت دارد.

ــوده .  ــام نب ــز ت ــت نی ــن برداش ــه ای ــت ک ــت آن اس ــا حقیق ام

ــه اندیشــه  ــرآن را منعکــس نمــی ســازد و ب جامعیــت حقیقــی ق

باطــل جدایــی دیــن از امــور دنیــا و تدبیــر معیشــت منجــر مــی 

ــیاری از  ــم در بس ــرآن کری ــه ق ــم عالی ــه تعالی ــال آنک ــود و ح ش

فرازهــای خــود ناظــر بــر موضوعــات معیشــت دنیاســت 

ــر  ــّری و ام ــی و تب ــاد و توّل ــد زکات و جه ــی مانن و ابواب

ــم  ــه تنظی ــتور ب ــر و دس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب

روابــط مابیــن اقشــار مختلــف در بــردارد کــه رفتارهــای 

اجتماعــی را بســوی کمــال دنیــوی و هــم کمــال اخروی 

ــه 200 ســوره مبارکــه آل عمــران  ــد آی ســامان مــی دهــد. مانن

 َ َُّقــوا اللَّ وا َو َصاِبــُروا َو َراِبُطــوا َو ات آَمنـُـوا اْصــِرُ یــَن � ِ ـَـا اذلَّ » اَی �َأيُّ
َّــُمْ تُْفِلُحــوَن « لََعل

ای كســانی كــه ایمــان آورده ایــد! )در برابــر مشــكالت و هوســها،( 

اســتقامت كنیــد! و در برابــر دشــمنان)نیز(، پایــدار باشــید و 

ــاید  ــد، ش ــدا بپرهیزی ــد و از خ ــت كنی ــود، مراقب ــای خ از مرزه

ــوید! ــتگار ش رس

توضیــح نظریــه ســوم : جامعیــت ناظــر بــر ســعادت دنیــا و 
آخــرت از طریــق هدایــت هــای الزم و کافــی.

ایــن نظریــه کــه صحیــح تریــن نظریــه بیــن ســه نظریــه موجــود 

در خصــوص جامعیــت قــرآن اســت حاکــی از آن اســت کــه قــرآن 

ــه طــور همــه جانبــه ســر  ــم حــاوی هدایــت هایســت کــه ب کری

نخهــای متعــدد و متنوعــی بــه دســت انســان مــی دهــد که مســیر 

کمــال را بــا آن ســر نخهــا بپیمایــد و هــم در مســائل دنیــا و هــم 

در مســائل آخــرت از تربیــت دینــی بهــره منــد گــردد لــذا زمانــی 

ــی موضوعــات و  ــه اجمــال ارشــادات قرآن ــی ب ــه تفصیــل و زمان ب

مســائل زندگــی بشــر را تبیــن میکنــد بنابرایــن از احــکام قــرض 

ــط  ــردی، مســائل اجتماعــی و رواب ــادی ف ــا احــکام عب الحســنه ت

ــع و  ــن جام ــی و قوانی ــد کل ــود و قواع ــی ش ــامل م ــانی را ش انس

اساســی تــر معرفــی و برخــی جزییــات مهــم را گوشــزد مــی کنــد.

ــل و  ــل عق ــا تکام ــر ب ــوع بش ــت ن ــه الزم اس ــه را ک ــه آنچ و البت

تــالش فــردی گروهــی بــه آن نائــل شــود بــه صــورت قانونمنــد و 

ســازمان یافتــه زمینــه چینــی کــرده اســت و بــا دعــوت بــه تدبیــر 

و تفکــر و تعقــل در آیــات بیشــماری راه را بــرای پاســخ بــه مســائل 

ــاز کــرده  ــت هــای الهــی ب ــه اصــول هدای ــکاء ب ــا ات مســتحدثه ب

اســت و آنچــه ضــرورت و حکمــت الهــی تقاضــا کــرده اســت تــور 

ماهــی گیــری را در اختیــار عقــول کمــال جــوی بشــر قــرار داده 

اســت. بــه گونــه ای کــه قابلیــت نــه کــم اســت و نــه زیــاد قــرار 

داده اســت و از ایــن طریــق کــه جامعیــت در هدایــت هــای الزم، 

ــه  ــه حداقلــی مــی باشــد، انســان را ب ــه حداکثــری و ن کافــی و ن

ســوی ســعادت دنیــا و آخــرت رهنمــود ســاخته اســت.
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والدت بــا ســعادت آن حضــرت، هماننــد دیگــر ابعــاد شــخصیتی 

ــود  ــگان او را مول ــت، وهم ــر اس ــخ بش ــتثناء درتاری ــک اس اش ی

ــه  ــهور  در روز جمع ــول مش ــق ق ــه طب ــند، ک ــی شناس ــه م کعب

ــه ویــا ســی ســال پــس از عــام  ســیزدهم رجــب، کــه بیســت ون

الفیــل بــوده اســت. مورخیــن وعالمــان شــیعه عمومــا وبرخــی از 

دانشــمندان اهــل ســنت، زادگاه آن بــزرگ را کعبــه دانســته انــد، 

ــد و شــیخ  ــی دان ــه زاد خــدا م ــزرگ اورا خان ــورخ ب مســعودی م

ــد و مــی نویســد:  ــی مــی دان ــن افتخــار را از ان عل ــز ای مفیــد نی

ــد نیافتــه اســت«.  » پیــش از او و بعــد از او، کســی در کعبــه تول

صاحــب ســیره حلبیــه نیــز مــی نویســد: »علــی در ســی ســالگی 

محمــد)ص( در کعبــه متولــد شــده اســت«.  ســید جعفــر حلــی 

ــه او  ــزم، ب ــم و زم ــرد وحطی ــوع ک ــه طل ــد:» او از کعب ــی گوی م

ــد«.  شــرافت یافتن

میسر نگردد به کس این سعادت
به کعبه والدت به مسجد شهادت

علی خانه زاد خدا

پــدر بزرگــوارش، ابوطالــب فرزنــد عبــد المطلــب اســت، ومــادرش 

جنــاب فاطمــه دختــر اســدبن هاشــم، فرزنــد عبــد منــاف اســت، 

ــده  ــد را عه ــتاری محم ــد، پرس ــی چن ــه ایام ــواری ک ــوی بزرگ بان

دار بــود ومادرانــه در خدمــت وتربیتــش، انجــام وظیفــه کــرد، ایــن 

ــه مدینــه و پیوســته مــورد  ــزرگ از پیشــگامان هجــرت ب ــوی ب بان

ــه جــان  ــود، آن چنــان کــه وقتــی جــان ب احتــرام رســول خــدا ب

آفریــن تســلیم کــرد، حضــرت پیراهن خــودش را کفــن او قــرار داد. 

ــی  ــود و وضــع مال ــد ب ــه من ــب عائل ــد، حضــرت ابوطال نوشــته ان

ــر  ــدی ب ــود چن ــه خ ــد)ص( ک ــرت محم ــت، حض ــی نداش خوب

ســر ســفره محبــت ابــو طالــب بــوده اســت، بــه عمــوی خــودش 

عبــاس پیشــنهاد کــرد، کــه دســتی در حمایــت مالــی ابــو طالــب 

دراز کننــد، باهــم گام در راه مســاعدت او بــر داشــتند وهــر یــک 

فرزنــدی از مومــن قریــش را عهــده دار شــدند، عقیــل کــه بــرادر 

ــت  ــر تح ــد و جعف ــدر مان ــت پ ــه در خدم ــود، ک ــر ب ــزرگ ت ب

سرپرســتی عبــاس و علــی در خانــه پیامبــر وارد شــد، تــا در دامــن 

اکرب محید زاده گیوی
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مهــر او بــار آیــد، وبــرای فرداهــای پــر مســئولیت خویــش، امــاده 

گــردد. خــود علــی)ع( از تاریــخ طفولیتــش چنیــن یــاد مــی کنــد:

ــی اهلّل  ــدا صّل ــول خ ــه رس ــبت ب ــن نس ــت م ــما از موقعّی »...ش

علیــه و آلــه و ســّلم خبــر داریــد، کــه درخویشــاوندی نزدیــك بــه 

حضرتــش بــی ماننــد، و در مقــام و منزلــت موقعیــت ویــژه ای در 

ــامان  ــش س ــه خوی ــرا در خان ــر م ــتم، پیامب ــان داش ــر ایش محض

ــر  ــودم،  ب ــال ب ــرد س ــی خ ــه کودک ــی ک ــن در حال ــید، وم بخش

دامــن مهــرش نشــاند، آغــوش محبــت خود را بــه روی من گشــود، 

و در جایــگاه خــودش اســتراحتم داد، چونــان پــدری، بدنــش را بــه 

بــدن مــن می چســباند، و بــوی پاكیــزه اش را بــه مــن می بویانــد، 

ــم  ــه در دهان ــرده، لقم ــاده ک ــی را آم ــه غذای ــد ک ــی آم ــش م پی

بگــذارد، هرگــز، دروغــی در گفتــار، و لغزشــی در كــردارم نیافت...و 

مــن همــواره چونــان فرزنــدی كــه همــواره بــا مادرخویــش اســت، 

ــه  ــدی از اخــالق نیكــو را ب ــودم، هــر روز درس جدی ــا پیامبــر ب ب

مــن مــی آموخــت و فرمــان مــی داد كــه بــه حضرتــش اقتــدا واز 

ــه و ســّلم  ــی اهلّل علیــه و آل رفتــارش تبعیــت نمایــم« پیامبــر صّل

ــن تنهــا مــن  ــد، ای ــاه از ســال را در غــار حــراء می گذران چنــد م

بــودم، کــه ایشــان را مشــاهده می كــردم، و كســی جــز مــن او را 

نمی دیــد، در آن روزهــا، تنهــا خانــه توحیــد، خانــه رســول خــدا 

صّلــی اهلّل علیــه و آلــه و ســّلم بــود، كــه حضــرت خدیجــه، همــراه 

بــا همســرش در راه اســالم و مــن ســّومین شــخصیتی بــودم، کــه 

بــا آنــان همراهــی کــرده وبــه نمــاز مــی ایســتادم، مــن نــور وحــی 

و رســالت را می دیــدم، و بــوی نبــّوت را مــی  شــنیدم...پیامبر بــه 

ــنوی، و  ــنوم، می ش ــن می ش ــه را م ــو آنچ ــی ت ــود: »عل ــن فرم م

ــر  ــو پیامب ــه ت ــز اینك ــی، ج ــم، می بین ــن می بین ــه م ــه را ك آنچ

نیســتی، بلكــه وزیــر مــن بــوده و بــه راه خیــر مــی روی«                      

شــخصیت عظیــم و واالی امیرالمؤمنیــن علــی علیــه الســالم وســیع 

تــر از آن اســت، كــه در وصــف بگنجــد وگوینــده ویــا نویســنده ای 

بتوانــد در همــه ابعــاد و جوانــب، شــخصیت حضرتــش، وارد شــود و 

توســن اندیشــه را در قلمــرو جــان حضرتــش، بــه حرکــت درآورد.

آن شهسوار صف شکنی کو ز راه صدق

زد برجهان توبه شکن پشت پا، علی است

آن شاه مهربان که همانند آفتاب

سر می زند به کلبه شاه وگدا علی است

آن کان جود ومعدن بخشش که ال یزال

بخشیده ملک ومال ونگفته است ال، علی است

آن کس که برسرش بنهادست ذات حق

تاج کرامت از گهر اّنما، علی است

آن کس که علم ورتبه او گشته برمال

از آیه مبارکه قل کفی، علی است          

آن شاه مهربان که ز راه عطوفتش

با یک نظر کند مس دل را طال، علی است 

ــن  ــن وباالتری ــاد شــخصیتی اش برتری ــدی از ابع ــر بع ــی در ه عل

ــی  ــه زیبائ ــدان، بلک ــن عاب ــر تری ــش، ب ــراب عبادت ــت، در مح اس

عبــادت خــدا وبندگــی پــروردگار را در اوج خــودش، بــه نمایــش 

گذاشــته اســت، آن چنــان کــه گویــا، جز عبــادت، پیشــه ای ندارد. 

در میــدان جهــاد وســتیز بــا دشــمنان خــدا، قاطــع وچونــان شــیر 

ــان نمــی دهــد. در عرصــه  ــه دشــمن ام ــان، ب بیشــه وافعــی بیاب

ــاب  ــل الخط ــاوت، فص ــام قض ــت ودر مق ــم عدال ــت، تجس حکوم

ــی کمــک  ــه وزندگ ــط خان ــری ودادگســتری اســت، درمحی دادگ

ــدان ودر  ــی فرزن ــزرگ مرب ــدر، ب ــام پ ــت، در مق ــر اس کار همس

مقــام رهبــری زالل رحمــت پــروردگار اســت، در عرصــه سیاســت 

ــادگان،  ــه افت ــت، ودرتوجــه ب ــت وامان ــت، ترجمــان صداق ومدیری

بــارش لطــف خداونــد اســت. اشــک یتیــم، بــی تابــش مــی کنــد، 

وظلــم نســبت بــه ضعیف، به خروشــش وا مــی دارد، در نخلســتان، 

بــا کوشــندگان مــی کوشــد ودر بــازار، امــر بــه معــروف ونهــی از 

ــدگار  ــه خداون ــخنوری وخطاب ــدان س ــد. ودر می ــی کن ــر م منک

ــی  ــر م ــل وار ظاه ــت خلی ــتره امام ــت ودرگس ــت وبالغ فصاح

ــر اســتاد  ــه تعبی ــی دارد. ب ــه اعجــاب وا م ــخ را ب ــه تاری شــود، ک

ــه همــان  مطهری»ســخن نماینــده روح اســت؛ ســخن هركــس ب
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دنیایــی تعلــق دارد، كــه روح گوینــده اش بــه آنجــا تعلــق 

دارد. طبعــا ســخنی كــه بــه چندیــن دنیــا تعلــق دارد، 

ــای  ــك دنی ــار ی ــه در انحص ــت، ك ــه ای اس ــانه روحی نش

بخصــوص نیســت. و چــون روح علــی محــدود بــه دنیــای 

خاصــی نیســت )در همــه دنیاهــا و جهانهــا حضــور دارد 

و بــه اصطــالح عرفــا »انســان كامــل« و »كــون جامــع« و »جامــع 

ــذا صفــی  ــب اســت«  و ل ــده همــه مرات همــه حضــرات« و »دارن

ــش را از  ــری، حضرت ــتم هج ــرن هش ــای  ق ــی، متوّف ــن حّل الدی

ــن رو  ــرده اســت. از ای ــی ک ــع اضــدادش معرف نظــر اوصــاف جام

ــه  ــت وب ــدر آزادگان اس ــه گان و پ ــوا پیش ــام تق ــرت، ام ان حض

ــت.  ــر اس ــد از پیغمب ــان، بع ــل ایم ــوالی« اه ــل »م ــن دلی همی

ــی  ــاره عل ــار، شــخص رســول اكــرم درب ــن كلمــه را اول ب ــه ای ک

علیــه الســالم بــه کاربــرده اســت، حدیــث معروفــی كــه شــیعه و 

ســنی دربــاره آن اتفــاق نظــر دارند،»َمــْن ُكْنــُت َمــْوالُه َفهــذا َعِلــیٌّ 

َمــْوالهُ « آن کــس كــه مــن مــوالی او هســتم، ایــن علــی، مــوالی 

اوســت.

         زین سبب پیغمبر با اجتهاد

نام خود و آن علی موال نهاد

        گفت هر كاو را منم موال و دوست

ابن عم من علی موالی اوست 

         كیست موال آن كه آزادت كند

 بند رقیت ز پایت بر كند

         چون به آزادی نبوت هادی است

مومنان را ز انبیا آزادی است 

         ای گروه مومنان شادی كنید

همچو سرو و سوسن آزادی كنید  

بایــد توجــه داشــته باشــیم، کــه پیــروی از چنیــن بزرگــی تنهــا 

بــا شــعار، محقــق نمــی گــردد، بلکــه بایــد علــی، الگــوی رفتــاری 

علــی بــاوران باشــد، کــه در تمــام ابعــاد حیاتــی آنــان، اثر بگــذارد. 

صــرف ایــن کــه علــی عــادل اســت، بــه کار مــا نمــی آیــد، مگــر 

ایــن کــه، درس عدالــت از حضرتــش بیاموزیــم، وصــرف ایــن کــه 

ــش جســارت  ــه حضرت ــه ب ــود، ک ــل از کســانی ب ــی اهــل تغاف عل

مــی کردنــد، جــواب نمــی دهــد، بلکــه بایــد خــود نیــز، بــه تغافــل 

وگذشــت خــو کنیــم. وصــرف ایــن کــه بگوئیــم علــی محــور ومدار 

حــق بــود، ایــن معنــا، تنهــا واالئــی فرزنــد ابــی طالــب را نشــان 

ــداری  ــره ای، ازحقم ــم به ــما بخواهی ــن وش ــر م ــد واگ ــی ده م

حضرتــش ببریــم، راهــی جــز حــق نیوشــی وجــود نــدارد، و اگــر 

ــزار  ــن اب ــم تری ــود وشــرح صــدررا، مه ــا دل ب ــی دری ــم عل بگوئی

سیاســت وحکومــت مــی شــناخت، ثمــر نمــی بخشــد، مگــر ایــن 

ــم  ــر ببری ــود را باالت ــت خ ــدر، ظرفی ــرح ص ــا ش ــز، ب ــا نی ــه م ک

ونگاهــی بــه وســعت بزرگــی علــی، بــه مســائل داشــته باشــم، تــا 

پیــرو بــودن خویــش را فراتــر از بــازار شــعار وادعــا، نشــان دهیــم 

وشــعور شــیعه بــودن خویــش را در تعامــل خویــش، بــا دیگــران 

ــوده  ــه فرم ــه ب ــم ک ــته باش ــه داش ــیم. وتوج ــل بپوش ــه عم جام

ــد: »شــادی مؤمــن در  ــی فرمای ــن م ــش؛ در توصیــف مؤم حضرت

چهــره اش، و انــدوه وی، در دلــش پنهــان اســت، ســینه اش از هــر 

ــر  ــس او از ه ــدر، و نف ــرح ص ــوردار از ش ــر خ ــر وب ــزی فراخ ت چی

چیــزی خوارتــر اســت. خــود برتــر بینــی را زشــت، و ریــاكاری را 

دشــمن می شــمارد، غــم وانــدوه او طوالنــی، و هّمتــش بــس بلنــد  

ــت،  ــئولیت اس ــر مس ــت او در گی ــراوان، و وق ــكوتش ف ــت، س اس

ــش  ــكیبا و ژرف اندی ــور و ش ــدا، صب ــای خ ــت ه ــكرگزار نعم ش

ــو و  ــته، و نرم خ ــتی نداش ــی درخواس ــت. از كس ــر اس ــق نگ وعم

ــر  ــداری از ه ــت و در دین ــر صالب ــخصیت او پ ــت، ش ــاده اس افت

کســی ســر بــه زیــر تــر اســت« .

اسیرنفس نشد یک نفس علی ولی

              نشد اسیر که بر مومنین امیر آمد

امیر خلق کجا و اسیر  نفس  کجاکه

            سر بلند نشد هرکه سربزیرآمد

علی نداد به باطل حقی زبیت المال

                   که از حساب و کتاب خدا خبیرآمد

علی نخورد غذایی که سیربرخیزد

                مگر که  سیر خورد آنکه یتیم  آمد

علی غنی نشد اال به یمن دولت فقر

             که  دولتش بطرفداری فقیر آمد

علی ستم نکشید وحقیر ظالم  نشد

                  نشد حقیر که ظالم برش حقیرآمد

علی زمظلمه خلق سخت می ترسید

                     که  حق به مظلمه خلق سختگیرآمد

درود باد برآن ملتی که رهبر وی

                    چنین بلند مقام وچنین خطیر آمد
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ـــی  ـــه جای ـــد ب ـــی خواهن ـــه م ـــی ک ـــوده: آنهای ـــه فرم ـــدس ال ذات اق

ـــکده  ـــا دانش ـــد. صده ـــی خوانن ـــان را م ـــت نمازش ـــند، اول وق برس

ـــان  ـــای او، درم ـــد، داروه ـــان را بشناس ـــا انس ـــت ت ـــال اس االن فع

ـــناخت  ـــص ش ـــه متخص ـــی ک ـــد؛ آن کس ـــرفت او را بشناس او، پیش

ـــپ  ـــم چ ـــناخت چش ـــن از ش ـــد: م ـــت میگوی ـــت اس ـــم راس چش

ـــن اعضـــا، رشـــته هـــای تخصصـــی  ـــرای هـــر کـــدام از ای عاجـــزم. ب

ـــن صـــورت در آورد!چـــه کســـی  ـــه ای ـــک قطـــره آب را ب هســـت, ی

ـــت: ـــتدارتر از او؟ گف ـــر از او، دوس بهت

ای یار قمر بهتر، یا ان که قمر آورد 

ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازد

ـــر  ـــن؟! یوســـف بهت ـــاب آفری ـــا آفت ـــر اســـت ی ـــاب بهت ـــره آفت باالخ

اســـت یـــا یوســـف آفریـــن؟! ایـــن قـــدر زیباســـت، ایـــن قـــدر 

ـــذی  ـــن ذا ال ـــیرین اســـت: م ـــش ش ـــدر نام ـــن ق ـــر اســـت، ای دلپذی

ـــه  ـــم ب ـــی ه ـــک کم ـــدال.  ی ـــک ب ـــرام من ـــک ف ـــالوه محبت ذاق خ

ـــانی داده  ـــت کس ـــه دس ـــم ب ـــور، ه ـــود: آن ن ـــد! فرم ـــی دهن آدم م

ـــه:  ـــود ک ـــی ش ـــیم م ـــم تقس ـــانی ه ـــت کس ـــه دس ـــود و ب ـــی ش م

ـــر هللا . ـــع عـــن ذک رجـــاال ال تلههیـــم جتـــاره و ال بی

امامت مناز
ـــه  ـــت، ب ـــن اس ـــود دی ـــاز عم ـــه نم ـــت ک ـــن اس ـــأله ای ـــک مس ی

شـــهادت: أقیمـــوا الصـــاله ؛ یـــک بحـــث در ایـــن اســـت کـــه 

ـــان  ـــه شـــهادت بی ـــا و شـــئون ماســـت . ب ـــای م ـــام کاره ـــاز ، ام نم

ـــه در آن  ـــالم ک ـــه الس ـــی علی ـــن عل ـــرت امیرالمؤمنی ـــی حض نوران

ـــدان  ـــاش و ب ـــت ب ـــب کارهای ـــد: مواظ ـــوم فرمودن ـــان مرق ـــه ش نام

ـــد،  ـــو مأمومن ـــای ت ـــام کاره ـــک.  تم ـــک لصالت ـــن عمل کل شـــئ م

ـــور  ـــه ج ـــازت چ ـــن نم ـــاز اســـت ببی ـــو، نم ـــای ت ـــه کاره ـــام هم ام

ـــا چـــه کســـی  ـــی، ب ـــی زن ـــا چـــه کســـی داری حـــرف م اســـت و ب

ـــی؟ ـــی کن ـــورد م ـــه برخ ـــا او چگون ـــی، ب ـــی کن ـــره م مذاک

ـــت  ـــه کارهای ـــود، هم ـــر ب ـــی اث ـــود و ب ـــت ب ـــر وق ـــر آخ ـــازت اگ  نم

ـــن چنیـــن اســـت: ک �ـــئ مـــن معلـــک تبـــع لصالتـــک.  هـــم ای

ـــر  ـــا: ه ـــن، ثانی ـــام ادٌلی ـــن. اٌوال؛ والٌصـــاله ام فاٌصـــاله معـــود ادٌلی
ـــد  ـــر فرزن ـــید. اگ ـــن راه رس ـــید، از همی ـــا رس ـــر ج ـــه ه ـــس ب ک

ـــن راه  ـــی روزگار؛ از همی ـــد در ط ـــر مان ـــرد، اگ ـــدا ک ـــی پی صالح

ـــت. اس

ــان   ــال انس ــام اعم ــام مت ــاز، ام من
آیــت اهلل جــوادی آملــی

 فرزاد هبزادپور
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لزوم حل مشکالت به وسیله مناز
ـــه رســـولش فرمـــود:  ـــه ب بعـــد از دســـتور نمـــاز کـــه ذات اقـــدس ال

ـــالم  ـــه الٌس ـــر علی ـــرت امی ـــارک حض ـــود مب ـــا؛ وج ـــر علیه واصطب

ـــه  ـــرد، همیش ـــی ک ـــئولیت م ـــاس مس ـــر احس ـــد: پیامب ـــی فرمای م

ـــش  ـــه های ـــد، بچ ـــت بخوان ـــازش را اول وق ـــه نم ـــود ک ـــاده ب آم

ـــر  ـــور: و�أم ـــن ط ـــم همی ـــش ه ـــای منزل ـــور، اعض ـــن ط ـــم همی ه

�أهلـــک بلصـــالة و الصطـــر علهیـــا.  بعـــد هـــم فرمـــود: اگـــر 
مشـــکلی داری دو رکعـــت نمـــاز بخـــوان ، بـــا مـــن در میـــان 

ــر و  ــتعینوا بلٌصـ ــم: واسشـ ــی کنـ ــل مـ ــن آن را حـ ــذار مـ بگـ

ـــه  ـــت ک ـــه آن اس ـــر ن ـــکلی داری، مگ ـــر مش ـــود: اگ الصـــالة.  فرم
ـــت  ـــه آن اس ـــر ن ـــد، مگ ـــل بکن ـــد کارت را ح ـــی خواه ـــی م کس

ـــدا  ـــه خ ـــرو ب ـــد؛ ب ـــتاد خداین ـــپاه و س ـــا س ـــن ه ـــه ای ـــه هم ک

بگـــو خدایـــا! ایـــن کار را حـــل بکـــن، همـــه کارهـــا را 

ـــی  ـــود، م ـــی ش ـــد وارد کار م ـــد! بع ـــی کن ـــم م فراه

ـــده. ـــم ش ـــی فراه ـــیله خوب ـــوب و وس ـــق خ ـــد رفی بینی

مـــا کارمـــان محـــدود اســـت، مگـــر چقـــدر کار داریـــم؟ 

ـــدر  ـــر چق ـــا مگ ـــاز م ـــت، نی ـــدر اس ـــه ق ـــر چ ـــا مگ ـــتی م هس

اســـت؟ یـــک کار محـــدودی در زمـــان خـــاص داریـــم، ایـــن را 

ـــا  ـــد. م ـــم ش ـــده نخواهی ـــا درمان ـــد؛ م ـــی کن ـــل م ـــا ح ـــرای م ب

ـــن  ـــه ای ـــد و ب ـــوظ باش ـــان محف ـــم و آبرویم ـــه نمانی ـــن ک ـــرای ای ب

ـــان در  ـــا خدایم ـــم، ب ـــی کنی ـــه م ـــن کاری ک ـــم؛ اولی و آن نگویی

ـــم؛  ـــم بکن ـــی خواه ـــن کار را م ـــن ای ـــه م ـــم ک ـــی گذاری ـــان م می

ـــم  ـــیله اش را ه ـــن؛ وس ـــم بک ـــق فراه ـــت، توفی ـــت اس ـــر مصلح اگ

ـــرود. ـــش ب ـــه پی ـــن ک ـــم بک فراه
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عشق یعنی اشک توبه در قنوت
خواندش با نام غفار الذنوب

عشق یعنی چشم ها  هم در رکوع
شرمگین از نام ستار العیوب

عشق یعنی سرسجود و دل سجود 
ذکریارب یارب از عمق وجود

 قنـوت، بـه طور مطلق بـه معنای خضـوع و فرمانبرداری و تسـلیم 

بـودن اسـت و دعـا بـه شـیوه خـاص و در موقعیـت مخصوصـی از 

نمـاز اسـت. امـام صادق علیه السـالم در تفسـیر آیـه »و َتَبتَّـْل اَِلْیِه 

َتْبتیـاًل« مى فرماینـد مـراد از »تبّتل« آن اسـت كه در نماز دسـتها 

را بـه دعـا بلنـد كنیـم . »تبّتـل« در لغـت به معنـاى قطـع امید از 

غیر خداسـت.

 قرآن كه به ما سفارش مى كند: 

َُّمْ تََضُّعًا َو ُخْفیًَة« »ُاْدُعوا َرب

از  یكـى  بخوانیـد،  نهـان  و  زارى  حـال  در  را  خویـش  پـروردگار 

بـه  بلندكـردن  دسـت  الهـى،  بـدرگاه  زارى  و  تضـّرع  نشـانه هاى 

دعاسـت. انسـان فقیـر دسـت خـود را بسـوى بى نیـاز مطلـق دراز 

مى خواهـد. او  از  فقـط  و  مى كنـد 

امهیت قنوت 
قنـوت یکـی از سـنت های پیامبـر و ائمه اطهار اسـت. گرچه قنوت 

در نمـاز مسـتحب اسـت، امـا به قـدرى مورد توجه اسـت كـه امام 

رضـا علیـه السـالم در نامـه اى بـه مأمـون مى نویسـند: قنـوت یـك 

سـّنت واجـب در تمـام نمازهاى شـبانه روزى اسـت، كـه البّته مراد 

امـام تأكیـد بـر اهمیت قنوت اسـت.

ابـوذر از پیامبرصلـى اهلل علیـه وآله پرسـید: كدام نماز بهتر اسـت؟ 

حضـرت فرمودنـد:  نمـازى كـه قنوتـش طوالنى تـر باشـد و كسـى 

كـه قنوتـش را طوالنى تر بخوانـد در مواقف قیامت، راحت تر اسـت. 

و همچنیـن مـی فرماینـد: هـر كـه در دنیـا، صاحـب قنوت هـاى 

طوالنـى باشـد، در روز دشـوار قیامـت و در پیشـگاه عـدل الهـى، 

آسـوده تر خواهـد بـود.در قنـوت، كه حالـت نیایـش و طلب حاجت 

از خداسـت ، هـر چـه دعاهـاي بهتـر و خواسـتني هـاي متعالي تر 

ذكـر شـود، بهتر اسـت .

نمازگـزار در قنـوت ایـن اجـازه را می یابـد کـه 

خواسـته ها و نیازهـای معنـوی و مـادی خـود را 

مطـرح کنـد و اسـتجابت آنهـا را از آفریـدگارش 

طلـب نمایـد. بـه هـر حـال قنـوت در نمـاز یـک 

مرحله حسـاس اسـت و طبق احادیـث، دعا در آن 

مسـتجاب می گـردد.

احکام قنوت
مسـتحب اسـت نمازگـزار دسـتها را تـا مقابـل صـورت 

بلنـد نمایـد و کـف دسـتها را رو بـه آسـمان قرار دهـد و به 

قصـد رجاء انگشـتان دسـت هـا را به جـزء ابهام به هم بچسـباند 

و هـر دو کـف دسـتها را پهلـوی هـم متصـل قـرار دهـد و نگاهش 

هنـگام قنـوت به کف دسـتهایش باشـد 

ــی  ــای قرآن ــوت و دعاه ــوت، احــکام قن امهیــت قن
خمصــوص قنــوت در منــاز

 حسین آتشکده
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 پـروردگارا ! مـن و پـدر و مادرم و همه مومنـان را در آن 

روزی کـه حسـاب بر پـا می شـود، بیامرز . 

َربنََا اِننََا اَمنَّا فاغِفر لَنَا ُذنوبَنا َو ِقنا عَذاَب النّار
 پـروردگارا ! مـا ایمـان آورده ایـم پـس گناهـان مـا را 

ببخـش، و مـارا از عـذاب دوزخ نجـات بـده

رَب َاُعـوُذ ِبـَک ِمـن َهَـزاِت ال�شَـیاطن َو َاُعـوُذ ِبـَک 
ون  َربَّ َان َیـُضُ

پـروردگارا ! از وسوسـه هـای شـیاطین بـه تـو پنـاه مـی بـرم ؛ و 

پـروردگارا از ایـن کـه آنـان نـزد من حاضر شـوند به تو پنـاه میبرم 

 .

ربَّ اغِفر َو َارَحم َو انَت َخُر الراِحن 
پـروردگارا ! مـرا بیامـرز و رحمت کن؛ و تو بهتریـن رحم کنندگانی 

 .

َّنـُا افـرِغ عَلَینـا َصـرًا َو ثَِبـت ِاقداَمنـا َوانـُران عَـَی الَقـوِم  رب
الاکِفریـن

پـروردگارا ! شـکیبایی و اسـتقامت را بـر مـا فرو ریز؛ وقـدم های ما 

را ثابـت بـدار؛ و مـا را بر جمعیـت کافران پیـروز گردان . 

َوِللُموِمنـَن  ُموِمنـًا  بَیـی  َدَخـَل  ِلَمـن  َو  یَّ  َولَـَودِلَ اغِفـریل  ربَّ 
َواملُوِمنـات

پـروردگارا ! مـرا و پـدر ومادر و همه ی کسـانی را که بـا ایمان وارد 

خانـه مـن شـدند و جمیع مـردان و زنان با ایمـان را بیامرز . 

َّم تَغِفر لَنا َو تَرَحنا لَنَُکونََّن ِمَن اخلاِسین  َّنَا َظلَمنَا َانُفسشَنَا َو ِان ل رب
پـروردگارا ! ما به خویشـتن سـتم کردیـم  و اگر ما را نبخشـی و بر 

مـا رحـم نکنی، به یقیـن از زیانـکاران خواهیم بود . 

َرَب اجَعلـی ُمقـَم الَصـالِة َو ِمـن ُذریَـی َربَنـا َو تََقَبل ُدعاء
 پـروردگارا ! مـرا و فرزندانـم را برپـا کننـده ی نمـاز قـرار ده و و 

دعـای مـرا بپذیـر . 

نَْیا َحسشَنًَة َویِف الآِخَرِة َحسشَنًَة َوِقنَا عََذاَب النَّار آِتنَا یِف ادلُّ َّنا � َرب
پـروردگارا ! بـه مـا در دنیـا نیکـى و در آخـرت هم نیکـى عطا کن، 

و مـا را از عـذاب آتش نـگاه دار.

سخن آخر
در قنـوت فقـط بـه فکر حاجـات خود نباشـید زیـرا خداونـد وعده 

کـرده اسـت کسـی کـه بـرای دیگـران دعـا کنـد خداونـد حاجات 

خـود اورا نیـز بـرآورده مـی گرداند . 

آیت اهلل هبجت:
احتیـاط در ایـن اسـت کـه نمازگـزار قنـوت را در نمازهـای واجب 

تـرک نکند .

* آیـا هنـگام قنـوت واجـب اسـت دسـت ها را پهلـوی هـم و مقابل 

صـورت بگیریـم ؟ اگر کسـی دسـتش را باال نیـاورد یا دسـت ها را با 

فاصلـه بگیـرد، حکـم قنـوت و نمازش چه می شـود؟ 

اشـکال نـدارد، گرچه بهتر اسـت دو دسـت را پهلـوی یکدیگر و در 

بگیرد. مقابل صـورت 

* بعضـی افـراد در قنـوت نگین انگشـتر خود را به طـرف صورت بر 

مي گرداننـد ؟ آیـا ایـن عمل مسـتحب اسـت یـا اصاًل جایز اسـت یا 

خیر ؟ اشـکال ندارد .

* آیـا در قنـوت نمـاز، مي توان واجبـات دنیوی خـود را مطرح کرد، 

یا حاجـات باید صرفا معنوی باشـد؟

هر حاجت مشروعي از خداوند بخواهد، خوب است.

* خوانـدن قنـوت بـه فارسـی در نمـاز مسـتحب یـا واجـب، مثـل 

ترجمـه ربناهـای قرآنـی یـا دعـای دلخـواه، جایـز اسـت یـا خیر؟  

جایـز اسـت ولـي بهتـر اسـت بـه عربي باشـد.

* بلنـد و آهسـته خوانـدن قنـوت هر نمـاز باید تابع جهـر و اخفات 

قرائـت همـان نماز باشـد؟ یا تفـاوت ندارد؟

تفـاوت نـدارد، مسـتحب اسـت انسـان قنـوت را بلنـد بخوانـد ولی 

بـرای کسـی که نمـاز را بـه جماعت مـی خوانـد اگر امـام جماعت 

صـدای او را بشـنود، بلنـد خواندن مسـتحب نیسـت .

دعاهای قرآنی خمصوص قنوت در مناز
بهتـر اسـت قنـوت بـا صلـوات بـر پیامبـر و آل او آغـاز شـود و بـا 

صلـوات بـر او و آل او ختـم شـود .

ربَنَا ال تواِخذان ِان نَسینا َاو َاخطاان َربَنا َو ال َتِمل عَلَینا ِارصًا 
پـروردگارا ! اگـر مـا فراموش یـا خطا کردیـم ، مارا مواخـذه مکن ، 

پـروردگارا ! تکلیـف سـنگینی بر ما قـرار مده.

نـَک َرَحـَة  ُ ربَنـا ال تُـزِغ ُقلوبَنـا بَعـَد ِاذ َهَدیتَنـا َوَهـب لَنَـا ِمـن دلَّ
َک انـَت الَوّهـاب  ِانَـّ

پـروردگارا ! دلهایمـان را، بعـد از آنکـه هدایـت کـردی از راه حـق 

منحـرف مگـردان؛ و از سـوی خـود رحمتـی بـر مـا ببخـش زیـرا 

تویـی بخشـنده . 

دِلَی ولِلموِمِنَن یَوَم یَُقوُم احِلساب  ربنا اغِفریل َو ِلِوَ
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ــت  ــه امهی ــت ک ــی اس ــروع دین ــی از ف ــاز یک من
دیــن  وعمــود  ســتون  را  آن  دارد  زیــادی  بســیار 
ــرای  ــن روش ب ــی و هبری ــده هرمتق ــک کنن ونزدی
راز و نیــاز باخداســت ازمهیــن جهــت  در ایــن نوشــتار 

ــم  ــی مینمای ــاز را معرف ــا من ــط ب ــی مرتب کتاب

نــام کتــاب شــیوه هــای دعــوت بــه نمــاز ونویســنده آن جنــاب 

حجــه االســالم والمســلمین محســن قرائتــی میباشــد آنچــه در 

ایــن کتــاب بیــان شــده عبــارت اســت از: 

ویژگــی هــای دعــوت کننــده بــه نمــاز, اصــول ومبانــی دعــوت 

وشــیوه هــای دعــوت بــه نمــاز

کتــاب شــیوه هــای دعــوت بــه نمــاز شــامل هفــت فصــل مــی 

ــی  ــد کل ــول وقواع ــاز 2-اص ــه نم ــوت ب ــت دع ــد:  1-اهمی باش

در دعــوت بــه نمــاز 3-ویژگــی هــای دعــوت کننــده بــه نمــاز 

4-گام هــای پیــش از دعــوت 5-شــیوه هــا و روش هــای دعــوت 

بــه نمــاز 6-وظایــف ونهادهــا  7-آســیب هــا وموانــع دعــوت 

در هرکــدام از فصــل هــا بــه موضوعــات مختلــف پرداختــه کــه 

ــای  ــا و روش ه ــیوه ه ــه ش ــم ک ــل پنج ــال در فص ــوان مث بعن

ــه  ــوع پرداخت ــت موض ــه بیس ــد ب ــی باش ــاز م ــه نم ــوت ب دع

ــا  ــات ب ــن احساس ــر انگیخت ــد از ب ــا عبارتن ــی از انه ــه بعض ک

ــه  ــزرگان ب شــمارش نعمــت هــا احســاس نیــاز اظهــار عالقــه ب

ــا و  ــیب ه ــم اس ــل هفت ــا در فص ــب و ی ــکر از صاح ــاز تش نم

ــدام  ــه اق ــج موضــوع پرداخت ــه پن ــی باشــد ب ــع وحــدت م موان

ــن ، رهــا شــدن دعــوت شــیطان و  ــار والدی ــگام رفت ــه هن ــا ب ن

ــیما . ــدا و س ــای ص ــه ه برنام

ــد  ــی نمای ــرح م ــاز را مط ــه نم ــوت ب ــای دع ــه راه ه ــس از انک پ

وظایفــی کــه افــراد گــروه هــا و نمــاد هــا کــه عبارتنــد از خانــواده، 

مســجد، مدرســه حاکمیــت و اقشــار مختلــف مــردم مورد بررســی  

قــرار مــی دهــد . در پایــان تاثیــر خانــواده بــرای دعــوت بــه طــور 

ــه نمــاز را  ــاب شــیوه هــای شــیوه هــای دعــوت ب خالصــه از کت

مطــرح مــی کنــد.

والدیــن بایــد بداننــد کــه فرزنــدان مرکــز بقــا ســرمایه گــذاری در 

تاریــخ هســتند و هــر چــه از جــان ، مــال و زمــان بــرای تربیــت 

آنهــا ســرمایه گــذاری کننــد ، در طــول تاریــخ بهــره خواهنــد بــرد 

و در تمــام کار هــای خیــر فرزنــدان شــریک هســتند.

ــه  ــاز ی ــرای نم ــم )ع( ب ــرت ابراهی ــد حض ــد یدانن ــن بای والدب

ــه  ــد ک ــد بدانن ــا بای ــد . انه ــی طلبی ــاری م ــدا ی ــدان از خ فرزن

حضــرت ابراهیــم )ع( همســر و کــودک خــود را در ســخت 

تریــن مــکان هایــی کــه اب و گیاهــی نداشــت ، رد کنــار 

کعبــه مســکن داد و بــه خــدا گفــت :» پــروردگارا ! دلیــل ایــن 

ــب انکــه  ــم اســت . «جال ــاز توســط فرزندان ــه نم اســکان ، اقام

تمــام کســانی کــه بــه مکــه مــی رونــد ؛ امــا بانــی کعبــه مــی 

ــرای عمــره؛ بلکــه  ــه ب ــرای حــج امــده ام و ن ــه ب ــد: مــن ن گوی

ــده ام. ــاز ام ــه نم ــرای اقام ب

  روح اهلل علیرضا لو

معرفی کتاب
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رســول اکــرم )صــل اهلل علیــه و آلــه( بــه همــراه اصحابشــان بــرای 

اســتراحت در منطقــه ای متوقــف شــدند ،پــس از مدتــی تصمیــم 

گرفتــن آتشــی درســت کننــد .اصحــاب از یافتــن هیــزم در پهنــه 

صحــرا اظهــار ناامیــدی کردند.امــا پیامبــر دســتور دادنــد تــا هــر 

ــم  ــز وک ــر بســیار ری ــی اگ ــد حت ــی توان ــزان م ــر می ــه ه کــس ب

ــای  ــزم ه ــده ای هی ــد ،ع ــالش کردن ــه ت ــد هم ــع کن ــزم جم هی

ــای  ــزم ه ــاب هی ــر اصح ــا اکث ــا اتفاق ــزرگ اوردن اّم ــم و ب حجی

کوچــک و ریــز آوردنــد. پــس از مدتــی تــل وتپــه ای بــزرگ گــرد 

ــه تعجــب وا داشــت. آمــد کــه همــه را ب

پیامبــر اســالم هــم فرصــت را مناســب دیدنــد فرمودند:ایــن دقیقــا 

مثــال اعمــال مــا در قیامــت اســت ،همیــن عمــل هــای کوچــک 

ــی از  ــاره کوه ــم یکب ــی آوری ــاب نم ــه حس ــا را ب ــال آنه ــه اص ک

معصیــت در مقابــل مــا قــرار میدهــد یعنــی از دیــده خــدا بعضــی 

ــم  ــی از آن چش ــه راحت ــد و ب ــک باش ــیار کوچ ــتباهات بس از اش

بپوشــد و بــا کوچکتریــن عــذر خواهــی مــا آنهــا را ندیــده بگیــرد 

کمــا اینکــه وعــده داده و فرمــوده اســت :»قــل ای عبــادی اذلیــن 

اسفــوا عــی انفســهم التقنطــوا مــن رحــة هللا اّن هللا یغفــر 
اذلنــوب مجیعــا و هــو الغفــور رحــم«

ــان  ــه درگاه خــدای مهرب ــا بازگشــت ب ــه ی ــاب توب ــه اســت ب گفت

همیشــه بــاز اســت امــا از دیــدگاه بنــدگان چطــور؟ آیــا مــا هــم 

میتوانیــم گناهــان و اشــتباهات خــود را کوچــک بشــماریم؟ اصــال 

مجازیــم کاری بنــام اشــتباه کوچــک انجــام دهیــم؟ روایــت بــاال 

را بــا هــم مــرور کردیــم از کاه کوهــی ســاخته میشــود و از قطــره 

قطــره، دریایــی...  

کاهی کوهی
علی جاوید امین
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ــدی)ع( در ظلمــت  ــروزان مه ــع خورشــید ف ــعبان، مطل ــه ش نیم

ــه موعــود امــت  ــخ اســت. مهدی)عــج(، کعبــه مقصــود و قبل تاری

ــش منتظــران راســتین حضــرت  ــرا، دوره آزمای هاســت.غیبت کب

ــای  ــواژه ه ــی رســد، گل مهــدی)ع( اســت.وقتی نیمــه شــعبان م

ــط و  ــی«، »قس ــت جهان ــرج«، »حکوم ــور«، »ف ــار«، »ظه »انتظ

ــد  ــعبان، عی ــکفد.نیمه ش ــی ش ــدی« م ــدار« و »مه ــدل«، »دی ع

ــلطه  ــت س ــتضعفان و شکس ــرای مس ــن ب ــت زمی ــران وراث منتظ

ــاران اســت. نیمــه شــعبان، افروختــن چــراغ شــوق در  هــای جّب

ــان اســت. ــه محروم ــد بخشــیدن ب ــیعیان و امی دل ش

خورشید نیمه شعبان
ــیعه و  ــام ش ــن ام ــدا)ص(، دوازدهمی ــر خ ــی پیامب ــن وص آخری

چهاردهمیــن معصــوم از خانــدان رســالت، حضــرت مهــدی)ع( در 

ــامرا  ــهر س ــری در ش ــال ۲۵۵ هج ــعبان س ــه ش ــپیده دم نیم س

ــژده ای  ــق م ــار تحق ــد او انتظ ــا تول ــود. ب ــان گش ــه جه ــده ب دی

ــر داده  ــش ت ــرن پی ــان)ع( از دو ق ــدا)ص( و امام ــر خ ــه پیامب ک

بودنــد ســر آمــد و گام او زمیــن را برکــت بخشــید.نام آن حضــرت، 

ــد،  ــت. )محم ــول خداس ــه رس ــه او کنی ــر)ص( و کنی ــام پیامب ن

ــه  ــت، از او ب ــر غیب ــه در عص ــت ک ــده اس ــه ش ــم( توصی ابوالقاس

ــل  ــه دارد، مث ــددی ک ــاب متع ــا الق ــه ب ــود، بلک ــاد نش ــش ی نام

مهــدی، منتظــر، حجــت، صاحــب امــر، صاحــب الزمــان، بقیــة اهلّل 

، قائــم، خلــف صالــح و ... نــام بــرده شــود.پدرش امــام عســگری)ع( 

و مــادرش نرجــس اســت کــه نــام اصلــی وی ملیکــه، دختر یشــوعا 

ــژده  ــخصات وی، م ــام، مش ــود آن ام ــود. وج ــر روم ب ــد قیص فرزن

ظهــورش، ویژگــی اصحابــش و چگونگــی حکومتــش، در روایــات 

بســیار آمــده اســت و طبــق روایــات عقیــده بــه او مخصــوص بــه 

شــیعه نیســت، بلکــه روایــات بســیار در کتــاب هــای اهــل ســنت 

ــاره او نقــل شــده اســت. نیــز درب

زمینه های غیبت
از آنجــا کــه حکومــت هــای ســتمگر، طبــق وعــده روایــات، زوال 

ــد  ــی دیدن ــود خجســته م ــن مول ــت ای ــدرت خــود را در حکوم ق

ــود،  ــد ب ــکری)ع( خواه ــام عس ــل ام ــه از نس ــتند ک ــی دانس و م

ــز  ــم نی ــام یازده ــتند، ام ــر داش ــر نظ ــرت را زی ــته آن حض پیوس

خورشید فروزان

 حممد حسین اهلی اصل
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ــتگاه  ــا دس ــرد ت ــی ک ــان م ــردم کتم ــد را از م ــن فرزن ــد ای تول

ــه در همــان دوران کودکــی،  ــی نبرد.البت ــه وجــود او پ ــت ب خالف

بــرای آنکــه شــیعیان نســبت بــه پیشــوای خــود و امــام بعــدی بــی 

خبــر و حیــران نباشــند، امــام زمان)عــج( توســط پــدر ارجمنــدش 

بــه برخــی اصحــاب خالــص و مطمئــن نشــان داده مــی شــد تــا 

ــوند.امام  ــی نش ــار گمراه ــدا دچ ــند و بع ــدا را بشناس ــت خ حج

ــه  ــام عســکری)ع( ب ــدرش ام ــه پ ــود ک ــاله ب ــج س ــج( پن زمان)ع

ــد  ــاز خوان ــدر نم ــر پ ــازه مطه ــر جن ــرت ب ــید. حض ــهادت رس ش

ــه  ــا خبــر شــدند، در تعقیــب او ب و چــون مأمــوران از وجــود او ب

ــی حضــرت در یکــی از ســرداب  ــد. ول ــام هجــوم آوردن ــزل ام من

ــتند، او  ــه گش ــر چ ــد و ه ــد ش ــا ناپدی ــم ه ــه از چش ــای خان ه

را نیافتنــد. بدیــن گونــه رابطــه آشــکار مــردم بــا حضــرت 

ــید. ــت فرارس ــد و دوران غیب ــع ش ــج( قط مهدی)ع

غیبت صغری و کربی
ــه  ــری، ب ــال ۳۲۹ هج ــا س ــان ت ــج( از آن زم ــام عصر)ع ام

ــی  ــده م ــری نامی ــت صغ ــه دوره غیب ــال )ک ۶۹ س ــدت  م

ــه  ــردم رابط ــا م ــاص، ب ــده خ ــار نماین ــق چه ــود( از طری ش

ــق  ــان از طری ــای آن ــؤال ه ــاو س ــا، نیازه ــه ه ــت و نام داش

ــخ آن  ــید و پاس ــی رس ــرت م ــه حض ــاص ب ــّواب خ ــن ن ای

دریافــت مــی شــد، بــه نامــه هــای آن حضــرت »توقیعــات« 

ــل  ــار نس ــه در چه ــژه او ک ــای وی ــد.نایب ه ــی ش ــه م گفت

پیاپــی واســطه میــان امــام و امــت بودنــد، عبارتنــد از 

عثمــان بــن ســعید، محمــد بــن عثمــان، حســین بــن روح و 

علــی بــن محمــد ســیُمری.با مــرگ چهارمیــن ســفیر خــاص 

ــه  ــد ک ــاز ش ــری آغ ــت کب ــال ۳۲۹ دوران غیب ــام در س ام

ــادل  ــای ع ــرت، فقه ــینان حض ــه دارد و جانش ــون ادام تاکن

و واجــد شــرایط در هــر زمــان اند.حضــرت مهدی)عــج( 

هــم اکنــون از دیــده هــا پنهــان اســت و مــا در عصــر 

ــم. ــش محرومی ــدن جمال ــم و از دی ــی بری ــر م ــت بس غیب

ــی  ــرت م ــر آن حض ــه از عم ــی ک ــن دوازده قرن ــه در ای البت

ــوا و  ــت و تق ــر صالحی ــه خاط ــددی ب ــخاص متع ــذرد، اش گ

ــدار  ــوق دی ــته اند.ش ــدار او را داش ــق دی ــح، توفی ــل صال عم

در  شــیعیان،  و  دارد  وجــود  هــا  دل  همــه  در  او 

انتظــار پایــان دوره غیبــت و فرارســیدن »عصــر 

امــام  بشــتابند.  او  یــاری  بــه  تــا  ظهور«انــد، 

ــه در  ــت و از آنچ ــده اس ــون زن ــم اکن ــر)ع( ه عص

ــر  ــا خب ــذرد ب ــی گ ــلمانان م ــان مس ــان و می جه

ــای او و  ــود و کســی از ج ــی ش ــده نم ــد دی ــر چن اســت، ه

ــختی  ــه س ــره او ب ــدار چه ــت. دی ــورش آگاه نیس ــان ظه زم

ــاک،  ــح و پ ــای صال ــان ه ــرای انس ــم ب ــت، آن ه ــر اس میس

ــد. ــالح بدان ــدی)ع( ص ــرت مه ــه حض ــی ک در صورت

عصر حضور
عمـر طوالنـی او از معجـزات الهـی اسـت و تاکنـون بیـش از یـازده 

قـرن از میـالد او مـی گـذرد. وقتـی ظهـور کنـد، در چهـره و نیروی 

یـک مـرد چهل سـاله خواهـد بـود.در عصر غیبـت، جهـان از وجود 

او بهـره مـی بـرد، آن سـان که از خورشـید پشـت ابر بهـره مند می 

شـود. او حجـت خـدا در عصـر غیبـت اسـت و هرگز زمیـن خالی از 

حجـت نخواهـد بود.ظهـور او شـرایطی دارد که وقتی فراهم باشـد و 

خداونـد اذن دهـد، آن حضرت در روز جمعـه ای در مکه و کنار خانه 

خـدا ظهـور می کنـد و تعـداد ۳۱۳ نفر از یـاران خاص او از سراسـر 

جهـان بـه سـرعت خـود را بـه او می رسـانند و با او بیعـت می کنند 

و قیـام جهانـی او آغـاز می شـود.امام زمان)عـج( ذخیـره الهی برای 

گسـترش قسـط و عدالت در سراسـر جهان اسـت. وقتی آن حضرت 

ظهـور کنـد، امنیت، عدالت، رونـق اقتصادی، وفور نعمـت های الهی 

در زمیـن، صلـح و صفـا و برادری و مسـاوات در سـطح جهـان برقرار 

خواهـد شـد.نصرت الهـی پشـتیبان اوسـت و جهـان مسـخر فرمان 

او مـی گـردد. بـه دسـت او و بـا یـاری پـروردگار، »حکومـت واحـد 

جهانـی« تشـکیل می شـود و قانون خـدا و احکام خدا بـه نحو کامل 

در همـه جـای گیتی اجرا و حاکم خواهد گشـت و قدرت های سـتم 

نابـود خواهـد شـد.عقیده بـه مهدویـت و وجود یک نجـات بخش در 

پایـان عمـر جهـان، نه تنها در اسـالم، بلکـه در ادیان آسـمانی دیگر 

هـم مطـرح اسـت و همـه فرقـه هـا بـه نحـوی به یـک »موعـود« و 

منجـی عقیـده دارنـد و در انتظـار یک مصلح جهانی بسـر مـی برند.
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ــای  ــه معن ــه مــی شــود ب ــاده رمــض گرفت رمضــان در لغــت از م

ــا  ــام ب ــاه صی ــد.چون در م ــی باش ــوختن م ــدت س ــوختن، ش س

گرفتــن روزه و انجــام عبــادت گناهــان مومــن مثــل چــوب ســریع 

ــاه روزه رمضــان  ــن جهــت م مــی ســوزد و ازبیــن مــی رود، از ای

نامیــده شــد.

ایــن مــاه از بــرکات زیــادی برخــوردار اســت چنانچــه قــران کریــم 

ــهر  ــد: ش ــی فرمای ــن م ــن چنی ــری ای ــاه قم ــن م ــورد نهمی در م

الرمضــان الــذی انزلــت فــی القــران هــدی للنــاس و...

ــی شــعرا را مجــذوب خــود  ــاه زیباســت کــه حت ــن م ــدر ای ان ق

ــی  ــاه م ــن م ــوص ای ــعدی در خص ــه س ــت چنانچ ــاخته اس س

ــراید: س

ملحد گرسنه در خانه خالی بر خوان
عقل باور نکند کز رمضان اندیشه

واین چنین حافظ می سراید:

زان باده که در میکده ی عشق فروشند
ما را دو سه ساغر بده و کور رمضان باشد

و هم چنین منوچهر می سراید:

ماه رضان رفت و مرا رفنت او به
عید رمضان امد املنه هلل

ــد عبــادت مــی کننــد  مســلمان هــا در ایــن مــاه روزه مــی گیرن

چــرا کــه عــالوه بــر از بیــن رفتــن گناهانشــان ســر نوشــت خــود را 

در ایــن مــاه خصوصــا در شــب قــدر رقــم مــی زننــد. رابطــه خــود 

و خــدا را اصــالح مــی کننــد و انــرژی مــی گیرنــد بــرای بندگــی 

ــا روزه  ــی بگیرد.ام ــگ خدای ــان رن ــا زندگیش ــا ت ــاه ه ــام م در تم

دســتوری اســت کــه نــه فقــط اســالم بــه ان اشــاره کــرده بلکــه 

ادیــان دیگــر هماننــد یهــود و مســیحیت هــم بــه ان اشــاره کــرده 

انــد واز فوایــد ان گفتــه انــد.

ــف  ــب مختل ــر جوان ــا ایجــاد ارامشــی خــاص ب ــد ب روزه مــی توان

فیزیولوژیکــی بــدن تاثیــر بگــذارد و از بــروز بســیاری از بیمــاری 

هــا و اختالتاتــی کــه امــروزه در جهــان شــاهد ان هســتیم جلــو 

گیــری کنــد.

ــان دینــی در سراســر جهــان اســت  چــون روزه از مشــترکات ادی

ــد و  ــام داده ان ــی انج ــر روی ان مطالعات ــن ب ــم و دی ــزرگان عل ب

ــر  ــالوه ب ــالم روزه ع ــر اس ــا از نظ ــرده اند.ام ــر ک ــد ان را ذک فوای

ــه  ــا ب ــم دارد و م ــوی ه ــد روحــی و معن ــرات جســمانی فوای تاثی

برخــی از ایــن فوایــد اشــاره خواهیــم کــرد کــه نــام ایــن فوایــد را 

ــارک رمضــان. ــاه مب ــه در م ــم راز هــای نهفت مــی گذاری

اما برخی از فواید ان:
ــن  ــد ای ــیر بای ــا س ــان غالب ــکم انس ــر ش ــب: اگ ــای قل 1-صف

ــت  ــدن رطوب ــع ش ــث جم ــا ع ــم ب ــر ه ــت س ــیری پش س

در مغــز مــی کنــد کــه حالتــی شــبیه مســتی و نیمــه 

ــه مغــز مــی دهــد ایــن حالــت ســرعت فکــر  هوشــیاری را ب

کــردن، واکنــش نشــان دادن، ضریــب هوشــی را پاییــن 

ــن  ــوان ای ــی ت ــال م ــنی در س ــد روز گرس ــا چن ــی اورد ب م

ــر  ــای فک ــث صف ــذا باع ــرد ل ــارج ک ــز خ ــن را از مغ رطوب

رمضان، ماه خدا

 علی حممد عقیقی
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ــرد ،  ــاال میب ــردن را ب ــر ک ــرعت فک ــود، س ــی ش ــب م و قل

ــر. ــد دیگ ــا فوای ــد ه ــرده و ص ــاال ب ــز را ب تمرک

ــی و  ــم از غن ــه اع ــردم جامع ــی همــه م 2- تواضــع و فروتنی:وقت

ــام  ــک مق ــه در ی ــه و هم ــس و کارگر،هم ــدار، ریی ــر، دارا و ن فقی

روزه بگیرنــد و همــه طعــم گرســنگی را بچشــند باعــث مــی شــود 

ــر  ــه زی ــه ب ــد و هم ــاس کنن ــم احس ــار ه ــود را در کن ــه خ هم

ــری  ــر دیگــری برت دستشــان توجــه کننــد و همــه بداننــد کــه ب

ــده میشــود و  ــار زن ــداکاری و ایث ــه فکــر هــم باشــند. ف ــد ب ندارن

ــد. ــی گیرن ــه را در اغــوش م جامع

در کتــاب شــریف نهــج الفصاحــه از رســول خــدا نقــل شــده ات 

:کســی کــه شــکم خــود را گرســنه نگــه دارد اندیشــه و روانــش 

تربیــت مــی شــود.

3-شکســته شــدن قــدرت غــول شــهوت : شــهوت نیرویــی اســت 

خــدادادی کــه بایــد ان را رام کــرد تــا بتــوان از ان بهــره منــد شــد 

ــه کمــال برســاند اگــر در نظــام زناشــویی و حــالل  و انســان را ب

اســتفاده شــود بســیار عالــی و دور از هــر گونــه خطــر همــراه بــا 

ــواده  محکــم شــدن پیمــان زناشــویی و در نتیجــه اســتحکام خان

ــر او نشــویم و او  ــوار ب ــا س ــر م ــن صــورت اگ ــر ای میشــود.در غی

ســوار بــر مــا شــود جــز رســوایی و خرابــی و ویرانــی را بــه ارمغــان 

مــی اورد. روزه در کاهــش شــهوت و هــدف منــد کــردن ان مــارا 

بســار یــاری مــی کندمــی تــوان از طریــق روزه بــر امیــال باطــن 

نفــس خویــش ســوار شــد و بــر ان غلبــه کنیــم وان را در جهــت 

مســیر الهــی حرکــت دهیــم

از ایــن رو روزه را بایــد خــظ قرمــزی بــر شــهوت رانــی و هوســرانی 

ــه بدانیم. در جامع

ــه  ــوی: ب ــب معن ــا و حــس عجی ــام عبادته ــرای انج ــی ب 4-امادگ

ــر خــدای  ــام اوام ــاه، انج ــل رام شــدن شــهوت و دوری از گن دلی

ــم  ــان، مه ــرور انس ــدن غ ــته ش ــارک، شکس ــاه مب ــال در م متع

تریــن دلیــل حــس و حــال معنــوی اســت از ســوی دیگــر همیــن 

ــتگاه  ــم دس ــان تنظی ــل انس ــن تحم ــاال رفت ــبب ب ــنگی س گرس

گوارشــی بــدن میشــود کــه خــود دلیــل بیمــار نشــدن مــی شــود 

ــل خــدای  ــده شــدن در مقاب ــرای بن ــری ب ــت دیگ ــه خــود عل ک

رئــوف مــی باشــد و مقابــل امــر پــروردگار ســر تعظیــم فــرود مــی 

اورد.

ــر  ــی ب ــادات مالــی: توانای ــام عب ــرای انج ــان ب ــی انس 5-توانای

ــدان،  ــه نیازمن ــی رفتــن، کمــک کــردن ب ــی دادان و مهمان مهمان

ــه  ــن، فطری ــه گرفت ــه دادن و هدی ــردن دیگــران، هدی خشــنود ک

ــدا  ــه خ ــان ب ــی انس ــه وقت ــرا ک ــر چ ــی دیگ ــادات مال دادن و عب

ــار در  ــک مــی شــود، غــرورش از بیــن مــی رود خــود را کن نزدی

ــی  ــر م ــد بهت ــی بین ــش م ــر های ــا و خواه ــررادر ه ــام ب ــار تم کن

توانــد از مــال خــود بگــذرد و ان را بــرای رضــای خــدای متعــال 

ــذرد. ــد و از ان بگ ــه ده هدی

و از جملــه در فوایــد روزه، ســالمتی در دنیــا و اخــرت را مــی تــوان 

ــا قابــل مــا  گفــت. باشــد کــه خــدای متعــال عبــادات ناچیــز و ن

ــا  ــد و از گناهــان بســیار م ــا لطــف و کــرم خــود حســاب کن را ب

قلــم عفــو کشــد
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با شهیدان

در مهین نزدیکی های ما،
 بهشت زهرا)سالم اهلل علیها(،قطعه 24،

ــی  ــر مصطف ــهید دکت ــزار ش ــر از م ــف باالت ــج ردی ــار بلوار،پن کن

ــران......... چم

گاهــی نوشــتن از آنهایــی کــه اهــل آســمان بودنــد امــا در زمیــن 

ــد و  ــرده ان ــی ک ــا زندگ ــی ه ــن نزدیک ــا،در همی ــار م و در کن

ــه  ــه تنهــا وضوگرفتــن و توســل ب هیچکــس آنهــا را نشــناخت، ن

خودشــان را میخواهــد کــه طهــارت قلــب و قلــم را هــم مطلبــد 

ــان  ــاید حقش ــت و ش ــخت اس ــتن س ــر اینصورت،نوش ــه در غی ک

ــم  ــب ک ــتن مطال ــرای نوش ــذ ب ــی صفحــات کاغ ادا نشــود و گاه

مــی آورند.احمــد آقــا از آن آســمانی هایــی بــود کــه فقــط نــوزده 

بهــار در ایــن عالــم خاکــی بــود امــا بــه تمــام معنــا عبــد بود،تمــام 

زندگــی اش باهــدف بود،زندگــی را از منظــر دیگــری نــگاه 

کرد،ازهمــه امکاناتــی کــه در اختیــارش بــود پلــی ســاخت بــرای 

کمال،بــرای رســیدن بــه هــدف خلقت،بــرای رســیدن بــه معبــود 

ــی او را  ــه کس ــرد ک ــی ک ــش زندگ ــی آالی ــاده و ب ــدر س ــا آنق ام

نشــناخت حتــی از خانــواده اش،فقــط یــک نفــر او را شــناخت،او 

کســی بــود کــه ایــن جــوان را در دامــان خــود تربیــت کرد،اســتاد 

العارفین،آیــت الحــق، حضــرت آیــت اهلل حــق شناس.ایشــان بعــد 

ــن  ــی از ای ــرات عجیب ــهید،کرامات و خاط ــییع ش ــم تش از مراس

ــاالن و  ــی ن ــا حالت ــد و ب ــرده ان ــان ک ــرودگار بی ــص پ ــده مخل بن

افســرده گفتــه انــد: »آه آه، برویــد در ایــن تهــران بگردیــد ببینیــد 

ــا پیــدا میکنیــد« کســی ماننــد ایــن احمــد آق

ایشــان در مجلســی کــه بعــد از شــهادت احمدعلــی داشــتند بیــن 

ــوار اختصــاص داده  ــن شــهید بزرگ ــه ای دونماز،سخنرانیشــان را ب

وبــا آهــی از حســرت کــه در فــراق احمــد بــود بیــان داشــتند:

»ایــن شــهید را دیشــب در عالــم رویــا دیــدم .از احمــد پرســیدم 

ــرزخ و…(مــی  ــه مــن فرمــود: تمــام مطالبــی کــه)از ب چــه خبر؟ب

ــی  گوینــد حــق اســت.از شــب اول قبــر وســوال و…امــا مــن را ب

حســاب وکتــاب بردند.رفقــا ،ایــت اهلل بروجــردی حســاب وکتــاب 

ــرده بود.چــه  ــن جــوان چــه ک ــم ای ــن نمــی دان ــا م داشــتند .ام

کــرد کــه بــه اینجــا رســید!«

ــار  ــه برادرشــان اظه ــوار روب ــن شــهید بزرگ ــزل ای یکشــب در من

ــتند: داش

ــجد  ــی مس ــاز راه ــاعت نم ــر از س ــب زودت ــه ش ــک نیم ــن ی »م

شــدم .بــه جــز بنــده وخــادم مســجد ،ایــن شــهید بزرگــوار هــم 

کلیــد مســجد را داشــت.به محــض اینکــه در را بــاز کــردم دیــدم 

شــخصی در مســجد مشــغول نمــاز اســت .دیــدم کــه یــک جوانــی 

ــن  ــن زمی ــن! بلکــه بی ــه روی زمی ــا ن در حــال ســجده اســت .ام

وآســمان مشــغول تســبیح حضــرت حــق اســت.جلوتر کــه رفتــم 

دیــدم احمدآقــا اســت.بعد کــه نمــازش تمــام شــد پیــش مــن امــد 

وگفــت تــا زنــده ام بــه کســی حرفــی نزنیــد.«

زندگی نامه شهید امحد علی نیری
محید جعفریان
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ــه و بعضــی از  آنچــه پیــش روســت فقــط گوشــه ای از زندگینام

ــن شــهید بزرگــوار کــه یــک عــارف  کرامــات وحــاالت خــاص ای

بــه تمــام معنــا بــوده اســت.گره گشــایی هــای زیــادی از زندگــی 

ــه ایشــان  ــد و ب ــه مــزار او رفتــه ان کســانیکه بعــد از شــهادتش ب

ــره  ــان گ ــا کارش ــد ی ــده ان ــه دار نمیش ــد )بچ ــده ان ــل ش متوس

خــورده بــوده ویــا...( کــرده اســت کــه در ایــن صفحــات محــدود 

جــای نمیگیــرد ولــی خواننــده را ترغیــب میکنــد کــه بیشــتر ایــن 

ــام در آســمان را بشناســد. ــام در زمیــن و پرن شــهید گمن

آن روزها
ــود .مــردم زندگــی  آن روزهــا تهــران خیلــی کوچــک ترازحــاال ب

هــای ســاده ولــی بــا صفــا داشــتند .درب هــر خانــه ای بــاز مــی 

ــی  ــد راهــی کوچــه م ــم ق ــد و نی ــای ق شــد لشــکری از بچــه ه

شــدند !خانــه هــا کوچــک بــود امــا پرخیــر و برکت.صبــح زود مــرد 

ــا  ــم ه ــی شــدند و خان ــد و راهــی کار م ــی گفتن ــا بســم اهلل م ه

ــه مشــغول پخــت و پــز وشســت وشــو بودند.مــن و حــاج   در خان

محمــود در روســتای آینــه ورزان دماونــد بــه دنیــا آمدیــم .دســت 

ــاکن  ــوی س ــازار مول ــراف ب ــران آورد و دراط ــه ته ــارا ب ــر م تقدی

ــیروس  ــار راه س ــی در چه ــی فروش ــازه ی چای ــی مغ ــرد .حاج ک

داشــت .خداونــد بــاب رحمتــش را بــه روی مــا بــاز کــرد. زندگــی 

خــوب و هشــت فرزنــد بــه مــا عطــا کــرد. 

ــن  ــع  م ــه راهــی روســتا شــدیم آن موق ــود ک تابســتان 1345 ب

بــاردار بــودم .در آخریــن روز هــای تیــر مــاه بــود کــه بــه کمــک 

قابلــه ی روســتا آخریــن فرزنــدم بــه دنیــا آمد.پســری زیبــا کــه 

آخریــن فرزنــد خانــواده ی مــا شد.دوســت داشــتم نامــش را وحید 

بگــذارم امــا بــا اصــرار حاجــی اســمش را احمــد علــی گذاشــتیم.

احمــد علــی از روز اول خیلــی آرام و مظلــوم بــود اصــال کاری بــه 

ــال کار خــودش بود.حــاج محمــود  کســی نداشــت.از بچگــی دنب

هــم در تربیــت فرزنــد کوتاهــی نمــی کــرد همیشــه بچــه هــا را 

بــه مســجد مــی بــرد .حــاج محمــود از آن دســته کاســب هــای بــا 

تقــوا بــود کــه پــای منبــر شــیخ محمــد حســین زاهــد وآیــت اهلل 

حــق شــناس تربیــت شــده بــود .از آن هایــی کــه هــر ســه وعــده 

نمــازش را در مســجد اقامــه مــی کــرد.

همــه ی خانــواده اهــل نمــاز و تقــوا بودنــد .احمــد هــم از همیــن 

دوران مدرســه بــه مســائل عبــادی و معنــوی بــه خصــوص نمــاز 

توجــه بیشــتری داشــت.احمدعلی هرچــه بــزرگ ترمــی شــد بــه 

ــی  ــل م ــت عم ــا دق ــود ب ــرده ب ــد ک ــالم تاکی ــه اس ــی ک رفتاهای

ــی  ــت م ــی درس ــی و خوب ــذای مفصل ــی غ ــرد. وقت ک

کردیــم و همــه مشــغول خــوردن میشــدند احمــد جلــو 

ــردم  ــی از م ــن محــل خیل ــوی ای ــد میگفت:ت ــی آم نم

ــا  ــه کنند.ام ــی تهی ــن غذای ــد چنی ــی توانن ــال نم اص

احمــد بــا بینــش صحیحــی کــه در مســجد پیــدا کــرده 

بــود ایــن حــرف هــا را مــی زد.رفتــه رفتــه هــر چــه بــزرگ ترمــی 

شــد رشــد وکمــال ومعنویــت اوبــاال رفــت تــا جایــی کــه دیگــر مــا 

ــای او برســیم.)مادر وخواهــر شــهید( ــه گــرد پ نتوانســتیم ب

حتول
احمــد یــک زندگــی ســاده و عــادی مثــل همــه داشــت.در داخــل 

ــی  ــان دوران راهنمای ــا از هم ــود ام ــراد ب ــه اف ــل بقی ــع مث جم

ــه ام و او  ــه گرفت ــد فاصل ــی از احم ــه خیل ــردم ک ــاس میک احس

خداونــد را بگونــه ای دیگــر میشناســد و بندگــی میکند.مــا نمــاز 

میخواندیــم کــه رفــع تکلیــف کــرده باشــیم امــا او از نمازخوانــدن 

و مناجــات بــا خــدا لــذت میبرد،لــذت بــردن از نمــاز بــرای یــک 

ــک پســر بچــه  ــرای ی ــا ب ــم و عارف،طبیعــی اســت ام انســان عال

دوازده ســاله عجیــب بــود.در آن دوران نزدیکتریــن دوســت احمــد 

بــودم.رازدار هــم بودیم.یــک روز بــه او گفتــم : مــن نمیدانــم چــرا 

ــا  ــات رشــد کــردی ام در ایــن چنــد ســال اخیــر شــما در معنوی

مــن ... مــی خواســت بحــث را عــوض کنــد امــا ســوالم را تکــرار 

ــی اصــرار ســرش را  ــم حتمــا علتــی دارد.بعــد از کل کــردم . گفت

ــم. ــا برایــت بگوی ــاال آورد و گفــت: طاقتــش را داری؟! بشــین ت ب

ــم  ــه بودی ــای مســجد رفت ــای محــل وبچــه ه ــا رفق ــک روز ب »ی

ــت:  ــا گف ــی از بزرگتره ــد یک ــازی بودن ــه مشــغول ب ــد. هم دماون

احمــد آقــا بــرو کتــری راآب کــن بیــار… مــن هــم راه افتــادم،راه 

ــه گــوش رســید. از بیــن بوتــه  ــود کــم کــم صــدای آب ب ــاد ب زی

هــا بــه رودخانــه نزدیــک شــدم. تــا چشــمم بــه رودخانــه افتــاد 

یــک دفعــه ســرم را انداختــم پاییــن و همــان جــا نشســتم بدنــم 

ــه لرزیــدن نمیدانســتم چــه کار کنــم. همــان جــا  شــروع کــرد ب

ــاه  ــی گن ــه راحت ــتم ب ــی توانس ــدم، م ــی ش ــت مخف ــت درخ پش

بزرگــی انجــام دهــم. پشــت آن درخــت وکنــار رودخانــه چندیــن 

دخترجــوان مشــغول شــنا بودنــد. همــان جــا خــدا را صــدا زدم و 

گفتــم خدایــا کمــک کــن. خدایــا االن شــیطان بــه شــدت مــن را 

ــچ کــس هــم متوجــه  ــم هی ــگاه کن ــن ن ــه م ــد ک وسوســه میکن

ــی  ــاه م ــن گن ــو از ای ــر ت ــه خاط ــن ب ــا م ــا خدای ــود ام ــی ش نم

گــذرم. کتــری خالــی را برداشــتم از جایــی دیگــر آب تهیــه کــردم 
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و رفتــم پیــش بچــه هــا ومشــغول درســت کــردن آتــش 

شــدم. بــه ســختی آتــش را آمــاده کــردم و خیلــی دود 

تــوی چشــمم رفــت و اشــکم جــاری بــود، یــادم افتــاد 

ــد  ــه کن ــرای خداگری ــس ب ــود هرک ــه ب ــا گفت ــاج آق ح

ــم  ــت .گفت ــد داش ــت خواه ــی دوس ــد او را خیل خداون

ــود  ــب ب ــم منقل ــم، حال ــه میکن ــرای خــدا گری ــد ب ــه بع ــن ب از ای

ــودم  ــون ب ــوز دگرگ ــه هن ــار رودخان ــخت کن ــان س و از آن امتح

واشــک میریختــم ومناجــات مــی کــردم خیلــی باتوجــه گفتــم یــا 

اهلل یــا اهلل… بــه محــض تکــرار ایــن عبــارات صدایــی شــنیدم کــه 

ــگاه کــردم صــدا از  ــم ن ــه اطراف از همــه طــرف شــنیده میشــد ب

همــه ســنگریزه هــای بیابــان و درختهــا و کــوه مــی آمــد!!! همــه 

مــی گفتنــد »ســبوح القــدوس و ربنــا المالکــه والــروح…« وقتــی 

ایــن صــدا را شــنیدم نــا باورانــه بــه اطــراف خیــره شــدم.از ادامــه 

بــازی بچــه هــا فهمیــدم کــه آنهــا چیــزی نشــنیده انــد. بــا بدنــی 

کــه از وحشــت میلرزیــد بــه اطــراف میرفتــم. مــن از همــه ذرات 

ــی از  ــع کــم کــم درهای ــن صــدا را میشــنیدم. از آن موق ــم ای عال

عالــم بــاال بــه روی مــن بــاز شــد... » بعــد احمــد از جــا بلنــد شــد 

کــه بــرود بمــن گفــت: ایــن هــا را بــرای تعریــف از خــود نگفتــم.

ــد چــه مقامــی  ــرک کن ــاه را ت ــی انســانی کــه گن ــا بدان ــم ت گفت

ــرف  ــی ح ــرای کس ــرا ب ــن ماج ــده ام از ای ــدا دارد.تازن ــش خ پی

ــوری از دوســتان شــهید( ــزن. )دکتــر محســن ن ن

روش زندگی
ــالمی  ــار اس ــالق و رفت ــی از اخ ــوی کامل ــی الگ ــد در نوجوان احم

ــه  ــی ب ــا در دســتورات دین شــد . هــر کاری کــه مــی کــرد یقین

ــر لــب داشــت و خیلــی  آن تاکیــد شــده بــود .همیشــه لبخنــد ب

مهربــان و بــادب بود.یکــی از ویژگــی هــای ایشــان ایــن بــود کــه 

بــه پــدر و مــادرش احتــرام مــی گذاشــت بــه طــوری کــه هــر بــار 

ــاق میشــدند، حتمــا از جــای خــود بلنــد مــی شــد.احمد  وارد ات

ــود.  ــه ب ــرا گرفت ــت اهلل حــق شــناس ف ادب را از اســتاد خــود آی

ــچ  ــت . هی ــی گرف ــی م ــه پیش ــردن از هم ــالم ک ــه در س همیش

ــد. مــی ترســید  ــان چیــزی نمــی خری ــا خیاب ــوی کوچــه ی گاه ت

ــد ببیننــد و ناراحــت شــوند.پول  مردمــی کــه مشــکل مالــی دارن

ــی داد  ــد م ــد بودن ــه نیازمن ــی ک ــه مردم ــود را ب ــی خ ــو جیب ت

.خانــواده اش نســبتا ثروتمنــد بود.یکبــار پــدرش از خــارج کشــور 

بــرای او یــک کتانــی بســیار زیبــا آورده بــود آن موقــع اصاًلایــن 

چیــز هــا نبود.احمــد همــان شــب کتانــی را بــه مســجد آورد وبــه 

مــن نشــان داد. مــی دانســت کــه خانــواده ی مــا بضاعــت مالــی 

دارد، احمــد اصــرار داشــت مــن آن کتانــی را بــردارم مــی گفــت 

خــودش یــک کتانــی دیگــر دارد.احمــد بــه تمــام مســتحباتی کــه 

میشــنید عمــل مــی کــرد. زمانــی کــه مــی خواســت بخوابــد بــه 

ــر  ــه ه ــه در خان ــن ک ــا ای ــود ب ــد نب ــت و...مقی ــا تخ ــک و ی تش

ــی  ــر م ــو ب ــک پت ــا ی ــود ام ــم ب ــش فراه ــی خواســت برای چــه م

داشــت و بــا ســادگی مــی خوابید.مدتــی در چایــی فروشــی 

ــت  ــول نداش ــه پ ــی ب ــد. احتیاج ــغول ش ــتگانش مش ــی از بس یک

امــا مــی دانســت کــه اهــل بیــت بیــکاری را مهــم تریــن خطــر 

بــرای نوجوانــان معرفــی کــرده بــود. مســئول بســته بنــدی چایــی 

ــود آخــر هفتــه حقــوق مــی گرفــت. همــان موقــع خمــس  هــا ب

حقــوق را حســاب میکــرد و ســهم ســادات را بــه یکــی از ســادات 

مســتحق میداد،ســهم امــام را هــم غیرمســتقیم بــه آیــت اهلل حــق 

شــناس میداد.بســیار اهــل مطالعــه بود.برخــی کتابهایــش اصــال در 

حــد و انــدازه هــای یــک نوجــوان و یــا جــوان نبــود امــا بــا کمــک 

اســاتید حــوزه از آنهــا اســتفاده میکــرد. نمــاز هــای صبــح را بــه 

جماعــت در مســجد مــی خواند.قیافــه ی اهــل ذکــر را بــه خــود 

نمــی گرفت.امــا حســابی مشــغول ذکــر بود.یــک بــار رفتــم کنــار 

احمــد نشســتم دیــدم لبانــش بــه آرامی تــکان میخــورد گوشــم را 

نزدیــک کــردم دیــدم مشــغول خوانــدن دعــای عهــد اســت،او بــه 

ســاحت نورانــی امــام زمــان )عــج(ارادت ویــژه ای داشــت. یادمــان 

ــه اینکــه  نمــی آیــد از او مکروهــی دیــده باشــیم. تاچــه برســد ب

ــقانه ی او بســیار  ــای عاش ــادت ه ــر بزند.عب ــره از او س ــاه کبی کن

ــود  ــم در وج ــنیده بودی ــزرگان ش ــا از ب ــه م ــب بود.آنچــه ک عجی

احمــد آقــا مــی دیدیــم !؟

ــرای مــن  ــی شــد. آن قــدر کــه ب ــار قنــوت نمــاز او طوالن یــک ب

ســوال ایجــاد کــرد . یعنــی چــه شــده !؟بعــد از نمــاز بــه ســراقش 

ــوی قنــوت نمــاز چــه شــده  ــا ت ــم . از او پرســیدم: احمــد آق رفت

ــرای  ــرد . ب ــی ک ــر م ــش فک ــواب های ــه در ج ــد همیش بود؟احم

ــی  ــی نبود.م ــز خاص ــه چی ــت : ن ــرد و گف ــر ک ــی فک ــن کم همی

ــدر  ــا آن ق ــد ام ــوض کن ــوع را ع ــول موض ــق معم ــت طب خواس

اصــرار کــردم کــه مجبــور شــد بگویــد :«در قنــوت نمــاز از فضــای 

مســجد خــارج شــدم . نمــی دانــی چــه خبــر بود!آنچــه در مــورد 

زبیایــی هــای بهشــت و عــذاب هــای جهنــم گفتــه شــده همــه را 

ــد و...... ــدم کــه در کنــار هــم بودن ــا را دی ــدم ! انبی دی

ــام  ــجد و انج ــان مس ــت نوجوان ــه تربی ــالگی برنام ــانزده س از ش
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ــه  ــروع برنام ــی از ش ــروع کرد.مدت ــی آن را ش ــای فرهنگ فعالیته

هــای فرهنگــی در مســجد نگذشــته بــود کــه احمــد آقــا پیشــنهاد 

کــرد برنامــه ی دعــای ندبــه را در مســجد راه انــدازی کنیم،وقتــی 

ــم اســتقبال بچــه  ــه هــم داری اعــالم کــرد کــه برنامــه ی صبحان

هــا بیشــتر شــد!صبح جمعــه بچــه هــا دور هــم جمــع مــی شــدیم 

و برنامــه ی دعــای ندبــه شــروع مــی شــد.احمد علــی از اول صبــح 

مشــغول بــه کار میشــد، صبحانــه و چــای را آمــاده مــی کــردو...از 

ــه تهیــه مــی کــرد.در  ــرای بچــه هــا صبحان هزینــه ی خــودش ب

همیــن برنامــه دعــای ندبــه بســیار ی از بچــه هــا را بــرای آینــده 

تربیــت کــرد ودستشــان را در دســت موالیشــان قــرار داد.احمــد 

کار هــای فرهنگــی مســجد را حــول محــور اهــل بیت )ع(قــرار داد 

و نتیجــه ی خوبــی از ایــن رونــد گرفــت .البتــه کار هــای جمعــی 

احمــد بــرای بچــه فقــط دعــای ندبــه نبــود . بعضــی از شــب هــای 

جمعــه بچــه هــا را بــه مهدیــه تهــران بــرای دعــای کمیــل مــی 

بــرد .در مســیر برگشــت هــم بــرای بچــه هــا ســاندویچ مــی خریــد 

و حســابی بــه بچــه هــا حــال مــی داد.

)جمعی از دوستان شهید(

عنایت اهل بیت)علیهم السالم(
روزی در مســجد کنــار احمــد آقــا نشــته بودیــم .دربــاره ی ارادت 

ــا  ــم .احمدآق ــی کردی ــت م ــت )ع( صحب ــل بی ــه اه ــالت ب و توس

گفــت :اینــرا کــه مــی گویــم بــه خاطــر تعریــف از خــود نیســت 

ــت )ع( را  ــل بی ــه اه ــل ب ــاط و توس ــت ارتب ــم اهمی ــی خواه .م

بدانی.بعــد ادامــه داد:یــک بــار در عالــم رویــا بهشــت را بــا همــه 

ــر  ــود .دیگ ــا ب ــدر زیب ــی چق ــدم .نمــی دان ــش دی ــی های ی زیبای

ــمت  ــه س ــرعت ب ــا س ــن ب ــرای همی ــتم بمانم.ب ــت نداش دوس

ــتر  ــه بیش ــر چ ــا ه ــه داد : ام ــد ادام ــت کردم.احم ــت حرک بهش

میرفتــم مســیر عبــور مــن باریــک تــر و باریــک تــر مــی شــد!به 

طــوری کــه ماننــد مــو باریــک شــده بــود .مــن احســاس کــردم 

اآلن اســت کــه از ایــن بــاال بــه پاییــن پــرت شــوم.آنجا بــود کــه 

حــدس زدم ایــن بایــد صــراط باشــد. همــان کــه مــی گوینــد از 

مــو باریــک تــر و از شمشــیر تیــز تــر خواهــد شــد. مانــده بــودم 

چــه کنــم؟ هیــچ را پــس و پیــش نداشــتم. یکدفعــه یــادم افتــاد 

ــرای  ــرده . ب ــت ک ــت را عنای ــیعیان؛اهل بی ــا ش ــه م ــدا ب ــه خ ک

ــا صــدای بلنــد حضــرات معصومیــن را صــدا زدم .یــک  همیــن ب

بــاره دیــدم کــه دســتم را گرفتنــد و از آن مهلکــه نجاتــم دادنــد. 

بعــد ادامــه داد؛ببین،مــا در همــه ی مراحــل زندگــی بعــد از تــوکل 

بــر خــدا بــه توســل نیــاز داریــم .اگــر عنایــت اهــل بیــت 

ــا  ــن دنی ــی در ای ــراط واقع ــردن ص ــد،پیدا ک )ع( نباش

محــال اســت.

ــود. ــاز ب ــا، ب ــه اصطــالح عرف احمــد چشــم وگوشــش ب

ــا را  ــال بچــه ه ــژه باطــن اعم ــد بوی ــا را میدی باطــن ه

ــد و  ــر کن ــی از منک ــا را نه ــه آنه ــور مخفیان ــرد بط ــعی میک و س

یــا بــا نوشــتن نامــه تذکــر میــداد. یکبــار بــه اســتاد احمدشــاهی 

گفتــه بــود بــه رفقــای مســجد بگوییــد دروغ نگوینــد وقتــی کالم 

دروغ از دهــان کســی خــارج میشــود بقــدری بــوی گنــد در فضــا 

منتشــر میشــود کــه اصــال تحمــل آنــرا نــدارم. بارهــا امــام زمــان 

ــود،  ــود و بدســت بوســی ایشــان رفتــه ب عــج را مالقــات کــرده ب

ــوری  ــای عب ــی رد پ ــود و حت ــرده ب ــس ک ــرت را ح ــوی حض ب

ایشــان را میدیــد. ایــن مطلــب را از خاطــرات بعضــی از بچــه هــا 

ــا  ــی کــه 27 ســال پــس از شــهادت احمــد آق و دستنوشــته های

داخــل کیفــی قدیمــی کــه متعلــق بــه ایشــان بــود، بدســت آمــد 

ــود،  ــا دســت خــط خــود ایشــان ب ــب ب ــکات عجی ــاوی ن ــه ح ک

متوجــه شــدیم. در قســمتی از خاطــرات ایــن دفتــر چــه چنیــن 

ذکــر شــده اســت:

»روز چهارشــنبه مــی خواســتم وضــو بگیــرم بــرای نمــاز کــه یــک 

لحظــه چشــمم بــه حضــرت مهدی)عج(افتــاد…

تاریخ 1364/11/16 پادگان دوکوهه«

و در جایی دیگر این دفتر چه چنین ذکر شده است:

»در روز جمعــه در حســینیه ی حــاج همــت پــادگان دوکوهــه در 

ــادی کــردم. بعــد از توســالت  ــه زی ــا امــام زمــان گری مجلــس آق

وقتــی بــه خــود آمــدم دیــدم کــه از همــه ی اشــکی کــه ریختــم 

ــا مالئــک همــه را باخــود  ــه زمیــن نریخته،گوی یــک قطــره اش ب

ــد.« ــرده بودن ب

ــر  ــر ذک ــی دیگ ــود در جای ــای خ ــادگاری ه ــر از ی ــی دیگ در یک

ــد: ــی کن م

“خدا راشکر، مقام باالیی نزد ام االئمه حضرت زهرا )س( دارم”

)جمعی از دوستان(
ورود به بسیج

ــتند. ــد را داش ــواده ی احم ــرام خان ــل احت ــل مح ــه ی اه هم

حمیــد رضــا بــرادر بــزرگ تــر احمد)کــه مــزارش در ردیــف مزار 

ــزار فرماندهــان قطعــه24  ــار م ــی مقــدم کن ــی تهران شــهید عل

اســت( ســال اول جنــگ بــه شــهادت رســید همــان ســال بــود 
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کــه احمــد وارد بســیج شــد. طــی مدتــی کــه ایشــان 

در بســیج مســجد فعالیــت داشــت، همــه ی نوجــوان 

ــدند  ــان ش ــار ایش ــالق و رفت ــذب اخ ــل ج ــای مح ه

ــی  ــد جمع ــی آم ــجد م ــه مس ــد ب ــان احم ــر زم .ه

ــه  ــد ب ــی بع ــد .مدت ــال او بودن ــه دنب ــان ب از نوجوان

ــه  ــن الدول ــگاه بســیج مســجد امی ــرش پای ــوان مســئول پذی عن

ــی  ــای فرهنگ ــئولیت کار ه ــی مس ــد از مدت ــد .بع ــاب ش انتخ

ــه عهــده ی ایشــان قــرار گرفــت .کنــار فعالیــت  مســجد نیــز ب

ــز  ــن )ع( نی ــام حس ــجد ام ــه ،در مس ــن الدول ــجد امی در مس

ــاهی( ــد ش ــتاد محم ــی داد.)اس ــام م ــی را انج ــای فرهنگ کاره

ورود به سپاه و رفنت به جبهه
اواخــر ســال 1361، احمــد در مدرســه ی مــروی مشــغول 

ــه  ــک روز از مدرس ــود .ی ــی ب ــته ی ریاض ــل در رش ــه تحصی ب

تمــاس گرفتنــد و گفتنــد : احمــد چنــد روز اســت بــه مدرســه 

نیامــده ؟آن شــب بعــد از نمــاز کــه بــه خانــه آمــد بــا ســواالت 

ــن  ــد ای ــی روی ؟احم ــه نم ــد:احمد مدرس ــه ش ــا مواج معتددم

ــت  ــا صراح ــع و ب ــی قاط ــم خیل ــودی؟او ه ــا ب ــد روز کج چن

ــر  ــه دیگ ــا مدرس ــتم ،ام ــم هس ــال عل ــه دنب ــن ب ــخ داد :م پاس

ــرای مــن  ــا حــاال ب ــد . ت ــاز مــن را برطــرف کن ــد نی نمــی توان

خــوب بــود امــا آنجــا اآلن بــرای مــن چیــزی نــدارد !مــن چنــد 

ــای  ــات و کالس ه ــا از جلس ــه ه ــار طلب ــه در کن ــت ک روز اس

ــن ترتیــب  ــه ای ــم. ب ــا حــق شــناس اســتفاده مــی کن حــاج آق

ــرد و  ــا ک ــتان ره ــمی را در دبیرس ــل رس ــد دوران تحصی احم

ــوم  ــالب عل ــادق )ع(و ط ــام ص ــب ام ــاگردان مکت ــع ش ــه جم ب

ــه  ــه هم ــن صــورت ک ــه ای ــه رســمی، ب ــی پیوســت. اوطلب دین

ی کتــاب هــای رســمی حــوزه را بخوانــد نبود.بلکــه در محضــر 

ــن  ــرای همی ــرد .ب ــی ک ــاگردی م ــودش ش ــوار خ ــتاد بزرگ اس

آیــت اهلل حــق شــناس و دیگــر بــزرگان حــوزه علمیــه ی امیــن 

الدولــه  کتــاب هــای مختلفــی را بــه او معرفــی مــی کردنــد تــا 

ــت  ــرای وق ــم .ب ــی دیدی ــکار نم ــت اورا بی ــچ وق ــد .هی او بخوان

ــرد  ــی ک ــی اســتراحت م ــدار معین ــه داشــت .مق خــودش برنام

ــه  ــیدگی ب ــجد و رس ــای مس ــه و کار ه ــه مطالع ــد از آن ب .بع

ــار در ســنین  ــد ب ــرش بســیج و...چن ــی و پذی ــای فرهنگ کار ه

شــانزده ســالگی تصمیــم گرفــت بــه جبهــه بــرود امــا بــه دلیــل 

ــد  ــت نش ــود موافق ــده ب ــهید ش ــش ش ــی از برادران ــه یک اینک

ــرای  ــا اینکــه ســال 1362تصمیــم گرفــت خــود را گرفــت .ب .ت

کمــک بــه اهــداف انقــالب و اینکــه بتوانــد حداقــل کاری 

انجــام داده باشــد وارد ســپاه پاســداران شــد. دو ســال در واحــد 

سیاســی ســپاه حضــور داشــت .در ایــن مــدت بــه او اجــازه ی 

ــا اینکــه توانســت موافقــت  ــد .ت حضــور در جبهــه را نمــی دادن

مســئوالن رابــرای حضــور در جبهــه بگیــرد و بــه صــورت 

ــهید( ــد.)خانواده ش ــی ش ــیجی راه بس

جبهه و شهادت
کل دوران حضــور احمــد در جبهــه ســه مــاه بیشــتر نشد.درســت 

ــود کل  ــرار ب زمانیکــه دوره ســه ماهــه ی ایشــان تمــام شــد و ق

گــردان برگــردد عملیــات والفجــر8 آغــاز شــد.از خاطــرات جبهــه 

آن شــهید،مطلبی نیســت امایکــی از دوســتانش کــه شــاهد 

ــود چنیــن نقــل مــی کنــد: لحظــات قبــل از شــهادت ایشــان ب

ــی  ــرد .وقت ــت ک ــوش اصاب ــه پهل »در لحظــه شــهادت ترکشــی ب

بــه زمیــن افتــاد از مــا خواســت کــه اورا بلنــد کنیــم وقتــی روی 

پاهایــش ایســتاد رو بــه ســمت کربــال دســتش را بــه ســینه نهــاد 

وآخریــن کالم را بــر زبــان جــاری کــرد

السالم علیک یا ابا عبداهلل
احمــد علــی موقــع خاکســپاری بــا اینکــه 6 روز از شــهادتش مــی 

گذشــت ولــی دســتش هنــوز بــه نشــانه ادب بــر ســینه اش قــرار 

داشت…

ــی  ــخ 1364/11/27 در ط ــری در تاری ــی نی ــد عل ــهید احم ش

ــاء اهلل  ــه لق ــید وب ــه اش رس ــه آرزوی دیرین ــر8 ب ــات والفج عملی

ــت. پیوس

وصیت نامه
پــس از حمــد پــروردگار وشــروع نوشــته اش بــا ذکــر آیه الکرســی 

و بیــان مقدمــه ای،چنن نوشــته اســت:

ــه حــال کســانی کــه شــناختند وجــود خویشــتن را در  خوشــا ب

ایــن دنیــا و عمــل مــی کننــد بــه وظایــف خــود بــه امیــد تزکیــه 

ی نفــس و ترفیــع درجــه و لــذت عبــادت و خشــوع قلــب.....

ــیله  ــن وس ــه بهتری ــد ک ــد. بدانی ــوش نکنی ــرآن را فرام ــرآن، ق ق

ــت. ــرآن اس ــان ق ــر اعمالت ــارت ب ــرای نظ ب

اسالم را درتمام شئوناتش حفظ کنید.

ــات  ــم واجب ــان از اه ــن زم ــه در ای ــی ک ــت فقیه ــری و والی رهب

ــد. ــاری کن اســت ی

انشاءاهلل خداوند عزوجل جزای خیر به شما عنایت فرماید.

والسالم علیکم و علی عباد اهلل الصالحین
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خاطرات دوران حماسه

زندگینامه:
در ســال 1327 در روســتای »قلعــه جعفــر بیــگ« از توابــع 

ــه  ــواده کشــاورز و مذهبــی ب شهرســتان تویســرکان، در یــک خان

ــد. ــا آم دنی

ــام  ــه اتم ــرکان ب ــهر تویس ــی را در ش ــالت ابتدای ــد، تحصی محم

رســانید و بــرای ادامــه تحصیــل بــه تهــران عزیمــت کــرد. 

ــانید و  ــان رس ــه پای ــران ب ــهر ته ــطه را در ش ــالت متوس تحصی

موفــق بــه اخــذ دیپلــم شــد. در ســال 1348 وارد نیــروی هوایــی 

شــد. در بــدو ورود بــه نیــروی هوایــی در رســته همافــری مشــغول 

بــه خدمــت شــد. بعــد از گذشــت دو ســال و بعــد از اتمــام دوره 

ــن  ــری ف ــاد گی ــه ی ــه ب ــری ک ــه واف ــل عالق ــه دلی ــری ب هماف

خلبانــی پیــدا کــرده بــود، وارد دانشــکده خلبانــی نیــروی هوایــی 

شــد و ماننــد دیگــر دانشــجویان خلبانــی دوره مقدماتــی پــرواز را 

ــت پشــت ســر گذاشــت. ــا موفقی ــران ب در ای

ــه کشــور  ــی ب ــرای فراگیــری دوره پیشــرفته خلبان ســال 1350 ب

آمریــکا اعــزام شــد. پــس از گذرانــدن ایــن دوره، بــا اخــذ 

ــت و  ــران بازگش ــه ای ــای اف 4 ب ــا هواپیم ــی ب ــه خلبان گواهینام

ــت  ــه خدم ــی مشــغول ب ــروی هوای ــتواندومی در نی ــا درجــه س ب

ــد. گردی

ــی  ــروی هوای ــای نی ــگاه ه ــالب را در پای ــل از انق وی دوران قب

ــای  ــری ه ــاز درگی ــالب و آغ ــروزی انق ــا پی ــود و ب ــپری نم س

ــدان  ــوژه هم ــهید ن ــگاه ش ــه پای ــتان، ب ــگان در کردس خودفروخت

ــد. ــل ش منتق

ــدان  ــکاری هم ــگاه ش ــه در پای ــی ک ــاف درحال ــن اوص در همی

مشــغول بــه خدمــت بــود، عــراق حملــه ناجوانمردانــه خــود را بــه 

ــان نیــروی  ــران آغــاز نمــود. محمــد نیــز همپــای دیگــر خلبان ای

هوایــی بــه مقابلــه بــا تجــاوز دشــمن پرداخــت و چندیــن پــرواز 

ــرون مــرزی را نیــز پشــت ســر گذاشــت. موفــق ب

دریکــی از ماموریــت هــا، هواپیمــای او یکــی از چــرخ هــای خــود 

را از دســت داد ولــی او بــا مهــارت خاصــی هواپیمــا را ســالم بــه 

زمیــن نشــاند.

ســرانجام در ظهــر 29 آذر 1359 در یــک عملیــات بــرون مــرزی 

ــه  ــرار گرفــت و ب ــت موشــکهای عــراق ق هواپیمایــش مــورد اصاب

اســارت در آمــد.

ــه  ــراق ب ــای ع احمــد بیگــی مــدت ده ســال شــجاعانه در زندانه

ــود و در 24 شــهریور  ــت نم ــر مقاوم ــود االث ــان مفق صــورت خلب

ــن اســالمی  ــوش میه ــه آغ ــربلندی و افتخــار ب ــا س ســال 369 ب

ــه  ــد هســتند ک ــال حاضــر دارای 2 فرزن بازگشــت. ایشــان در ح

دختــر بــزرگ وی کــه در زمــان اســارت پنــج ســاله بــوده و فرزنــد 

دیگــر ایشــان نیــز پســر مــی باشــند.

خاطرات سرتيپ آزاده خلبان 
حممد يوسف امحد بيگي

 برگرفته از کتاب عقابان دربند 
)جلد اول( با اندکی تلخیص
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فقط خدا کمک کرد
ــا آب  ــد ت ــتفاده نکردن ــو اس ــت روز از رادی ــدود بیس ــا ح ــه ه بچ

هــا از آســیاب افتــاد. پــس از بیســت روز دوبــاره رادیــو را روشــن 

ــد. کردن

یــک روز صبــح ســر ســاعت مقــرر، دِر ســلول هــا را بــاز نکردنــد 

تــا ایــن کــه نگهبانــان آمدنــد و گفتنــد کــه مــی خواهنــد همــه 

اتــاق هــا را بگردنــد. سرپرســت نگهبانــان نفــرات ســلول را دقیقــا 

بازرســی بدنــی کــرد و از محوطــه بنــد خــارج نمــود. پــس از چنــد 

دقیقــه دســتور داد تــا دوبــاره بــه ســلول برگردنــد.

ــر انجــام  ــود. س ــه ب ــم ریخت ــه ه ــز ب ــه چی ــی برگشــتند هم وقت

نگهبــان هــا بــه ســلول آخــر رســیدند و رادیــو درســت در همــان 

ســلول بــود. احمــد از ســوراخ کلیــد نــگاه کــرد و دیــد 

ــید  ــف فرش ــر و کت ــر س ــودی، زی ــی و قن ــه باباجان ک

اســکندری، و محمــدی و ســلمان پاهــای او را گرفتــه و 

از ســلول بیــرون آوردنــد. )فرشــید اســکندری بــه علــت 

داشــتن رماتیســم مفصلــی، هــر از چنــد گاهــی بیمــاری اش عــود 

مــی کــرد.(

ــل  ــه داخ ــد و ب ــش کردن ــا را تفتی ــر آنه ــج نف ــر پن ــان ه نگهبان

ــو را  ــتند رادی ــا نتوانس ــتند ام ــلول را گش ــتادند و س ــاط فرس حی

پیــدا کننــد. آنهــا رادیــو را وســط پــای فرشــید اســکندری پنهــان 

کــرده بودنــد. همــه آنهــا ایــن ماجــرا را از الطــاف الهــی دانســتند 

و همگــی بــه پــاس ایــن عنایــت نمــاز شــکر بــه جــا آوردنــد.
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اهداف عملیات:
ــورمان  ــاع کش ــی دف ــهرهای ب ــاران ش ــک ب ــی از موش بازدارندگ

ــای  ــاط نیروه ــع ارتب ــاره و قط ــاده بصــره – العم ــر ج و تســلط ب

شــمال و جنــوب عــراق و آزادســازی جزایــر مجنــون کــه ذخایــری 

ــارد بشــکه نفــت دارد. حــدود 7 میلی

جغرافیای عملیات:
ــی 100  ــول تقریب ــه ط ــت ب ــه ایس ــدگان از دریاچ ــور رزمن عب

ــه  ــه ب ــزه و رود دجل ــن هوی ــر بی ــرض 40 کیلومت ــر و ع کیلومت

ــا  ــم ت ــا عمــق نی ــو از آب ب ــه ای ممل ــزه «. منطق ــام » هورالهوی ن

ســه متــر و روئیدنــی هایــی ماننــد نــی کــه ارتفــاع آن از دو متــر 

تــا هفــت متــر متفــاوت و عمدتــا در چالــه هــای عمیــق روئیــده 

ــق  ــل حــرکات شــناورها منحصــرًا از طری ــن دلی ــه همی اســت. ب

ــی  ــا م ــه نقــش جــاده را ایف ــی ک ــی و مصنوع ــای طبیع ــراه ه آب

ــر مــی باشــد. ــکان پذی ــد، ام کنن

در حاشــیه رودخانــه دجلــه حــدود 50 آبــادی وجــود دارد کــه در 

زمــان زندگــی در آنهــا جــاری بــوده اســت.

عملیات:
ــز  ــفندماه 1362 رم ــوم اس ــاعت 18:30 روز س ــام در س ــر انج س

ــه  ــا رســول ا...« ب ــود از »ی ــارت ب ــر کــه عب ــات خیب شــروع عملی

قــرارگاه نجــف و کربــالء ابــالغ گردیــد و ایــن در حالــی بــود کــه 

نیروهــای پیشــرو در روز دوم اســفندماه بــه منظــور انهــدام کمیــن 

هــای دشــمن، وارد هــور شــده بودنــد.

لشــکر خوبــان بــا صدهــا قایــق تنــدرو و نــاوگان هلیکوپتــر ارتــش 

ــا  ــروز، هوادری ــی، هوانی ــروی هوای ــران، نی ــالمی ای ــوری اس جمه

ــر،  ــی، نفرب ــای جنگ ــواع هلیکوپتره ــد ان ــد فرون ــش از ص ــا بی ب

شناســایی، تجســس و نجــات در بیــن خاکریزهــای منطقــه ُجفیــر 

ــد. غــروب ســرخ دل انگیــز  اســتتار شــده و آمــاده عملیــات بودن

ــر  ــورایی دیگ ــش عاش ــات، نویدبخ ــدای اذان و مناج ــن ص و طنی

ــد. بودن

لشــکر خوبــان، غــرق در نیایــش مشــغول بــه قیــام و قعــود و رکوع 

ــازی گرفتــه و مــرگ را  و ســجود، لشــکریانی کــه حیــات را بــه ب

بــه اســارت خــود درآوردنــد. مفســران آیــه هــای شــهادت نــه در 

خیربشکنان

 کاپیتان حممد داوود اردانی
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کالم بلکــه بــا آیــه آیــه هــای وجودشــان، مــردان بــی ادعــای بــی 

نشــان، آمــاده و پــا در رکاب بــرای ادامــه خــط ســرخ حســینیان 

در طــول تاریــخ بــرای رفتــن در قلــب دشــمن، گــوی ســبقت را از 

یکدیگــر مــی ربودنــد.

ــه پــرواز  ســحرگاه 3 اســفند، گــروه پــروازی هفــت فرونــدی مــا ب

ــا را  ــری محافظــت از م ــی کب ــرد تهاجم ــد بالگ ــه فرون ــد. س درآم

عهــده دار بودنــد. پــس از طــی مســافتی بــه منطقه هدف رســیدیم. 

ــش  ــمن آت ــت روی دش ــه جه ــری از س ــی کب ــای تهاجم بالگرده

گشــودند و بــه حــرکات ایذائــی خــود ادامــه دادنــد و مــا توانســتیم 

ــب  ــر در قل ــورد نظ ــای م ــل ه ــا در مح ــدگان را از بالگرده رزمن

دشــمن پیــاده کنیــم. آتــش توپخانــه و پدافنــد دشــمن بــا گذشــت 

زمــان ســنگین مــی شــد امــا بــه یــاری خــدا عملیــات بــا موفقیــت 

انجــام شــد و همگــی ســالم در قــرارگاه جفیــر فــرود آمدیــم.

ــودن  ــاده نب ــل آم ــه دلی ــفندماه ب ــح روز 4 اس ــاعت 10 صب س

ــرای  ــی ب ــدون اســکورت و پوشــش هوای هلیکوپترهــای جنگــی ب

ــون  ــر مجن ــازم جزای ــکافتیم و ع ــا را ش ــینه فض ــایی، س شناس

ــرهنگ  ــروز س ــت هوانی ــده وق ــت فرمان ــن مأموری ــدیم. در ای ش

محمدحســین جاللــی و فرمانــده ســپاه پاســداران بــرادر محســن 

رضایــی حضــور داشــتند. خلبــان همــراه مــن اســتاد محبــوب و 

ــود. ــانی ب ــی سیاوش ــین زینعل ــجاع غالمحس ش

در ارتفــاع پســت و بــا حدأکثــر ســرعت بــه ســمت جزیــره 

ــم نزدیــک پــل معــروف »خیبــر« کــه  ــرواز بودی »مجنــون« در پ

ــود، از طــرف چــپ مــورد حملــه آتشــبارهای  در حــال احــداث ب

دشــمن قــرار گرفتیــم. گلولــه هــای توپخانــه، هــم تهدیــدی بــود 

بــرای مــا و هــم خطــر آفریــن بــرای احــداث کننــدگان پــل بــود. 

بــا ایــن حــال بعــد از 18 دقیقــه پــرواز، بــه اولیــن ضلــع جزیــره 

ــره در  ــر جزی ــه، سراس ــاع توپخان ــال انقط ــلیک ب ــا ش ــیدیم. ب رس

ــای  ــه نیروه ــختی ب ــات س ــود و ضرب ــه ب ــرو رفت ــش و دود ف آت

ــد.  ــی آم خــودی وارد م

ــی  ــه م ــرد ک ــو را اشــغال ک ــی، رادی ــان صــدای ضعیف ــن می در ای

ــوزیم...  ــی س ــم م ــی؛ داری ــی کن ــرواز م ــه پ ــده ای ک ــت: »پرن گف

ــه داد: »کجــا  ــده ادام ــه گوشــمان رســید. گوین ــده« ب ــان ب نجاتم

مــی روی؟ جلوتــر نــرو.! اآلن مــی زننــت«. بــا یــک مانــور ســریع، 

از تیــررِس دشــمن خــارج شــدیم و محــل فرســتنده پیــام را 

شناســایی کردیــم و پــس از انجــام مأموریــت، بــه ســمت 

صــدا رفتیــم و در محــل مــورد نظــر فــرود آمدیــم. تماس 

گیرنــده، خلبــان »رضــا کرمــی« بــود کــه قبــل از شــروع 

ــت بالگردهــا ، در  ــرای هدای ــا تیــم پیشــرو ب ــات، ب عملی

قلــب ســپاه دشــمن نفــوذه کــرده بــود.

تعــداد زیــادی مجــروح و شــهید بــه چشــم مــی خــورد. خلبــان 

رضــا کرمــی خبــر ســرنگونی یــک فرونــد بالگــرد شــنوک توســط 

دشــمن را گــزارش کــرد. بــه دنبــال یافتــن ردی از او بــه ســمت 

ــرد و  ــری از بالگ ــم. اث ــرواز درآمدی ــه پ ــره ب ــاره  بص ــاده العم ج

ــره برگشــتیم. در  ــه طــرف جزی ــود. ب ــه و سرنشــینان آن نب خدم

همــان لحظــه متوجــه یــک فرونــد جنگنــده میــگ33 شــدیم کــه 

از ســمت چــپ بــه مــا نزدیــک مــی شــد. بــا کاهــش ارتفــاع بــه 

نیزارهــا چســبیدیم و بــه آیــات قــرآن متوســل شــدیم. »و جعلنــا 

مــن بیــن أیدیهــم ســدًا و...« و گویــی بیــن مــا و خلبــان عراقــی 

ســّدی حائــل شــد. بدیــن صــورت کــه از چنــد متــری مــا رد شــد 

امــا هیــچ واکنشــی نشــان نــداد.

ــار دیگــر دو  ــم. ب ــه جســتجو ادامــه دادی ــاره اوج گرفتیــم و ب دوب

فرونــد جنگنــده از مقابــل بــه مــا نزدیــک شــدند. ارتفــاع را کــم 

ــاالی  ــا از ب ــده ه ــبیدیم. جنگن ــا چس ــه نیزاره ــاز ب ــم و ب کردی

ســرمان رد شــدند. بــار دیگــر اوج گرفتیــم و بــه جســتجو ادامــه 

ــان  ــه در می ــه ای ک ــان حوضچ ــه ای در می ــرق آیین ــم. ب دادی

ــل  ــه مح ــا را متوج ــود، م ــا ب ــی ه ــره بعث ــا و در محاص نیزاره

ســقوط بالگــرد کــرد. تمــام جثــه بــزرگ بالگــرد شــنوک بــه جــز 

بخشــی از دماغــه و چــرخ هــای جلــو زیــر آب رفتــه بــود. دقــت 

ــد. کردیــم و دیدیــم کــه سرنشــینانش کنــار آن آویــزان شــده ان

بــا اســتمداد از خداونــد متعــال، خــود را بــاالی ســر آنهــا رســاندیم 

و نزدیــک آب، هلیکوپتــر را ثابــت نگــه داشــتیم. فرمانــده بالگــرد 

ــوت«  ــی بیس ــان »قربانعل ــک خلب ــو« و کم ــاس یارل ــان »عب خلب

ــیجی را  ــرادران بس ــتند اول ب ــعی داش ــار س ــا ایث ــه ب ــد ک بودن

نجــات دهنــد. عمــل زیبــای آنهــا باعــث شــد کــه اشــک شــوق در 

چشــمانمان حلقــه بزنــد و از گونــه هایمــان ســرازیر گــردد. 

ســرانجام عملیــات نجــات بــا موفقیــت بــه پایــان رســید و 

عزیزانمــان از اســارت حتمــی نجــات یافتنــد.

ادامه دارد...
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مشاهیر و مفاخر

آن را که فضل و دانش و تقوا مسلم است
هر جا قدم هند قدمش خري مقدم است

در شــب 29 رمضــان 648 ق، در ایــن شــهر فرزنــدي از خاندانــي 

ــي  ــاري تعال ــان درگاه ب ــه از مقرب ــت ک ــاک سرشــت والدت یاف پ

قــرار گرفــت، نامــش حســن و معــروف بــه آیــة اهلل عالمــه حلــي 

ــن  ــن ب ــر حس ــف ، دخت ــوکار و عفی ــي نیک ــادرش بانوی ــت، م اس

یحیــي بــن حســن حلــي خواهــر محقــق حلــي اســت و پــدرش 

شــیخ یوســف ســدیدالدین از دانشــمندان و فقهــاي عصــر خویــش 

در شــهر فقاهــت حلــه اســت .

عالمــه حلــي از طــرف پــدر بــه »آل مطهــر« پیونــد مــي خــورد 

ــزرگ و همــه اهــل دانــش و فضیلــت  ــي مقــدس   و ب کــه خاندان

ــادگار  ــه ی ــار و نوشــته هــاي گرانقــدر ب ــد. از آنهــا آث و تقــوا بودن

مانــده کــه تــا بــه امــروز و در امتــداد تاریــخ مــورد اســتفاده دانــش   

پژوهــان قــرار گرفتــه اســت . آل مطهــر بــه قبیلــه بنــي اســد کــه 

بزرگتریــن قبیلــه عــرب در شــهر حلــه اســت پوینــد مــي خوردنــد 

کــه مــدت زمانــي حکومــت و ســیادت از آنهــا بــود.

آغاز حتصيل
ــت ،  ــت و تقواس ــار از کرام ــه سرش ــدیدالدین ک ــیخ س ــزل ش من

ــت .  ــار آن اس ــه افتخ ــه مای ــاي داده ک ــود ج ــي را در خ کودک

حســن فرزنــد شــیخ گرچــه هنــوز از عمــرش   چنــد ســالي بیــش 

نگذشــته ، بــا راهنمایــي دلســوزانه پــدرش بــراي فراگیــري قــرآن 

ــا تــالش و پیگیــري مــداوم و  ــه رفــت و ب ــه مکتــب خان مجیــد ب

هــوش و اســتعداد خــدادادي کــه داشــت در زمــان کوتــاه خوانــدن 

قــرآن را بخوبــي یــاد گرفــت .

فرزنــد شــیخ نوشــتن را در مکتــب خانــه آموخــت ولــي بــه ایــن 

مقــدار راضــي نشــد. از ایــن رو نــزد معلــم خصوصــي خــود رفــت 

ــت  ــالش و جدی ــا ت ــرم « ب ــام » مح ــه ن ــخصي ب ــر ش و در محض

فــراوان در انــدک زمــان نوشــتن را بــه خوبــي فــرا گرفــت .

حســن بــن یوســف پــس از آموختــن کتــاب وحــي و خــط، کــم کــم 

آمادگــي فراگیــري دانشــها را در خــود تقویــت نمــود و در مراحــل 

اولیــه تحصیــل مقدمــات و مبــادي علــوم را در محضــر پــدر فاضــل 

ــه ســبب کســب ایــن همــه فضیلتهــا و  و فقیــه خــود آموخــت و ب

ــت و  ــن« )زین ــال الدی ــب »جم ــه لق ــي ب ــنین کودک ــا در س نیکیه

زیبایــي دیــن ( در بیــن خانــواده و دانشــمندان مشــهور گشــت .

در حمضر عاملان
جمــال الدیــن در شــهر حلــه زندگــی مــی کــرد و در محضــر فقها، 

ــو زد و از روح  ــال ادب زان ــا کم ــام ب ــفه واال مق ــان و فالس متکلم

بلنــد و اخــالق و دانــش آنــان بهــره کافــي بــرد و خویشــتن را بــه 

دانــش و تهذیــب نفــس آراســت و بــه تمــام فنــون و علــوم مســلح 

ــادي و  ــه اجته ــازه نام ــت اج ــه دریاف ــان ب ــت آن ــد و از دس گردی

نقــل حدیــث مفتخــر گردیــد.

درخشش
ــهر  ــر« و ش ــروغ »آل مطه ــر ف ــتاره پ ــن ، س ــن حس ــال الدی جم

فقاهــت حلــه هنــوز مــدت زمانــي از تحصیلــش نگذشــته بــود کــه 

گزیده ای از زندگینامه ی 
عالمه حلی و معرفی آثار وی

 حسین آتشکده
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بــا ذوق سرشــار خــدادادي و عالقــه فــراوان، بــه تمــام دانشــهاي 

ــه ،  ــول فق ــله ، اص ــث ، کالم و فلس ــه و حدی ــد فق ــري مانن بش

منطــق ، ریاضیــات و هندســه مســلح گردیــد و تجربــه الزم را بــه 

ــزرمین  ــرعت در س ــه س ــش وي ب ــل و دان ــت آورد. آوازه فض دس

حلــه و دیگــر شــهرها پیچیــد و در مجالــس درس و محیــط 

فرهنگــي نــام مقدســش را بــه نیکــي و احتــرام یــاد مــي کردنــد و 

»عالمــه«اش مي خواندنــد.

ــه  ــکیل داد و عالق ــوزه درس تش ــه ح ــهر حل ــي در ش ــه حل عالم

منــدان و تشــنه کامــان معــارف و علــوم اهــل بیــت علیهــم الســالم 

ــش  ــي کران ــاي ب ــدند و از دری ــذب آن ش ــار ج ــه و کن از گوش

ــتند. ــیراب گش س

یکــي از دانشــمندان مــي گویــد: عالمــه حلــي نظیــري نــدارد نــه 

ــس  ــه در مجل ــد از آن، کســي ک ــه بع ــان خــودش ن ــش از زم پی

درس او پانصــد مجتهــد تربیــت شــد.

مرجع شيعه 
بعــد از رحلــت محقــق حلــي در ســال 676 ق، زعامــت و مرجعیــت 

شــیعیان بــه عالمــه حلــي منتقــل گردیــد و او در آن زمــان 28 ســاله 

بــود كــه ایــن بــار امانــت الهــي بــر دوش بــا کفایــت او گذاشــته شــد. 

بدیــن ســبب بــه لقــب مقــدس و شــریف »آیــة اهلل« مشــهور گردید، 

کــه در آن روزگار تنهــا او بــه ایــن لقــب خوانــده مــي شــد و هــر کس 

آیــة اهلل مي گفــت منظــورش عالمــه حلــي بــود.

عصر عالمه
عصــر عالمــه را بایــد زمــان توســعه فقــه و شــیعه و حقانیــت مذهــب 

اهــل بیــت عصمــت و طهــارت علیهــم الســالم و در دوره پیشــرفت 

ــه  ــد. چــرا ک ــان اســالم نامی ــار جه ــش در گوشــه و کن تمــدن و دان

عالمــه حلــي تــالش و کوشــش خســتگي ناپذیــري در نشــر علــوم و 

فقــه اســالم بــر طبــق مذهــب اهــل بیــت نمــود و در فقــه تحــول و 

شــیوه جدیــدی را ارائــه کــرد. وي اولیــن فقیهــي بــود کــه ریاضیــات 

را بــه عنــوان دانشــي در فقــه وارد کــرد و بــه فقــه اســتداللي تکامــل 

بخشــید. تاثیــري کــه دیــدگاه فقهــي ، کالمــي و آثــار عالمــه گــذارده 

بــود محــور بحــث و تکیــه گاه دانشــمندان بــر طبــق نظــرات فقهــي 

فقهــا و دانشــمندان شــیعي بــود.

بذر تشيع 
حضــور فقیــه یگانــه عصــر عالمــه حلــي در ایــران و مرکــز حکومت 

مغــوالن خیــر و برکــت بــود و بــا زمینــه هایــي کــه حاکــم مغــول 

ــه دفــاع  ــرد و ب ــود کمــال بهــره را ب ــه وجــود آورده ب ــراي وي ب ب

ــالم  ــم الس ــن علیه ــه معصومی ــت ائم ــت و والی از امام

ــره  ــه مناظ ــن جلس ــن رو بزرگتری ــت. از ای ــه پرداخ ب

ــب  ــاي مذاه ــیعي و علم ــمندان ش ــور اندیش ــا حض ب

ــنت  ــل س ــاي اه ــرف علم ــد. از ط ــزار ش ــف برگ مختل

ــه از  ــه اي ک ــک مراغ ــن عبدالمل ــام الدی ــه نظ خواج

ــود برگزیــده شــد.  علمــاي شــافعي و داناتریــن آنهــا ب

ــت  ــرد و خالف ــره ک ــت مناظ ــا وي در بحــث امام ــي ب ــه حل عالم

بالفصــل مــوال علــي علیــه الســالم بعــد از رســالت پیامبــر اســالم 

را ثابــت نمــود و بــا دلیلهــاي بســیار محکــم برتــري مذهب شــیعه 

امامیــه را چنــان روشــن ســاخت کــه جــاي هیــچ گونــه تردیــد و 

ــد. ــي نمان ــراي حاضــران باق شــبهه اي ب

پــس از جلســات بحــث و مناظــره و اثبــات حقانیــت مذهــب اهــل 

بیــت عصمــت و طهــارت علیهــم الســالم اولجایتــو مذهــب اهــل 

بیــت عصمــت و طهــارت علیهــم الســالم، اولجایتــو مذهــب شــیعه 

را انتخــاب کــرد و بــه لقــب »ســلطان محمــد خدابنــده« معــروف 

گشــت. پــس از اعــالن تشــیع وي ، در سراســر ایــران ، مذهب اهل 

بیــت منتشــر شــد و ســلطان بــه نــام دوازده امــام خطبــه خوانــد 

و دســتور داد در تمــام شــهرها بــه نــام مقــدس ائمــه معصومیــن 

علیهــم الســالم ســکه زننــد و ســردر مســاجد و اماکــن مشــرفه بــه 

نــام ائمــه مزیــن گــردد.

عالمــه حلــي پــس از یــک دهــه تــالش و خدمــات ارزنــده فرهنگي 

و بــه اهتــزاز در آوردن پرچــم والیــت و عشــق و محبــت خانــدان 

ــران ،  ــوالن در ای ــرو مغ ــر قلم ــالم در سراس ــم الس ــارت علهی طه

ــه  در ســال 716 ق ، بعــد از مــرگ ســلطان محمــد خدابنــده ، ب

وطــن خویــش ســرزمین حلــه برگشــت و در آنجــا بــه تدریــس و 

تالیــف مشــغول گردیــد و تــا آخــر عمــر منصــب مرجعیــت و فتــوا 

و زعامــت شــیعیان را بــه عهــده داشــت.

غروب ستاره حّله 
ــه مــرگ اوســت جــز مــرد حــق کــه  پایــان زندگــى هــر کــس ب

مــرگ وى آغــاز دفتــر اســت

ــالم  ــتین اس ــروان راس ــیعیان و پی ــال ۷۲۶ ق، راى ش ــرم س مح

فرامــوش نشــدنى اســت، عــزا و ماتــم آنــان افــزون اســت ، بویــژه 

حّلــه ایــن ســرزمین مــردان پــاک سرشــت و عاشــقان اهــل بیــت 

)علیهــم الســالم( شــور و ماتــم بیشــترى دارد. 

ــه  ــه شــیعه، عاّلم ــی! پاســدار اســالم و فقی ــارن و اتفاق عجــب تق

ــع  ــان واق ــت رمض ــا فضیل ــت و ب ــاه پربرک ــش در م ــی، والدت حّل
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شــد و زندگــى اش بــا خیــر و برکــت فــراوان گردیــد و 

بعــد از گذشــت ۷۸ ســال عمــر پــر بــار، پــرواز روحــش 

بــا عشــق و محبتــى کــه بــه اهــل بیــت نبــوت و رابطــه 

ــه  ــهادت ب ــاه ش ــت، در م ــت داش ــا والی ــتنى ب ناگسس

وقــوع پیوســت و بــه روح مطهــر ســاالر شــهیدان امــام 

ــد خــورد. حســین )علیــه الســالم( پیون

ــزاران عاشــق و  ــر دوش ه ــیعى ب ــاک ش ــتاره تابن ــاک س ــر پ پیک

ــه نجــف تشــییع گردیــد و در جــوار  ــه ب شــیفتگان راهــش از حّل

ــى مــوالى متقیــان علــى )علیــه الســالم( در حــرم  ــارگاه ملکوت ب

ــه خــاک ســپرده شــد. مطهــر ب

تالیفات و آثار عالمه حلی  
ــدود  ــى  در ح ــه  حل ــد: »عاّلم ــی می  نویس ــن زاده آمل ــه حس عالم

ــد تألیــف علمــى دارد« پانصــد جل

الف - آثار فقهى 
ــى  ــرام ف ــص الم ــب، تلخی ــق المذه ــى تحقی ــب ف ــى المطل منته

ــى تصحیــح تلخیــص المــرام،  ــه االحــکام ف ــه االحــکام، غای معرف

تحریــر االحــکام الشــرعیه علــى مذهــب االمامیــه، مختلف الشــیعه 

ــن،  ــکام الدی ــى اح ــن ف ــره المتعلمی ــرعیه، تبص ــکام الش ــى اح ف

ــد  ــان، قواع ــکام االیم ــى اح ــان ف ــاد االذه ــا، ارش ــره الفقه تذک

االحــکام فــى معرفــه الحــالل و الحــرام، مــدارک االحــکام، نهایــه 

ــاج،  ــک الح ــى مناس ــاج ف ــکام، المنه ــه االح ــى معرف ــکام ف االح

ــى  ــام ف ــلیک االفه ــان، تس ــکام االیم ــى اح ــان ال ــبیل االذه تس

ــى  ــس ف ــب النف ــن، تذهی ــد الدی ــح قواع ــکام، تنقی ــه االح معرف

ــى  ــاله ف ــه، رس ــى الفق ــد ف ــس، المعتم ــب الخم ــه المذاه معرف

واجبــات الحــج و ارکانــه و رســاله فــى واجبــات الوضــو و الصلــوه .

ب - آثار اصوىل
ــاح  ــول و ایض ــه الوص ــه، غای ــر الذریع ــى تحری ــه ف ــه البدیع النک

الســبل، مبــادى الوصــول الــى یعلــم االصــول، تهذیــب الوصــول الى 

علــم االصــول، نهایــه الوصــول الــى علــم االصــول، نــه الوصــول الــى 

علــم االصــول، منتهــى الوصــول الــى علمــى الــکالم و االصــول.

ج - آثار کالمى و اعتقادى
منهــاج الیقیــن ، کشــف المــراد، انــوار الملکــوت فــى شــرح الیاقوت، 

نظــم البراهیــن فــى اصــول الدیــن، معــارج الفهــم، االبحــاث المفیده 

فــى تحصیــل العقیــده، کشــف الفوائــد فــى شــرح قواعــد العقائــد، 

ــج  ــدس، نه ــره الق ــى حظی ــس ال ــن، تســلیک النف مقصــد الواصلی

المسترشــدین، مناهــج الهدآیــه و معــارج الدرآیــه، منهــاج الکرامــه، 

نهایــه المــرام، نهــج الحــق و کشــف الصــدق، االلفیــن، بــاب حــادى 

عشــر، اربعــون مســاله، رســاله فــى خلــق االعمــال، اســتقصا النظــر، 

الخالصــه، رســاله الســعدیه، رســاله واجــب االعتقــاد، اثبــات الرجعه، 

االیمــان، رســاله فــى جــواب ســئوالین، کشــف الیقیــن فــى فضائــل 

ــن  ــب بی ــاب، التناس ــر المط ــالم، جواه ــن علیه الس ــر المومنی امی

ــنیه و المعارضــات  ــرق السوفســطائیه المبحــاث الس ــعریه و ف االش

ــه الحســین علیه الســالم. ــه، مرثی النصری

د - آثار حدیثى
اســتقصا االعتبــار فــى تحقیــق معانــى االخبــار، مصابیــح االنــوار، 

ــج  ــن، نه ــاح و الحاس ــث الصح ــى االحادی ــان ف ــدرر و المرج ال

الوضــاح فــى االحادیــث الصحــاح، جامــع االخبــار، شــرح الکلمــات 

الخمــس المیرالمومنیــن علیه الســالم، مختصــر شــرح نهــج 

ــى. ــث قدس ــرح حدی ــه، ش البالغ

ه  - آثار رجاىل
خالصــه االقــوال فــى معرفــه الرجــال، کشــف المقــال فــى معرفــه 

الرجــال، ایضــاح االشــتباه.

و - آثار تفسیرى
ــى تفســیر  ــز ف ــول الوجی ــرآن، الق ــى تفســیر الق ــج االیمــان ف نه

ــنه . ــه الس ــاح مخالف ــز و ایض ــاب العزی الکت

ز - آثار فلسفى و منطقى
ــدر  ــتار، ال ــف االس ــه، کاش ــرار الخفی ــد، االس ــد و المقاص القواع

المکنــون، المقامــات، حــل المشــکالت، ایضــاح التلبیــس، الجوهــر 

ــن  ــا م ــف الخف ــان، کش ــج العرف ــد، نه ــاح المقاص ــد، ایض النضی

کتــاب الشــفا، مراصــد التدقیــق و مقاصــد التحقیــق، المحاکمــات 

بیــن شــراح االشــارت، ایضــاح المعضــالت مــن شــرح االشــارات، 

نــور المشــرق فــى علــم المنطــق، االشــارات الــى معانى االشــارات، 

ــه،  ــوم الثالث ــه العل ــى معرف ــاث ف ــر االبح ــارت، تحری ــط االش بس

تحصیــل الملخــص، التعلیــم التــام، شــرح القانــون، شــرح حکمــة 

ــه. ــد الجلی االشــراق، القواع

ح - آثار درباره دعا
االدعیــه الفاخــره المنقولــه عــن االئمــه الطاهــره، منهــاج الصــالح 

فــى اختصــار المصبــاح.

ط - آثار ادبى
کشــف المکنــون من کتــاب القانون، بســط الکافیــه، المقاصــد الوافیه 

بفوائــد القانــون و الکافیــه، المطالــب العلیــه، لــب الحمکه، و اشــعار در 

موضوعــات مختلــف و قصیــده اى بلنــد دربــاره دانــش و مال.
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گزارش تصویری

ایام فاطمّیه
41در حسینیه آیت اهلل هاشمی تبریزی







رجب 1436 -  اردیبهشت 1394

با حضور پرشور مردم بخصوص جوانان شهرک غرب

در مسجد جامع شهرک غرب برگزار گردید









مقدمه:
ــن مســاله واهمیــت  ــان ای ــه بی در اینجــا پــس از ذکــر مقدمــه ب

ــداف  ــه ، اه ــاق یافت ــم انطب ــه ، مفاهی ــت پرداخت ــم و هدای تعلی

مربــوط وباالخــره ســواالت ایــن تحقیــق در نتیجــه گیــری مــورد 

ــرد. ــرار مــی گی بحــث ق

واژه تعلیــم بــر وزن تکلیــف و بــه معنــی موظــف بودن 

بــه انجــام علــم آمــوزی بــا روش ســنجیده و آموزش 

عملــی مــی باشــد.همچنان کــه واژه تدریــس بــه معنــی موظــف 

بــودن بــه انجــام درس آمــوزی در کالس بــا روش ســنجیده اســت.

واژه تعلیــم و مشــتقات مرتبــط بــا علــم حــدود876 )هشــتصد و 

ــوده  ــده ب ــران آمــده وهمــواره آموزن ــورد در ق ــاد و شــش( م هفت

اســت. بــرای نمونــه در اولیــن مــورد از کشــف اآلیــات ایــه 60 از 

َة َعْینــًا  ســوره بقــره مــی فرمایــد:»  فَانَْفَجــَرْت ِمنْــُه اثْنَتــا َعــْرَ

َبُــْم «.مفهــوم ایــن آیــه بــه نظــم امیــد  قـَـْد عـَـِمَ ُکُّ �أانٍس َمْرَ
مجــد ایــن اســت کــه:

مراحــل تعلیــم ، هدایــت ، ایمــان و 
ــوای مذهبی تق

خبش اول
دکر جهانفر
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زمانی که موسی طلب کرد آب 

که تا قوم خود را کند مستجاب  

به گفتیم بر او بدین سان سخن 

عصای خودت را تو بر سنگ زن 

بشد چشمه ناگه بدو زد پدید  

به هر سمت آبشخوری میرسید 

بگفتیم زین رزق پاک وحالل 

که بخشندتان قادر ذوالجالل  

خورید و بنوشید در این بالد  

ولیکن نرانید هرگز فساد

سراســر آیــات مربــوط بــه علــم آمــوزی انباشــته از انــواع 

روشــنگری هــا مــی باشــد.در آخریــن مــورد ایــه 16 ســوره نحــل 

آمــده اســت ، َو عاَلمــاٍت َو ِبلنَّْجــِم ُهْ َيَْتــُدوَن .ســخن از نعمــت 

هــای بــی حســاب الهــی اســت کــه چنیــن بــه نظــم آمــده اســت :

به لوح زمین بس نشان ها نگاشت  

عالمات مخصوص معلوم داشت  

پس اختر بر افراشت در آسمان  

که تا راه یابید در هر زمان

ــانه  ــی نش ــه معن ــم دادن ب ــا تعلی ــوزی ی ــم آم ــه عل ــی ک گوی

ــی  اســت کــه بیشــتر  ــه واژه های هــای روشــن گــری از جمل

ــه  ــه اســت. ب ــرآن گرفت ــورد اســتناد ق ــی کلمــات م از تمام

خصــوص کــه خداونــد متعــال خــود اولیــن معلــم بــوده و از 

رســول گرامــی نیــز خواســته اســت معلــم باشــد وبــرای 

ــه داده اســت. ــم برنامــه هــا ارائ اشــاعه عل

 واژه هدایــت حــدود 340 مــورد اســتناد قرآنــی قــرار داشــته 

نَّ 
إ
اســت.برای نمونــه در ســوره یونــس آیــه 9 امــده اســت » ا

ــْم « که در  میاِنِ ُْم ِبإ اِلحــاِت َيْدِيــْم َربُّ لـُـوا الصَّ آَمنـُـوا َو مَعِ یــَن � اذلَّ
ــده: نظم آم

همانا کسانی که بر کردگار 

بگشتند مومن شده نیک کار

خداوندشان ره نماید به راست 

سرانجام جنت بر ایشان سزاست

ــرای  ــوا ب ــان وتق ــه ســوی ایم ــن ب ــی ام ــت راه ــه هدای ــی ک گوی

ــت. ــن اس مومنی
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1-در شرح بیان مساله
ــی  ــب و الگوی ــاز قال ــان س ــی ایم ــات مذهب ــت تعلیم ــد گف بای

شــناخته شــده بــرای زندگــی و امنیــت اجتماعــی اســت. برنامــه 

ــرت  ــل عت ــد نس ــود چن ــم و رهنم ــران کری ــده در ق ــالم ش اع

ــل و  ــه منتق ــای جامع ــوده ه ــه ت ــن( ب ــه معصومی ــارت )ائم وطه

همیــن برنامــه هــا موجــب هدایــت مــردم جامعــه گردیــده اســت.

ــکل  ــه ش ــازی ب ــن س ــی موم ــه آموزش ــر برنام ــارت دیگ ــه عب ب

ــازار کســب و  ــه؛ مســجد و ب ــواده؛ مدرس ــاد خان ــگ در نه هماهن

ــرای  ــوا ب ــتگاری،ایمان وتق ــالح و رس ــت ؛ ف ــب هدای ــد موج تولی

ــت. ــده اس ــالم ش ــه اع ــت جامع امنی

2-  امهیت تعلیم وهدایت
ــه  ــواده ؛ مدرس ــای خان ــه در نهاده ــراد جامع ــم اف ــت تعلی اهمی

ودانشــگاه ؛ مســجد و بــازار کار در حــدی اســت کــه موجــب 

ــت  ــد شــد.فرد هدای ــه خواه ــی در جامع ــت اجتماع احســاس امنی

شــده ای کــه مومــن بــه پــروردگار خویــش اســت هرگــز دروغ نمی 

گویــد ؛حــق دانشــجویان را بــا کمیــت و کیفیــت الزم ادا میکنــد، 

ــه توســعه جامعــه کمــک میکنــد ، از هــر  ــا کار وتــالش خــود ب ب

نــوع خدمــت رســانی بــه مســاجد ومراکــز خیریــه اســتقبال میکنــد 

غبــن در تولیــد ،توزیــع ومصــرف کاال را مــردود شــمرده و باالخــره 

ــرا کــه»ویف اموالــم  ــرود زی ــره نمی ــوق الهــی طف از پرداخــت حق

حــق لســائل و احملروم«ایــن قبیــل ویژگــی هــا از ایــن جهــت حائز 
ــاز مــی دارد و  ــه فســاد ب اهمیــت اســت کــه جامعــه را از هــر گون

ــه زندگــی جــاری مــردم را اداره مــی کنــد. هدایــت گون

3-مفاهیم کاربردی
مفاهیــم کاربــردی جامعــه شناســی مذهبــی مــا مصداقــی از خــط 

ــه  ــان و از جمل ــی غربی ــه شناس ــه در جامع ــت ک ــی اس وخطوط

در کشــور فرانســه مطــرح بــوده اســت.گورویچ فرانســوی میگویــد 

عمــق تعلیــم وآمــوزش بایــد در حــدی باشــد کــه آمــوزش بیننــده 

ــر  ــب نظ ــی صاح ــه همگ ــد ک ــر ده ــان تغیی ــم را آنچن ــا متعل ی

گردنــد. در ایــن صــورت یــک انگیــزه قــوی بــرای رفتــار و عملکــرد 

مناســب آمــوزش دیــده گان ایجــاد مــی شــود بــه عبــارت دیگــر 

اگــر عمــق آمــوزش ناچیــز باشــد گفتــه هــا )از ایــن گــوش وارد 

ــه  و از آن گــوش دیگــر خــارج شــده باشــد(هرگز نگــرش و نظری

ای ایجــاد نمــی کنــد کــه زمینــه تغییــر رفتــار و عملکــرد تــازه را 

فراهــم ســازد؛ معمــوال بــا ســه حــرف اول )کلمــه آمــوزش علمــی

ــی  ــار عمل ــه Attitude( )و رفت ــا نظری ــرش ی Knoledge()نگ

یاتمریــنPractice( جمعــا یــک اصطــالح کاپ یــا KAP در 

تحقیقــات علمــی امــروزی متــداول گردیــده اســت. بدیــن ترتیــب 

ــواده، مدرســه، مســجد  ــا در خان ــوزش دهــی م ــر نحــوه ی آم اگ

ــار نمــی آورد  ــه ب ــی ب ــازده مطلوب ــازار کار ســطحی باشــد ، ب و ب

ــی  ــم نم ــر ه ــب نظ ــد، صاح ــخگو باش ــده پاس ــم گیرن ــه تعلی ک

ــا  ــان م ــا وقتــی جوان ــرد ام ــز انجــام نمــی گی شــود وهدایتــی نی

بــا مشــارکت در بحــث پاســخگوی آمــوزش عمیــق خــود باشــند 

طــرز تلقــی مذهبــی قــوی پیــدا مــی کننــد وانگیــزه هدایت شــده 

ایــن جوانــان موجــب رفتــار مذهبــی و عمــل بــه تقــوا میگــردد.

ــه دنبــال آن امنیــت  ــه پــروردگار مــی شــوند و ب یعنــی مومــن ب

اجتماعــی را فراهــم میکنند.بــه ایــن ترتیــب بایــد بــه فکــر برنامــه 

ــای  ــم )K(در نهاده ــی و تعلی ــوزش ده ــه آم ــه بنی ــیم ک ای باش

آموزشــی )خانواده،ســطوح مدرســه ای ،مســجد وبــازار کار(را 

انچنــان تقویــت کنیــم کــه بــا درک عمیــق جوانــان بــه هدایــت 

و نگــرش مثبــت)A( برســد و ایــن امــر هدایــت عملی)P(وتقــوای 

مذهبــی را مســلم ســازد تــا بــا پــرورش افــراد مومــن بــه امنیــت 

اجتماعــی و توســعه فرهنگــی دســت یابیــم. خــوب مجســم کنیــد 

اگــر آمــوزش هــای دینــی مــا عمــق الزم را نداشــته باشــد و بــرای 
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مثــال بــه روخوانــی تجویــدی قــرآن قناعــت کنیــم هرگــز نگــرش، 

ــم. در  ــی یابی ــرآن پســند دســت نم ــوای ق ــان و تق ــه و ایم نظری

ایــن صــورت نــه تنهــا بایــد مفاهیــم قرآنــی و نظــر ائمــه اطهــار 

 )A(و نگــرش ونظریــه عمیــق مذهبــی یابیــم )K(را بخوانیــم

 .)P(ــی عمــال متقــی شــویم ــکار گیــری مفاهیــم قران ــا ب ،بلکــه ب

بــرای نمونــه اگــر فــردی کــه بــه بهتریــن قرائــت ســوره الحمــد 

ــه  ــد نظری ــوره الحم ــی در س ــی داردK( وقت ــد )آگاه ــی خوان را م

ــروع  ــال ش ــی عم ــا وقت ــی ت ــرش داردA( ول ــد )نگ ــردازی میکن پ

)Pنکــرده وارکان نمــاز بــر پــا نکــرده اســت )بــدون رفتــار عملــی

ســلوک الزم بــرای انجــام نمــاز را نداشــته، نــه متقــی مــی شــود 

ونــه مومــن بــاهلل خواهــد بــود . وقتــی بــا حضــور ذهــن در نمــاز 

میگوییــم » اایک نعبــد و اایک نسشــتعن« فقــط بنــده ی تــو ایــم 

ــاز جماعــت اشــاره  ــزوم نم ــه ل ــم ب ــم. ه ــو کمــک میخواهی واز ت

داریــم و هــم بــه اتــکای خداونــد در معاشــرت هــای خــود خــدا 

ــر  ــت ه ــد گف ــب بای ــن ترتی ــه ای ــرد . ب ــم ک ــل خواهی ــه عم گون

آمــوزش ســطحی فاقــد نگــرش و رفتــار مطــرود اســت نــه فقــط 

ــان  ــال آن قهرم ــه دنب ــر و ب ــب نظ ــی صاح ــته ورزش ــرای رش ب

نمــی پروریــد بلکــه بــا آمــوزش ســطحی بــرای تامیــن بهداشــت 

و ســالمت مــردم جامعــه کارشــناس، پزشــک، و صاحــب نظــر و 

مجــری پزشــکی بــه بــار نخواهیــم آورد. زیــرا کــه زمینــه نگــرش 

ــوی  ــه جوابگ ــی ک ــال آن کار تخصص ــب و بدنب ــه متناس و نظری

درمــان مــردم جامعــه باشــد شــکل نمــی گیــرد.

4-هدف ها
چنانکــه گفتیــم در جامعــه شناســی مذهبــی اگــر آمــوزش هــای مــا 

عمیــق بــوده و ســطحی نباشــد ، هــدف نگــرش و نظریــه پــردازی 

مذهبــی شــکل میگیــرد یعنــی تعلیمــات و هدایــت هــای مذهبی به 

رفتــار متقیانــه تبدیــل  میگردد.بــه عبــارت دیگــر قطعــا الزم اســت 

جامعــه زمینــه ای فراهــم کنــد کــه بــا تعلیمــات کاربــردی در رشــته 

ــوه روح الهــی  ــوان بالق ــوم حــوزوی( ت ــه عل ــف )از جمل هــای مختل

ــا  ــد. و ب ــه فعــل در آی ــوه ب ــم، از ق ــه جنینــی یافتــه ای کــه از مرحل

هــدف گیــری تعالــی آموزشــی نگــرش موثــری ایجــاد شــود تــا رفتار 

متقیانــه شــکل بگیــرد زیــرا کــه در عمــل مومن بــاهلل و متقی شــدن 

ــه مصــداق و جعلناکــم خلیفــه  زمینــه ای فراهــم مــی کنــد کــه ب

فــی االرض، فقــط خداگونــه عمــل مــی کنیــم و قوانیــن الهــی را در 

جامعــه خــود پاســداری و اجرایــی خواهیــم کــرد.

در بخــش دوم از آمــار مخاطبیــن ، ســواالت تحقیــق ، ویژگــی هــای 

ــه بحــث خواهــد  مومــن، روانشناســی مومــن و نتیجــه گیــری مقال

شــد.

منابع:
1-آیـت اهلل هاشـمی تبریـزی بـا ذکـر لزوم خلـوص مومـن در هنگام 

نمـاز کـه خـود هم عمل میکننـد انگیزه نگارشـی این مقالـه را فراهم 

کـرده اند.

2-حجـت االسـالم و المسـلمین حـاج حسـن ابوترابی که بـا مثال ها 

و دالیـل متنـوع هـر شـنونده ای را مشـتاق بـه ادامـه ایـن مقوله می 

سـاختند انگیـزه ای برای انتخاب موضوع ویژگی هـای مومن را فراهم 

کردند.

3-محمـد فـواد عبدالباقـی، کشـف االیـات، المعجـم المفهـرس مـن 

الفـاظ قـرآن الکریم

4-ترجمه منظوم از امید مجد

5-محمد جهانفر، دانش خانواده سالم،

6- دکتـر بـه پژوه، دکتـر جهانفر، گزارش تحقیق چگونـه جوانان را به 

مسـاجد جذب کنیم.
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ــر  ــوده و ب ــاد دادن ب ــری و ی ــاد گی ــی ی ــخ انســان در پ در طــول تاری

همیــن مبنــا حرکــت کرده اســت مــواردی کــه انســان را شــیفته خود 

کــرده هنــر و زیبایــی هــای آن بــوده و هســت.

از هــر وســیله ای و از هــر ابــزاری بهــره مــی جســت تــا بتوانــد او 

ــاری و کمــک کنــد. از ایــن  ــم( ی را در ایــن مســیر )تعلیــم و تعّل

رو بــرای رفــع نیــاز هــای متعــددش مثــال ابــراز احساســات خــود، 

ــزار  ــود اب ــر خ ــه و فک ــدف، اندیش ــران از ه ــردن دیگ ــر ک ــا خب ب

بســیاری را خلــق کــرد.از جملــه خطاطــی، نقاشــی، گفــت گــو و...

ادمی با پشت کار و تالش بسیار در سالیان دراز در راستای اهداف 

نام هنر  به  به خلق عظیمی زد که حاصل ان گوهری  خود دست 

شد هنر شامل هر چیزی در راستای بیان احساسات و خالقیت می 

شود، شامل هر چیزی که بتوان حرف خود را در قالب آن به عرصه 

ظهور رساند می شود مثل نقاشی، حکاکی، خطاطی، فیلم سازی، 

مجسمه سازی و ...

امــا در تعریــف دیــن بایــد بگویــم دیــن منشــا و مبــدا الهــی دارد 

مبتنــی بــر شــعور و فطــرت ذاتــی ادمــی اســت، ماهیــت درونــی 

و بیرونــی هــای ان ارمــان هــای الهــی اســت کــه بــه بیانــی دیگــر 

برنامــه از طــرف خالــق بــی همتــا خــدای متعــال بــرای ســعادت 

دنیــا و اخــرت . نکتــه بســیار مهــم همیــن جاســت کــه دیــن هــم 

بــرای ســعادت دنیــا و اخــرت اســت یعنــی زندگــی دنیــا همــراه 

اخرت،بــرای بهتــر زندگــی کــردن در هــر دو جهــان و بــرای ســالم 

زیســتن. بــر ایــن اســاس دیــن را بایــد بــه حقیقــت تفســیر شــده 

ای تعبیــر کــرد کــه بــرای راه یابــی بشــر بــه ســر چشــمه حیــات 

نــاب از جانــب مبــدا و منتهــای عالــم هســتی اســت و بنــدگان را 

بــه مســیری دعــوت مــی کنــد کــه ســیر و ســلوک ان بــه ســوی 

حقیقــت بشــری مــی باشــد.

ــر و  ــق هن ــا تلفی ــه ای ــت ک ــن جاس ــئله ای ــا مس ام
ــر؟ ــا خی ــت ی ــی اس ــق صحیح ــن تلفی دی

هنــر کــه خیلــی از حــرف هایــش در غالــب فلســفه و منطــق جای 

نمــی گیــرد و از علــل ایــن امــر ان اســت کــه هنــر تلفیــق از تعقل 

و تخیــل اســت و گاهــی انچنــان مضامینــی را احاطــه مــی کنــد 

کــه هیــچ عقلــی قــدرت ورود بــه ان را نــدارد و فقــط بــا احســاس 

و روح درک مــی شــود.

هنــر و دیــن را بــه ســادگی مــی تــوان باهــم تلفیــق کــرد و تلفیــق 

هنــر و دیــن فطــری اســت چــرا کــه بســیار بــه هــم نزدیک انــد. از 

شــباهت هــای دیــن و هنــر را مــی تــوان در چنــد مــورد خالصــه 

ــد.  ــی گیرن ــمه م ــر چش ــرت س ــا از فط ــر دوی انه ــرد: 1- ه ک

ارتباط دین و هنر

هنراسالمی

 برگرفته از کتاب قرآن و هنر   
علی حممد عقیقی
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ــی  ــه های ــد. 3-مقول ــی دارن ــری و باطن ــوای ظاه ــر دو محت 2-ه

ــه  ــا نهفت ــت در انه ــت و تربی ــا معرف ــم ی ــم و تعل ــس تعلی از جن

ــت.  ــوردار اس ــر خ ــی ب ــاط زندگ ــا از نش ــر دوی انه ــت. 4-ه اس

ــا  ــر انه ــوان ب ــی ت ــد و نم ــی وزن ان ــدازه و ب ــی ان ــر دوی ب 5-ه

قیمــت گذاشــت. 6-هیــچ کــدام مختــص بــه یــک طیــف خاصــی 

نیســتند. 7-طبیعــت و ذات ان دو پــاک و بــی ریــا ســت و هــر دو 

ــد. ــه الودگــی ان ســالم و دور از هــر گون

و بسیاری شباهت دیگر ...

ــاد گرفتــن  ــاد دادن و ی ــا ی ــرای درک و زیب ــن وســیله ب ــر بهتری هن

اســت. اصــل و رکــن اســالم هــم یــاد دادن و یــاد گیــری اســت پــس 

ایــا سزاواراســت کــه ایــن دو مقولــه را از هــم دیگــر جــدا ســازیم؟

امـا مطلبـی کـه در اینجـا اسـت این اسـت کـه در دین یک سـری 

خـط قرمـز هایـی داریم کـه نبایـد از ان بگذریم درسـت اسـت که 

مـی گوییـم ذات هنر فحشـا نـدارد ذات هنر گرفته شـده از فطرت 

اسـت، گرفتـه شـده از زیبایـی هاسـت امـا عـده ای کـه ان را از 

مسـیر خـود جـدا سـاخته انـد و ان را از مسـیر خـود خـارج کـرده 

انـد هنـر را درک نکـرده انـد. باید دانسـت کـه این امر سـبب تضاد 

و ناسـازگاری دیـن و هنـر نمـی شـود و مطلـب ایـن جـا کـه اصال 

هنـر را بایـد هـم سـو و هم سـنخ دیـن دانسـت در هنـر دینی هنر 

اجـازه نـدارد بـی پروا شـود اخالق را زیر پـا له کند و از مسـیر باید 

هـا و نبایـد هـا جـدا شـود و جـز از زیبایـی هـا و اخالق جدا شـود 

نبایـد جـز در مسـیر معرفـت و تربیت در مسـیر دیگـر حرکت داده 

شـود. بایـد بر خویـش که همـان غالب دینی و الهی اسـت اسـتوار 

و ثابـت بمانـد. همچنیـن در مباحـث نقد هـم یکـی از مباحثی که 

بسـیار مطـرح بـوده اسـت نقد دینی اسـت کـه هنر را بـه دو مقوله 

تقسـیم کـرده اسـت. یکـی هنـر دینـی و دیگـری هنـر غیـر دینی 

اسـت و ایـن تقسـیم از بـاب مسـامحه و مجـاز اسـت و گرنـه هنـر 

الهـی بـر خلـق و نقـش ان ثبـوت جـان و تن ادمی اسـت.

در هنـر دینـی معمـوال تکیه گاه همـان اصول دیـن و اخالق دینی 

اسـت و هیـچ گاه در خـط مبتذل و غیـر اخالقی گام بـر نمی دارد. 

امـا در هنـر غیـر دینی هیچ خـط و مرز مشـخصی نـدارد. البته در 

اصـل ایـن تقسـیم بندی اشـتباه اسـت چرا کـه هنر جز در مسـیر 

فطـرت در مسـیر دیگر گام نمـی گذارد.

و خالصـه بحث دین که از فطرت سـر چشـمه می گرد بـه خوبی با هنر 

سـاز گاری دارد و این دو، دو مقوله جدا نشـدنی اند چرا که هر دو فطری 

انـد و هـر دو زیبا گرا هسـتند، اما به هـر حال این رونـد )هنر غیر دینی( 

سـر مشـق عده ای شـده اسـت که از ان جهت امیـال و اهـداف دنیوی و 

پـوچ خـود بهره می جویند کـه جز تباهی چیز دیگـری ندارد.
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خانواده

هنگامـــی کـــه طـــالق زجنیـــره خانـــواده را از 
ـــه  ـــت جداگان ـــادر هوی ـــدر و م ـــلد، پ ـــی گس ـــم م ه
ای مـــی یابنـــد، ولـــی آن کســـی کـــه دیگـــر 
ـــزل در اجتمـــاع رهـــا  نامـــی نـــدارد و بـــی پنـــاه و متزل

ـــت. ـــد اس ـــود، فرزن ـــی ش م
فرزنـــدان حتـــی اگـــر زیـــر چتـــر حمایتـــی یکـــی از والدیـــن 

ـــی  ـــه او م ـــده« ب ـــک »درمان ـــده ی ی ـــه دی ـــه ب ـــاز جامع ـــند، ب باش

ـــدارد. ـــتی ن ـــه سرپرس ـــرد ک نگ

ـــت و در  ـــذر نیس ـــی و زودگ ـــر آن ـــک اث ـــادر ی ـــدر و م ـــی پ جدای

ـــد  ـــای خواه ـــی برج ـــر منف ـــدان اث ـــی فرزن ـــل زندگ ـــام مراح تم

ـــت. گذاش

پراکنـــده شـــدن اعضـــای خانـــواده و محرومیـــت فرزنـــدان از 

ــی و انحـــالل  ــن پـــس از فروپاشـ ــترک والدیـ ــتی مشـ سرپرسـ

خانـــواده، آنـــان را از داشـــتن مواهـــب و مزایـــای زندگـــی 

خانوادگـــی محـــروم مـــی کنـــد و هویـــت فـــردی و خانوادگـــی 

ـــود  ـــای موج ـــار ه ـــازد. آم ـــی س ـــل م ـــالق« را مخت ـــدان ط »فرزن

حاکـــی از آن اســـت کـــه بیـــش تـــر مراجعـــه کننـــدگان بـــه 

دادگاه هـــای خانـــواده را افـــرادی تشـــکیل مـــی دهنـــد کـــه 

ـــی و  ـــم زندگ ـــوردن نظ ـــم خ ـــه ه ـــث ب ـــان را باع ـــت اطرافی دخال

خوشـــبختی خـــود تلقـــی مـــی کننـــد.

ـــرد  ـــای زندگـــی و خوشـــبختی م ـــرای بق ـــد: ب کارشناســـان معتقدن

و زن بایـــد والدیـــن و اطرافیـــان از دخالـــت بیجـــا در زندگـــی 

ـــی  ـــه ی زندگ ـــرای ادام ـــا را ب ـــرده و آنه ـــودداری ک ـــدان خ فرزن

ـــد. ـــت کنن ـــز هدای ـــالمت آمی ـــای مس ـــا روش ه ب

ایـــن کارشناســـان اعتقـــاد دارنـــد: روش هـــای ســـازنده و تخریبـــی، 

ـــند  ـــد بکوش ـــن بای ـــی دارد و والدی ـــی در زندگ ـــت و منف ـــار مثب آث

ـــا  ـــوهر ه ـــالف زن و ش ـــل اخت ـــرای ح ـــازنده ب ـــای س از روش ه

ـــد. ـــتفاده کنن اس

دکتـــر حســـن حمیدیـــان رئیـــس مجتمـــع قضایـــی خانـــواده 

ـــی  ـــه در مجتمـــع قضای ـــی ک ـــده های ـــد: بســـیاری از پرون ـــی گوی م

ـــان  ـــای اطرافی ـــت ه ـــر دخال ـــر اث ـــود ب ـــی ش ـــرح م ـــواده مط خان

ـــت. اس

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بیـــش از 20 درصـــد ایـــن پرونـــده 

هـــا بـــر اثـــر دخالـــت هـــای اطرافیـــان تشـــکیل مـــی شـــود، 

ـــب  ـــا موج ـــت ه ـــن دخال ـــات ای ـــی اوق ـــفانه در برخ ـــزود: متأس اف

ـــی شـــود.  ـــا م ـــی طـــالق آنه ـــن زن و شـــوهر و حت مشـــاجره ی بی

ـــا  ـــواده ه ـــران خان ـــد در ای ـــی گوی ـــروف م ـــل مع ـــک ضـــرب المث ی

ـــد! ـــی کنن ـــم ازدواج م ـــا ه ب

ـــای  ـــه صـــورت ه ـــه را ب ـــت هـــای صـــورت گرفت ـــان دخال حمیدی

مختلـــف از جملـــه اظهـــار نظـــر، نصیحـــت هـــای دلســـوزانه، 

ــه  ــرد و بـ ــوان کـ ــی عنـ ــای تخریبـ ــش هـ ــادت و واکنـ حسـ

ـــان از  ـــی فرزندانش ـــه زندگ ـــرای ادام ـــود ب ـــه نم ـــن توصی والدی

در ایران، خانواده ها با هم ازدواج می کنند!

 دکر حسن محیدیان
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ـــی  ـــی خصوص ـــت در زندگ نهـــا دخال آ

خـــودداری کننـــد.

ــا  ــر ایـــن مداخلـــه هـ حتـــی اگـ

جنبـــه ی خیـــر خواهانـــه داشـــته 

ـــرا  ـــام داد، زی ـــد آن را انج ـــد، نبای باش

ایـــن نصیحـــت هـــا و راهنمایـــی هـــا 

ظرافـــت هایـــی دارد کـــه اگـــر ایـــن 

ظرافـــت هـــا رعایـــت نشـــود موجـــب از 

ـــا  ـــی ه ـــیاری از زندگ ـــیختگی بس ـــم گس ه

ـــود. ـــی ش م

ـــت  ـــه عل ـــا ب ـــت ه ـــن دخال ـــات ای ـــی اوق گاه

ــی  ــا باطنـ ــوزانه امـ ــری دلسـ ــادت ظاهـ حسـ

مفســـده وجـــود دارد. فـــردی کـــه نســـبت بـــه 

ــی  ــد، مـ ــی کنـ ــادت مـ ــران حسـ ــی دیگـ زندگـ

ـــی  ـــا آن آدم زندگ ـــه ب ـــت ک ـــو نیس ـــف ت ـــد: حی گوی

مـــی کنـــی، ایـــن مـــرد اصـــاًل الیـــق تـــو نیســـت، 

ـــو  ـــل ت ـــده ای مث ـــن. زن فهمی ـــت بک ـــه حال ـــری ب فک

ـــه  ـــد، از روزی ک ـــی کن ـــوهری زندگ ـــن ش ـــا چنی ـــد ب نبای

ازدواج کـــردی قیافـــه ات عـــوض شـــده اســـت و ...

ـــد زن و شـــوهر را یکســـان  ـــن بای ـــوارد والدی ـــه م ـــن گون در ای

نصیحـــت کننـــد و یـــا اگـــر قصـــد اظهـــار نظـــر ندارنـــد، 

ـــک از  ـــچ ی ـــا هی ـــکل ب ـــاره ی مش ـــرده و درب ـــار ک ـــکوت اختی س

ـــش  ـــه نق ـــن زمین ـــادرزن در ای ـــه م ـــد. البت ـــت نکنن ـــا صحب آنه

ـــازنده و  ـــش س ـــم نق ـــد ه ـــی توان ـــرا م ـــده دارد، زی ـــه عه ـــی ب مهم

ـــد. ـــته باش ـــی داش ـــم تخریب ه

ـــل نقـــش  ـــای غاف ـــادرزن ه ـــل نقـــش ســـازنده و م ـــای عاق ـــادرزن ه م

تخریبـــی در زندگـــی دختـــران جـــوان خـــود دارنـــد، بـــه عنـــوان 

مثـــال اگـــر دختـــری بـــه مـــادرش مراجعـــه کـــرد و گفـــت: مـــادر دلـــم 

ـــی  ـــش تخریب ـــه نق ـــل ک ـــادر زن غاف ـــت، م ـــده اس ـــگ ش ـــت تن برای

دارد، مـــی گویـــد حتمـــا شـــوهرت اجـــازه نمـــی دهـــد کـــه پیـــش مـــا 

ـــادرزن  ـــت، م ـــی اس ـــداری عصب ـــوهرم مق ـــت ش ـــر گف ـــا اگ ـــی ی بیای

بگویـــد بـــی خـــود کـــرده کـــه عصبانـــی اســـت، نوبـــرش را آورده 

ـــادر،  ـــد م ـــادرش بگوی ـــه م ـــر ب ـــه دخت ـــی ک ـــی هنگام ـــا حت ـــت. ی اس

شـــوهرم قـــدری خســـیس اســـت، مـــادرزن غافـــل مـــی گویـــد از 

ـــت. ـــه اس ـــادرش رفت ـــدر و م ـــه پ ـــود ب ـــوم ب ـــم معل ـــش ه اول

ـــازنده  ـــش س ـــد نق ـــی توان ـــادر زن م ـــن م ـــات همی ـــی اوق ـــا گاه ام
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ایفـــا کنـــد، بـــه طـــوری کـــه وقتـــی دختـــری بـــه 

ـــت  ـــم برای ـــادر دل ـــت م ـــرد و گف ـــه ک ـــادرش مراجع م

ـــدارد،  ـــرم عیبـــی ن ـــد دخت ـــادر مـــی گوی تنـــگ شـــده، م

تـــو دیگـــر مســـئولیت داری بایـــد شـــوهر و زندگـــی 

ات را اداره کنـــی، اشـــکال نـــدارد ... یـــا اگـــر دختـــر 

ـــادر  ـــود، م ـــی ش ـــگ نم ـــم تن ـــت برای ـــما دل ـــادر ش ـــد م ـــی گوی م

بگویـــد عجـــب حرفـــی مـــی زنـــی، تـــو دیگـــر بـــرای خـــودت 

ـــی. ـــه ات برس ـــوهر و بچ ـــه ش ـــد ب ـــاال بای ـــدی، ح ـــی ش خانم

اگـــر دختـــری بـــه مـــادرش گفـــت شـــوهرم عصبانـــی اســـت، 

ـــکال  ـــد اش ـــد بگوی ـــازنده دارد بای ـــش س ـــه نق ـــل ک ـــادرزن عاق م

ـــت،  ـــاد اس ـــا کارش زی ـــود، حتم ـــی ش ـــوب م ـــرم، خ ـــدارد دخت ن

زن بایـــد ســـنگ صبـــور مـــرد باشـــد، حتـــی اگـــر دختـــر بـــه 

ـــد حتمـــا  ـــد بگوی مـــادر گفـــت شـــوهرم خســـیس اســـت، مـــادر بای

ـــردی  ـــر م ـــد. ه ـــه و زندگـــی درســـت کن ـــت خان ـــد برای ـــی خواه م

ـــوان  ـــه ج ـــه همیش ـــد، او ک ـــالش کن ـــی ت ـــول زندگ ـــد در ط بای

ـــد. ـــی مان نم

ـــد  ـــی گوی ـــت و م ـــود اس ـــوهرم حس ـــد ش ـــر بگوی ـــه دخت ـــی ک وقت

نبایـــد بـــا هـــر کســـی شـــوخی کنـــی، مـــادرزن عاقـــل بایـــد 

ـــرش را  ـــا همس ـــت حتم ـــود اس ـــه حس ـــردی ک ـــد: م ـــخ ده پاس

ـــه  خیلـــی دوســـت دارد و اگـــر مـــی گویـــد شـــوخی نکـــن بازهـــم ب

ـــر  ـــو را دوســـت دارد. اگ ـــه بیشـــتر از همـــه ت ـــل اســـت ک ـــن دلی ای

ـــن روش نصیحـــت  ـــه ای ـــر ب ـــار نظـــر شـــود و دخت ـــه اظه ـــن گون ای

ـــی  ـــد م ـــر پیون ـــه یکدیگ ـــاره ب ـــا دوب ـــی ه ـــیاری از زندگ ـــد، بس کن

ـــد. خورن

ـــا دارد  ـــی زوج ه ـــر مهمـــی در زندگ ـــا تأثی ـــت ه ـــه صحب ـــن گون ای

ـــی  ـــون م ـــب رهنم ـــع متناس ـــک وض ـــه ی ـــر را ب ـــه دخت و در نتیج

ـــت  ـــد هروق ـــی گوی ـــادر م ـــه م ـــر ب ـــه دخت ـــی ک ـــا جای ـــازد، ت س

بـــا شـــما درددل مـــی کنـــم ســـبک مـــی شـــوم و احســـاس 

ـــم. ـــی کن ـــی م راحت

ـــه طـــرف زندگـــی  ـــرا ب ـــه م ـــل هســـتید ک ـــدر عاق ـــادر! شـــما چق م

ـــد. ـــی مـــی کنی خـــوب راهنمای

دالیل نارضایتی مردان از مادران مهسرانشان
ـــینند،  ـــی نش ـــم م ـــار ه ـــه کن ـــی ک ـــر هنگام ـــادر و دخت ـــک م ی

رازدار یکدیگرنـــد. مـــادر راز خـــود را بـــا دختـــر مـــی گویـــد 

و دختـــر هـــم همیـــن طـــور. هیـــچ دختـــری تـــا زمانـــی کـــه 

ـــر  ـــه دخت ـــش را  ب ـــد رازدل و درد دل ـــی آی ـــت نم ـــادرش هس م

دیگـــری بگویـــد.

ـــودش را  ـــادر رازدار خ ـــد م ـــی کن ـــر ازدواج م ـــه دخت ـــی ک هنگام

ـــی  ـــن فرصت ـــا کوچکتری ـــد ت ـــی کوش ـــد و م ـــی ده ـــت م از دس

ـــا او  ـــربزند و رازش را ب ـــرش س ـــه دخت ـــد ب ـــی آی ـــش م ـــه پی ک

ـــه از  ـــل اینک ـــه دلی ـــردان ب ـــه م ـــت ک ـــذارد. اینجاس ـــان بگ درمی

ایـــن گفـــت و گـــو بـــی اطـــالع هســـتند، تصـــور مـــی کننـــد 

مـــادرزن آمـــده تـــا بـــه اصطـــالح چیـــزی بـــه دختـــرش یـــاد 

ـــی  ـــراز نارضایت ـــادر همسرشـــان اب ـــه م ـــد و باالخـــره نســـبت ب بده

ـــد. ـــی کنن م

ـــن  ـــری طرفی ـــس از طـــالق و جلوگی ـــودکان پ ـــت ک مســـئله حضان

ـــد ـــا فرزن ـــات همســـر ب از مالق

یکـــی از بحـــث هـــای مهـــم پـــس از طـــالق بحـــث حضانـــت 

اســـت و اینکـــه نگهـــداری فرزنـــد و مســـئله نفقـــه ی فرزنـــد 

چگونـــه بایـــد باشـــد.

دختـــر تـــا هفـــت ســـالگی و پســـر تـــا دو ســـالگی بایـــد در 

ـــن  ـــه س ـــر ب ـــر و پس ـــه دخت ـــی ک ـــد و هنگام ـــادر باش ـــت م حضان

ـــش  ـــه پی ـــد ک ـــخیص دهن ـــد تش ـــی توانن ـــند، م ـــی رس ـــوغ م بل

ـــند. ـــک باش ـــدام ی ک

نبایـــد از کـــودکان بـــه عنـــوان حربـــه و ابـــزار علیـــه یکدیگـــر 

اســـتفاده کنیـــم

ـــتند و  ـــی هس ـــی زخم ـــدازه کاف ـــه ان ـــدان ب ـــع فرزن ـــن مواق در ای

ـــی  ـــا را زخم ـــم، آنه ـــتفاده کنی ـــا اس ـــن ابزاره ـــم از ای ـــر بخواهی اگ

ـــم. ـــی کنی ـــر م ت

ـــک  ـــا ی ـــند، آنه ـــن باش ـــام والدی ـــزار انتق ـــد اب ـــا نبای ـــه ه بچ

ــم  ــادر باهـ ــدر و مـ ــد و آن پـ ــی خواهنـ ــترک مـ ــز مشـ چیـ

اســـت. اگـــر والدیـــن اختـــالف دارنـــد نبایـــد پـــای بچـــه 

هـــا را بـــه میـــان آورنـــد، چـــرا کـــه نـــه شـــاکی هســـتند 

و نـــه متهـــم. فرزنـــدان بـــه والدیـــن خـــود نیـــاز دارنـــد و 

ـــی  ـــده ای م ـــد پرن ـــت مانن ـــادر درس ـــدر و م ـــدون پ ـــد ب فرزن

ـــرش  ـــال دیگ ـــد و ب ـــی کن ـــرواز م ـــال پ ـــک ب ـــا ی ـــه ب ـــد ک مان

زخمـــی اســـت.
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ــهیل  ــرای تس ــرا ب ــناد الزم االج ــتفاده از اس ــت اس مزی
ــردم ــی م ــور حقوق ام

قانون

ــه  ــه ب ــخصی ک ــر ش ــه اگ ــت ک ــندی اس ــرا ، س ــند الزم االج س

موجــب ســند بدهــکار یــا متعهــد اســت بــه اختیــار خود ، حســب 

مــورد ، آن بدهــی را پرداخــت نکنــد یــا بــه آن تعهــد عمــل نکنــد 

،بســتانکار یــا متعهــد لــه میتوانــد ، بــی آنکــه نیــاز بــه اقامــه دعــوا 

وگرفتــن حکــم دادگاه باشــد بــا مراجعــه بــه تشــکیالت اجرایــی 

مربــوط ،او را وادار بــه اجــرای موضــوع ســند نمایــد .بــرای نمونــه 

ــناد  ــر اس ــه در دفت ــه موجــب ســند رســمی ک ــر شــخصی ب ، اگ

رســمی تنظیــم گردیــده طلبــی داشــته باشــد و بدهــکار از دادن 

ــی  ــه م ــد بلک ــوا کن ــه دع ــد ، الزم نیســت اقام آن خــودداری کن

توانــد بــه اجــرای ثبــت مراجعــه نمایــد تــا ماموریــن اجــرای ثبــت 

طلــب او را گرفتــه وبــه او دهنــد البتــه اجــرای دادگســتری نیــز از 

مهمتریــن تشــکیالت اجرایــی کشــور اســت . امــا در صورتــی مــی 

تــوان بــه آن مراجعــه نمــود کــه پیــش از آن بــه دادگاه مراجعــه 

شــده و رای الزم االجــرا گرفتــه شــده باشــد مســیری کــه طــی 

آن تشــریفات و وقــت زیــادی را مــی طلبــد و موضــوع بحــث مــا 

نمــی باشــد. 

یکــی از تشــکیالت مهــم اجرایــی کشــور » اجــرای ثبــت« اســت 

کــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا و نیــز اســناد عــادی 

ــون در حکــم ســند الزم االجــرا میباشــند را  ــه موجــب قان کــه ب

ــت  ــی اس ــاز بزرگ ــند امتی ــودن س ــرا ب ــده دارد. الزم االج ــه عه ب

ــه دادگســتری معــاف مینمایــد .امــا  ــده را از مراجعــه ب ــرا دارن زی

ــون پیــش  ــه در قان ــد ک ــاز برخوردارن ــن امتی ــا اســنادی از ای تنه

بینــی شــده باشــند. بــا ایــن همــه بایــد توجــه داشــت کــه تمامــی 

ــال  ــرای مث ــتند ب ــوردار نیس ــور برخ ــوان مزب ــمی از ت ــناد رس اس

ــی  ــچ قانون ــودن در هی ــم رســمی ب ــی رغ ــه عل ــت ک ســند مالکی

الزم االجــرا بــودن آن پیــش بینــی نشــده اســت. در نتیجــه اگــر 

ــد .  ــی آن را غصــب نمای ملکــی دارای ســند رســمی باشــد وثالث

مالــک راهــی جــز مراجعــه بــه دادگســتری وگرفتــن حکــم خلــع 

یــد نــدارد تــا پــس از آن بتوانــد بــه اجــرای دادگســتری مراجعــه 

نمایــد تــا غاصــب خلــع یــد شــود. 

درحقیقــت، تشــکیالت اجرایــی گوناگونــی در کشــور وجــود دارد 

ــا  ــزوم ب ــوط ،عنــد الل کــه وظیفــه آنهــا اجــرای مفــاد اســناد مرب

علی سلیمی
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همــکاری نیــروی انتظامــی اســت بدیــن معنــا کــه دارنده 

ســند الزم االجــرا ،بــرای اینکــه مدیــون یــا متعهــد ســند 

را وادار بــه اجــرای مفــاد آن نمایــد بــا توجــه بــه نوع ســند 

ــت  ــه ودرخواس ــوط مراجع ــی مرب ــکیالت اجرای ــه تش ،ب

ــرا  ــندی، الزم االج ــرگاه س ــد. ه ــند را مینمای ــرای س اج

باشــد ضرورتــی نــدارد کــه دارنــده آن راه دراز وپرمخاطــره وپرهزینــه 

دادگســتری را انتخــاب نمایــد بلکــه مــی توانــد ،حســب مــورد ،بــه 

دفترخانــه تنظیــم کننــده ی ســند ویــا اجــرای ثبــت مراجعــه نمــوده 

ودرخواســت اجــرای مفــاد ســند را بنمایــد و معمــواًل از همــان روز 

مقدمــات عملیــات اجرایــی فراهــم مــی شــود. 

ــرای  ــرای اج ــماره 9/59 : ب ــی ش ــه قضای ــق رای وحــدت روی طب

مفــاد اســناد رســمی کــه قابــل صــدور اجراییــه اســت در دادگاه 

نیــز مــی تــوان اقامــه دعــوا کــرد.

اسنادی که می توان درخواست اجرا آنها را نمود: 

ــه  ــاده 15 نظامنام ــت وم ــون ثب ــواد 92 و93 قان ــه م ــه ب ــا توج ب

ــون  ــاده 2 قان ــه م ــاده 2 نظامنام ــالق وم ــت ازدواج وط ــر ثب دفت

ازدواج وبندهــای 3و4 آییــن نامــه متحدالشــکل شــدن ثبــت 

ازدواج وطــالق ومادتیــن 1 و245 آییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد 

ــات  ــکایت از عملی ــه ش ــیدگی ب ــرز رس ــرا وط ــمی الزم االج رس

اجرایــی ومــاده 2 قانــون صــدور چــک و مــاده 15 اصالحــی قانــون 

عملیــات بانکــی بــدون ربــا. نســبت بــه اســناد زیرکــه رســمی یــا 

ــت  ــق اداره ثب ــه ازطری ــوان اجرایی ــند رســمی اند میت ــم س درحک

صــادر نمــود. 

ــور  ــه ط ــول. ب ــوال منق ــون وام ــه دی ــناد رســمی نســبت ب 1-اس

ــه  مثــال کافــی اســت میــزان طلــب و تاریــخ ســر رســید آن را ب

صــورت دقیــق و بــدون قیــد و شــرط در ســندی کــه در دفترخانــه 

ــاع بدهــکار از  ــا در صــورت امتن ــد ت ــم مــی شــود درج کنی تنظی

پرداخــت آن بــا مراجعــه بــه همــان دفترخانــه و تقاضــای صــدور 

اجرائیــه بــا توقیــف امــوال و حســاب بانکــی بدهــکار طلــب خــود 

را از آن وصــول کنیــد، در مــورد تحویــل خــودرو و ســایر امــوال 

در تاریــخ مقــرر هــم امــکان الــزام متعهــد و اســتفاده از ماموریــن 

ــف آن  ــل و توقی ــرای تحوی ــی ب ــروی انتظام ــن نی ــرا و ضابطی اج

صــدق مــی کنــد. 

2-اسناد رسمی نسبت به امالک ثبت شده .

3-اســناد رســمی نســبت بــه مــورد وثیقــه و اجــاره اعــم از ثبــت 

ــود را  ــک خ ــه مل ــی ک ــال در صورت ــور مث ــه ط ــده و نشــده: ب ش

ــه  اجــاره مــی دهیــد کافــی اســت تاریــخ تخلیــه و اقســاط ماهان

ــی  ــم م ــه صــورت رســمی تنظی ــه ب ــراردادی ک مســتاجر را در ق

ــدام از  ــف مســتاجر از هرک ــا در صــورت تخل ــد ت ــد کنی شــود قی

ــه  ــود ب ــک خ ــه مل ــا تخلی ــا ی ــاره به ــول اج ــرای وص ــاد آن ب مف

ــد ــه نمائی ــند مراجع ــده س ــم کنن ــه تنظی دفترخان

4-قبوض اقساط ثبتی 

5-مهریــه ی مذکــور در قبالیــه ی نکاحیه رســمی: اگــر موضوع الزم 

االجــرا مهریــه یــا تعهداتــی کــه ضمــن قبالــه نکاحیــه یــا طــالق 

نامــه یــا رجــوع نامــه شــده اســت باشــد در صورتــی کــه راجــع بــه 

مــال منقــول باشــد درخواســت صــدور اجراییــه از دفتــر ازدواج یــا 

طالقــی کــه ســند را ثبــت کــرده اســت بــه عمــل مــی آیــد ومرجع 

صــدور اجراییــه دفتــر ازدواج یــا طــالق مربوطــه اســت

6-تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طالق و رجوع شده است 

7-چــک هــای صــادره بــر عهــده ی بانــک هــا: دارنــده چــک پــس 

58



از مراجعــه بــه بانــک و اطــالع از غیرقابــل پرداخــت بــودن چک، با 

دریافــت گواهینامــه عــدم پرداخــت بــرای صــدور اجراییــه، عیــن 

چــک را بــه انضمــام گواهینامــه مبنــی بــر مطابقــت امضــای چــک 

ــک صــادر مــی  ــک کــه از ســوی بان ــه موجــود آن در بان ــا نمون ب

شــود، بــه اجــرای ثبــت اســناد محــل تســلیم و تقاضــای صــدور 

اجراییــه مــی کنــد. البتــه قبــل از صــدور اجراییــه، متقاضــی بایــد 

مبلــغ حــق االجــرا را در صنــدوق اجــرای ثبــت تودیــع نمــوده و 

نیــز اقــدام بــه معرفــی امــوال متعلــق بــه صادرکننــده چــک بــه 

غیــر از مســتثنیات دیــن )مثــال فــرش یــا یخچــال( کــه از مــوارد 

ضــروری بــرای زندگــی اســت، کنــد.

ــی  ــات بانک ــون عملی ــراء قان ــه در اج ــی ک ــای بانک 8-قرارداده

ــدگان وام از  ــادی گیرن ــناد ع ــود واس ــی ش ــد م ــا منعق ــدون رب ب

ــاورزی  ــک کش بان

ــوص  ــان در خص ــر آپارتم ــده ی مدی ــالغ ش ــه ی اب 9-اظهارنام

ممتنــع از پرداخــت حــق شــارژ ســاختمان:موضوع مــاده 10 مکــرر 

اصالحــی قانــون تملــک آپارتمــان هــا اصالحــی ســال 1358 کــه 

مقــرر مــی دارد: در صــورت امتنــاع مالــک یــا اســتفاده کننــده از 

پرداخــت ســهم خــود از هزینــه هــای مشــترک از طــرف مدیــر یــا 

هیئــت مدیــران وســیله اظهارنامــه بــا ذکــر مبلــغ بدهــی و صورت 

ریــز آن مطالبــه میشــود. هــر گاه مالــک یــا اســتفاده کننــده ظرف 

ده روز از تاریــخ ابــالغ اظهــار نامــه ســهم بدهــی خــود را نپــردازد 

ــا  ــود و ب ــخیص خ ــه تش ــد ب ــران میتوانن ــت مدی ــا هیئ ــر ی مدی

توجــه بــه امکانــات از دادن خدمــات مشــترک از قبیــل شــوفاژ – 

تهویــه مطبــوع – آب گــرم – بــرق – گاز و غیــره بــا و خــودداری 

کننــد و درصورتیکــه مالــک و یــا اســتفاده کننــده همچنــان اقــدام 

بــه تصفیــه حســاب ننماینــد اداره ثبــت محــل وقــوع 

آپارتمــان بــه تقاضــای مدیــر یــا هیئــت مدیــران بــرای 

ــالغ  ــه اب ــار نام ــق اظه ــر طب ــور ب ــه مزب ــول وج وض

شــده اجرائیــه صــادر خواهــد کــرد. عملیــات اجرائــی 

وفــق مقــررات اجــرای اســناد رســمی صــورت خواهــد 

گرفــت و درحــال مدیــر یــا هیئــت مدیــران موظــف میباشــند کــه 

ــت  ــه دســتور موق ــا ارائ ــه ی ــورد مطالب بمحــض وصــول وجــوه م

دادگاه نســبت بــه برقــراری مجــدد خدمــات مشــترک فــورًا اقــدام 

نماینــد.

مرجــع صــدور اجراییــه در مــورد اســنادی کــه در حکــم اســناد 

رســمی الزم االجــرا میباشــد.

ــرا از  ــناد الزم االج ــایر اس ــرای س ــه ب ــدور اجرایی ــت ص درخواس

ــی  ــرر اصالح ــاده ی 10 مک ــوع م ــه موض ــک واظهارنام ــل چ قبی

قانــون تملــک آپارتمانهــا وغیــره از اداره ثبــت محــل بایــد بشــود 

ومرجــع صالحیتــدار بــرای صــدور اجراییــه در مــورد آنهــا ، اداره 

ــند در  ــرا س ــمی زی ــناد رس ــه ی اس ــه دفترخان ــت ن ــت اس ی ثب

ــک  ــده ی چ ــاًل دارن ــن مث ــت. بنابرای ــده اس ــت نش ــه ثب دفترخان

بایــد بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک محلــی کــه بانــک محــال علیه 

)یعنــی بانکــی کــه چــک بــر عهــده ی حســاب جــاری آن بانــک 

ــه و از آن  ــع اســت مراجع ــده اســت ( در آن محــل واق ــادر ش ص

اداره درخواســت اجــراء مفــاد چــک و وصــول وجــه از صادرکننــده 

وایصــال آن بــه دارنــده را بنمایــد و در مــورد آپارتمــان هــا مدیــر 

یــا مدیــران آپارتمــان هــا بایــد بــه اداره ی ثبتــی کــه آپارتمــان 

در حــوزه ی آن واقــع اســت مراجعــه واز آن درخواســت اجراییــه 

نماینــد.
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ماهیت عفو :
دانشــمندان علــم لغــت در کتــب خــود ، معانــی مختلــف و 

ــن  ــر ای ــد. عــالوه ب ــان کــرده ان ــو بی متنوعــی را در خصــوص عف

نویســندگان حقــوق و مفســران و مترجمــان قــرآن نیــز هرکــدام 

معنــی و یــا معانــی خاصــی از عفــو را مــورد توجــه قــرار داده انــد .

ــی : الصفح)گذشــتتن از  ــه معان ــی ب ــت عرب ــب لغ ــو در کت عف

ــال ( ؛  ــدی و ب ــع ب ــالء) دف ــوء أو ب ــع س ــی (  ؛ دف ــازات جان مج

ــت . ــده اس ــهولت ( آم ــانی و س ــیر )آس ــهوله و الیس الس

ــه معنــای ،؛از گنــاه  کتــب لغــت فارســی بــه طــور عمــوم عفــو ب

ــواردی  ــت .و در م ــت اس ــایش و گذش ــتن ، بخش ــی در گذش کس

ــز آمــده اســت .  ــه معنــای ؛ مغفــرت و ســاقط کــردن عــذاب نی ب

ــاده عفــو اســتفاده شــده  ــات متعــددی از م ــم در آی ــرآن کری در ق

عفــو یکــی از عوامــل ســقوط و یــا تخفیــف مجــازات و نیــز ابــراز محبــت و رأفــت نســبت بــه محکومــان اســت کــه از 

طــرف عالــی تریــن مقــام کشــور و یــا مرجــع قانــون گــذاری اعطــا میگــردد.

عفــوی کــه از طــرف عالــی تریــن مقــام کشــور اعطــا مــی شــود عفــو خصوصــی ، وعفــو دیگــر را عفــو عمومــی نامیده 

ــوع عفــو و کیفیــت آن اختــاف نظــر وجــود دارد ، و  مــی شــود . در ایــن بیــن میــان صاحــب نظــران در خصــوص ن

پژوهــش صــورت گرفتــه در ایــن مقالــه مــی توانــد ابهامــات موجــود در ایــن موضــوع را از بیــن ببــرد

عفو و انواع آن از دیدگاه حقوقی

مسائل حقوقی

 نعمت اهلل رادی
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اســت کــه بــا توجــه بــه کار بــرد ، معنــی آن نیــز متفــاوت اســت 

. بــه عنــوان مثــال : گاهــی در معنــاب از بیــن بــردن اثــر ، بــه کار 

بــرده شــده اســت . در برخــی آیــات بــه معنــای شــقوط حــق . و در 

جایــی دیگــر ، بــه معنــای گذشــتن از گنــاه و تــرک مجــازات آن . و 

باالخــره گاهــی بــه معنــای گذشــتن از طلــب ، ارلــده شــده اســت . 

آنچــه مســلم اســت بیشــترین اســتفاده از ایــن صیغــه در قــرۀن 

کریــم همــان مفهــوم رایجــج وو شــایع آن یعنــی از گنــاه کســی 

گذشــتن و بخشــاش اســت .

عفو در سخن حقوق دانان
حقــوق دانــان در ایــن خصــوص بــه دو دســته تقســیم میشــوند ؛ 

عــده ار انــان بــا تأســی بــه فقــه اســالمی و برخــی نیــز متأســر از 

ــه مهمتریــن  ــه پرداختــه انــد کــه ب ــه ایــن مقول حقــوق عرفــی ب

آنــان اشــاره مــی شــود:

1_در عفــو، صاحــب حــق ،حــق خــود را اســقاط کــرده و مطالبــه 

ــروح ار  ــو مج ــل ؛ عف ــای دم از قات ــو اولی ــد : عف ــد مانن ــی کن نم

جــارح ...

ــر جــرم .  ــب ب ــام مجــازات مترت ــا تم ــو ؛ اســقاط بعــض ی 2_عف

ایــن تعریــف هــم شــامل عفــو صــادر شــده از افــراد و هــم عفــو 

ــه اســت . صــادر شــده از جامع

3_عفــو ســببی خــاص از اســباب ســقوط برخــی مجازاتهــا ســت . 

مثــل عفــو مجنــی علیــه یــا ولــی وی نســبت بــه جانــی .

4_عفــو اســقاط حــق مجنــی علیــه اســت بــه اینکــه تمــام حقــش 

بــه طــور مطلــق بگــذرد و یــا در مقابــل عوضــی بگــذرد .

انواع عفو
اعطــای عفــو بــه حســب مرجــع اعطــا کننــده ، بــه عفــو عمومــی و 

عفــو خصوصــی یــا خــاص قابــل تقســیم اســت.

عفــو عمومــی : معنــای ان فراموشــی اســت . وعبــارت  از اقدامــی 

ــل  ــر دالی ــا ب ــا بن ــم و مجازاته ــاره ای از جرای ــه در آن پ اســت ک

ــرار  ــح سیاســی و اجتماعــی ، مــورد گذشــت حاکمیــت ق و مصال

گرفتــه و بــه طــور رســمی بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت .

ــه  ــت ب ــت آن اس ــی ، عمومی ــو عموم ــت عف ــت و خصوصی طبیع

ایــن معنــا کــه در مــورد متهمــان و محکومــان متعــدد اعمــال می 

شــود نــه یــک فــرد . از آنجــا کــه عفــو عمومــی ، اقــدام سیاســی 

و اجتماعــی خاصــی اســت کــه هــدف آن ایجــاد محیــط مســاعد و 

مناســب و اطمینــان بخــش مــی باشــد کــه پــس از اغتشــاش و یــا 

وقــوع انقــالب ضــرورت پیــدا میکنــد و جنبــه نوعــی و 

کلــی دارد ، و مــوردی از جرایــم را از جملــه صالحیــت 

هــای قانونگــذاری بــه شــمار مــی رود . 

عفو خصوصی
ــه  ــایلی اســت ک ــه وس ــو و از جمل ــواع عف ــی از ان یک

در قانــون جــزا بــرای ابــراز حــس عطوفــت و شــفقت نســبت بــه 

محکومــان وضــع شــده اســت و بــا اعطــای آن تمــام یــا قســمتی 

ــی  ــع نوع ــو خــاص در واق ــی شــود . عف از مجــازات بخشــوده م

گذشــت همــراه بــا منــت و تفضــل اســت و کســی کــه مشــمول 

ــه همیــن  ــدارد و ب آن مــی شــود در حقیقــت اســتحقاق آن را ن

دلیــل فقــط باالتریــن مقــام هــر کشــور یــا ســرزمین بــا اســتفاده 

از اختیــار خــود آن را اعطــا مــی کنــد .

وجه متایز عفو عمومی و عفو خصوصی
عفــو عمومــی ، عــام و کلــی اســت و بــه هــر دو دســته مجرمان 

ــه  ــی ک ــرد ، در حال ــق میگی ــی  تعل ــادی و سیاس ــم ع جرای

عفــو خصوصــی اینگونــه نیســت . اثــر عفــو خصوصــی مربــوط 

ــت را  ــد و محکومی ــی مان ــی م ــرم باق ــت و ج ــده اس ــه آین ب

ــذارد.  ــی میگ باق

ارکان عفو
1_صیغه )هر وسیله ای که بر عفو داللت کند (

2_عفو شونده )معفوعنه (

3_عفو کننده )عافی (

4_موضوع عفو

نتیجه گیری
ــرادف  ــت مت ــا گذش ــا ب ــت و معن ــر لغ ــد از نظ ــر چن ــو ه عف

ــو  ــوع عف ــه دو ن ــذاری ب ــی و قانونگ ــرف حقوق ــا در ع ــت ام اس

عمومــی و عفــو خصوصــی تقســیم شــده اســت و مرجــع اعطــا 

کننــده آن متفــاوت اســت .عفــو عمومــی بــه معنــای فراموشــی 

و گذشــت اســت و طبیعــت آن عمومیــت ان اســت کــه در مــورد 

متهمــان و محکومــان متعــدد اعمــال مــی شــود نــه یــک فــرد 

. و در عفــو خصوصــی بــا اعطلــی آن تمــام یــا قســمتی از 

ــی شــود . مجــازات بخشــوده م
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ــه جهــت ُطــالب  ــی کــه ب ــف. امــالک و اموال اوقــاف: جمــع وق
ــد. ــره تخصیــص دهن ــه و غی ــاع متبرک ــان، بق ــوم، بینوای عل

» در عهــد ناصرالدیــن شــاه قاجــار، بــا وزارت وظایــف یــک وزارت 

خانــه را تشــکیل مــی داد.«

- ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه: ایــن ســازمان عــالوه بــر انجــام 

امــور حــج و زیــارت اماکــن مقدســه بــر موقوفــات سراســر کشــور 

ــه عهــده  ــا ب هــم نظــارت مــی کنــد و اداره ی امــور اوقــاف قانون

ی آن مــی باشــد.

اوقاف خاصّه: موقوفاتی که مختص گروه خاص باشد.
مانند: وقف بر اوالد یا بر افراد و طبقه خاص مردم.

ــه  ــه طبق ــاص ب ــه اختص ــتند ک ــی هس ــه: موقوفات ــاف عامّ اوق

ــان،  ــش پژوه ــجویان و دان ــر دانش ــف ب ــد وق ــدارد مانن ــی ن معین

مراکــز علمــی، دانشــگاه هــا، مــدارس، نیازمنــدان، مســاجد، 

ــره. ــا و غی ــتان ه بیمارس

مقابل اوقاف خاص

- اوقــاف عامــه کــه متوالــی معّیــن نداشــته باشــد، اداره موقوفــه 

ــی،  ــون مدن ــاده 81 قان ــود. ) م ــی فقیــه خواهــد ب طبــق نظــر وّل

ــی 1370 ( اصالح

اَهلّیت: شایستگی. لیاقت 
» )حقــوق( توانایــی قانونــی شــخص بــرای اعمــال حقــوق و 

ــود. ــوال خ ــرف در ام تص

ــاده  ــت ) م ــودن اس ــید ب ــل و رش ــغ، عاق ــت بال ــور از اهلی - منظ

لغات و اصطالحات » وقف «

واژه شناسی

 سید جلیل حممدی
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ــی ( ــون مدن 211 قان

ــر  ــالت معتب ــه در معام ــد ک ــی باش ــد ... داری اهلیت ــف بای - واق

ــی ( ــون مدن ــاده 57 قان ــت. ) م اس

اهلّیت واقف: شایستگی و لیاقت واقف
واقف: وقف کننده، آن که وقف کرده است.

- در اصطــالح فقهــی: کســی کــه چیــزی را وقــف مــی کنــد و در 

راه خــدا َحبــس مــی نمایــد.

- کســی کــه مــال یــا اموالــی را در راه خــدا و امــور خیــر و مصالــح 

عــام یــا خــاص وقــف مــی نماید.

ــاده  ــی باشــد کــه وقــف مــی کنــد. ) م ــک مال ــد مال - واقــف بای

ــی ( ــون مدن 57 قان

موقــوفُ علیــه: کســی کــه موقوفــه بــرای اســتفاده وی وقــف 
شــده اســت.

توضیــح: در آمــد هــر موقوفــه ای موافــق نظــر واقــف بایــد مصــرف 

اشــخاص از قبیــل: فقــرا، ایتــام، اوالد واقــف، زوار، طالبــان علــم، 

مراســم عــزاداری و ســوگواری ائمــه اطهــار )ع( و غیــره یــا 

ــل  ــا، پ ــام ه ــدارس، مســاجد، حم ــد م ــی مانن مؤسســات و اماکن

هــا، آب انبــار هــا، قنــوات ) درگذشــته( و نظایــر اینهــا برســد، هــر 

فــرد از مــوارد مصــرف را موقــوف علیــه مــی گوینــد.

مُوُقوفه: ملک وقف شده، جمع آن موقوفات
» هر چیزی که در راه خدا و خیر وقف شده باشد.

وَقــف: حبــس عیــن ملــک یــا مالــی و مصــرف کــردن عوایــد و 
منافــع آن در امــوری کــه واقــف ُمعّیــن کنــد.

ــد کــه در کارهــای  ــروت خــود جــدا کن » آنچــه کــه کســی از ث

ــد ــه از آن اســتفاده کنن ــام المنفع ع

- فقــه حقــوق: عقــدی کــه بــر طبــق آن شــخصی مــال معینــی 

ــا مؤسســه ای و  ــرادی ی ــا اف ــرد ی ــرای اســتفاده ف ــش را ب از اموال

یــا ) امــوری( اختصــاص مــی دهــد. و پــس از آن، مــال مذکــور از 

مالکیــت واقــف خــارج شــده و قابــل نقــل و انتقــال نخواهــد بــود.

- وقــف عبــارت اســت از ایــن کــه عیــن مــال حبــس و منافــع آن 

تســبیل شــود. ) مــاده 55 قانــون مدنــی(

ــه  ــوط ب ــه ای مرب ــد آی ــرآن مجی وَقــف از نظــر اســالم: در ق
وقــف و حکــم فقهــی آن، بــه طــور مســتقل و مختــص دیــده نمــی 

شــود ولــی در آیــات بســیاری بــه انفــاق، احســان، صدقــه، قــرض 

الحســنه، تعــاون و اعمــال خیــر تأکیــد و ســفارش شــده اســت. در 

آیــات شــریفه 76 ســوره مریــم )س( و 26 ســوره مبارکــه کهــف، 

خداونــد متعــال بــه اعمــال صالحــی کــه اجــرش نعمــت 

ــاز،  ــد: نم ــی اســت. مانن ــت باق ــا قیام ــدی اســت و ت اب

تُهــد، ذکــر خــدا، صدقــات جــاری چــون بنــای مســجد 

ــزد  ــدا( ن ــرات ) در راه خ ــات و خی ــه و موقوف و مدرس

ــت،  ــر اس ــت آن نیکوت ــر و عاقب ــی بهت ــروردگار بس پ

اشــاره شــده اســت ) از کتــاب ســیر مالکیــت در ایــران و چگونگــی 

ثبــت اســناد و امــالک، ص 170 (

ــی  ــر گرام ــه پیامب ــی ک ــه حدیث ــنت: در ترجم ــف در سُ وق
ــل شــده اســت:  ــه نق ــه جاری ــف و صدق ــاب وق اســالم )ص( در ب

هنگامــی کــه مومــن بمیــرد، عمــل او از ایــن جهــان قطــع مــی 

شــود مگــر از ســه چیــز: صدقــه جاریــه، دانشــی کــه از آن ســود 

ــد. ــر کن ــای خی ــرای او دع ــه ب ــد صالحــی ک ــد و فرزن ببرن

ــب  ــه موج ــق2 را ب ــی مخری ــه اراض ــد ک ــی کن ــل م ــدی 1 نق واِق

وصیتــی در اختیــار حضــرت محمــد )ص( گذاشــته بــود. حضــرت 

آنهــا را وقــف نمــود.

از حضــرت فاطمــه )س( وصیــت نامــه ای نقــل شــده اســت کــه 

حضــرت علــی )ع( آن را نوشــته و مقــداد بــن اســود و زبیــر بــن 

عــوام آن را گواهــی کــرده انــد، آن حضــرت وصیــت نمــوده اســت 

حوائــط هفــت گانــه ) بســتان هــای هفــت گانــه ( را بــه علــی بــن 

ابیطالــب )ع( و بعــد از او بــه حســن )ع( و بعــد بــه حســین )ع( و 

بهــد اکبــر فاالکبــر از فرزندانــش وقــف نماینــد.

ــده  ــی )ع( آم ــان عل ــر المؤمن ــه هــای امی ــف نام - در یکــی از وق

اســت: در ایــن وقــف نامــه امیــر المومنیــن علــی اســت کــه صدقــه 

گردانــد ایــن چشــمه را بــرای فقــرای مدینــه، صدقــه ای کــه نــه 

ــا  ــرد ت ــال پذی ــه انتق ــد و ن ــه بخشــش در آی ــه ب ــروش رود و ن ف

ــر  ــود. اگ ــن وارث آن ش ــا و زمی ــان وارث آســمان ه ــد هم خداون

ــا  ــره ی آن از آنه ــاج شــدند، به ــم حســن و حســین محت فرزندان

نباشــد. ) ســیر مالکیــت در ایــران و ثبــت اســناد و امــالک، 170، 

) 171

1.واقدی از قدیمی ترین مورخان است که در سال 130 ه.ق متولد شد.

ــان  ــه در زم ــود ک ــود ب ــد یه ــول و ثروتمن ــای متم ــی از علم ــق یک 2.مخری

حضــرت محمــد )ص( مســلمان شــد و اموالــش را بــه پیغمبــر بخشــید تــا در 

ــد. ــه الزم باشــد خــرج کن ــر راهــی ک ه
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عــدم ثبــات روانــی از ویژگــی هــای مرحلــه نوجــوان 
ــا حــدود ســنین 16 امــری کامــال  اســت و ایــن امــر ت
ــی  ــه نوع ــن مرحل ــس از ای ــت و پ ــهود اس ــدی و مش ج
ــی  ــد م ــوان پدی ــی نوج ــاالت روان ــبی در ح ــات نس ثب

آیــد کــه بــاز هــم چنــدان قابــل اعتنــا نیســت 
غلبــه احســاس بــر عقــل ، کمــی دانایــی ، قّلــت تجربــه ، مواجهــه 

بــا زرق و بــرق هــای متنــوع و جدیــد و وجــود جاذبــه هــای نــو 

بــه نــو ، نوجــوان را از حالــت ثبــات بــه عــدم پایــداری می کشــاند 

. لحظــه ای بــه کاری یــا پدیــده ای دل مــی بنــدد و ســاعتی بعــد 

بــا دیــدن چیــزی کــه بــه نظــر او بهتــر و جــاذب تــر اســت تغییــر 

ــاوت و داوری او در  ــرد . قض ــی پذی ــد و آن را م ــی ده ــال م ح

زمینــه امــور و اشــیاء نیــز از ایــن قبیــل اســت . بــرای مثــال اگــر 

صحنــه منازعــه ای را مشــاهده کنــد آن گاه یکــی از طــرف هــای 

ــاوت  ــد و از او قض ــح ده ــرای او توضی ــع را ب ــه ماوق ــر منازع دیگ

بطلبــد ، نوجــوان بــه نفــع او رأی مــی دهــد . امــا اگــر دقایقــی بعد 

طــرف دوم رأی خواهــد داد . از ایــن گذشــته اگــر بیــان صحنــه بــا 

مظلــوم نمایــی هــای و گریــه و اشــک و آه همــراه باشــد بیشــتر 

در داوری احساســی او مؤثــر خواهــد بــود . 

الف ( طوفانی بودن روان
در درون نوجــوان طوفــان برپــا ســت . مزاجــش حالــت آرمــش و 

ســکون نــدارد . گاهــی تســلیم و ســر بــه زیــر و زمانــی اســتقالل 

طلــب و نــا فرمــان اســت . گاهــی چنــان اهــل صفــا و مهــر اســت 

ــان  ــی چن ــازد و زمان ــدا س ــود را ف ــد خ ــی خواه ــه م ــت ک اس

ــود و  ــی ش ــر نم ــران متأث ــه دیگ ــه از آه و نال سرســخت اســت ک

ــان ســختگیرانه و خشــن عمــل مــی کنــد . همچن

در ایــن راه خــط و روش دیگــران ، نصایــح بــزرگان و خیرخواهــی 

سالمت

شور نوجوانی

 برگرفته از کتاب دنیای نوجوانی علی قائمی
تلخیص: فرزادهبزادپور
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ــه رشــد ،  ــرا در جنب ــر بخــش اســت ؛ زی ــر اث ــان در او کمت مربی

ــرای  ــون و چ ــی چ ــول ب ــی و قب ــروی اخالق ــر پی ــه دیگ از مرحل

ــروی  ــود پی ــه خ ــه مرحل ــته و ب ــا گذش ــزرگ تره ــتورات ب دس

ــن  ــه همی ــه او ب ــرات روی رســیده اســت و بخــش مهمــی از تغیی

ــل اســت . دلی

مــزاج نوجــوان همــواره آمــاده هیجــان و طوفــان روانــی ممکن اســت 

او را منقلــب کنــد و از راه اعتــدال و رســتگاری منحــرف نمایــد  ودر 

ایــن طوفــان ســعی مــی کنــد آرای خــود را تحقــق بخشــد ، افــکار 

و عقایــد شــخصی خــود را تحمیــل کنــد و خــود را فــردی مســتقل 

معرفــی نمایــد . امــا بــا توجــه داشــت کــه بــا همــه خــود خواهــی ها 

و خــود پیــروی هــا بــاز هــم نصیحــت و هدایــت دیگــران در او مؤثــر 

اســت ، از ایــن رو نبایــد از هدایتــش غفلــت کــرد .

ب( غرور
نوجــوان مغــرور اســت چــه پســر و چــه دختــر ، ایــن غــرور _ کــه 

در علــم اخــالق مذمــت شــده اســت _ از ایــن جهــت منفــی اســت 

زیــرا او را بــه بلندپــروازی هایــی مــی کشــاند و وادارش مــی ســازد 

کــه گام هایــی فراتــر ار حــد خــود بــردارد و گاه ســقوط کنــد . امــا 

از جهــت دیگــر مثبــت اســت زیــرا موجــب مــی شــود کــه اســیر 

پســتی هــا و لئامــت هــا نگــردد و ایــن امــر در ارتبــاط بــا دختــران 

از حساســیت خاصــی بــر خــوردار ســت . 

ــزرگ شــده اســت و کودکــی را پشــت  ســر  ــه واقــع ب نوجــوان ب

ــا همــه  ــی شــده اســت . ب ــا زن ــردی ی ــرای خــود م گذاشــته و ب

نیــازی کــه از جهــات مختلــف بــه پــدر و مــادر دارد گاهــی چنیــن 

ــر  ــاج مه ــدارد و محت ــان ن ــه آن ــازی ب ــه نی ــد ک ــی کن ــود م وانم

ــای  ــات مدع ــی اثب ــواره در پ ــره و هم ــت و غی ــان نیس و محبتش

خویــش اســت . او بــا همــه تــرس و اضطرابــی کــه دارد بــاز هــم 

بــه اســتقبال مشــکل مــی ورد و بــه اصطــالح دل بــه دریــا مــی 

زنــد تــا هــر چــه مــی خواهــد ، آن شــود و البتــه اگــر بتوانــد بــر 

ــذت مــی کنــد . ــد احســاس ل آن مشــکل فایــق آی

نوجوانان در عالم خیال ، خود را قهرمان می دانند و گاه خود را در 

حال پرواز در فضا و آسمان می بینند . آنان می دانند که اندیشه 

شان بس دور و دراز است اما شرایط روانی شان به گونه ایی است که 

خود را چست و تحقیر ببینند . غرورشان اجازه نمی دهد که خود 

را پست وحقیر بدانندو به همین علت اگر در نزد پدر و مادر تحقیر 

شوند برایشان غیر قابل تحمل است .  

ج ( دیگر حاالت او
ــال  ــوان مج ــاالت نوج ــان ح ــرا و بی ــن ماج ــرح ای ش

بســیاری را مــی طلبــد و مــا بــا رعایــت اختصــار و تنهــا 

بــرای کامــل تــر کــردن بحــث بــه بیــان مــواردی دیگــر 

از ایــن حــاالت مــی پردازیــم :

_ حالــت نقــد : اینکــه آدمــی منتقــد باشــد ســفارش اســالم اســت. 

علــی علیــه الســالم مــی فرمایــد : کونــو اُنٌقــاَد الــَکالم ، الزمــه دوری 

از عیــب جویــی وپرهیــز از خــود نمایــی و از آن مهــم تــر آگاهــی 

بــه مســأله و بــری بــودن خــود نقــد کننــده از موضــوع نقــد اســت 

. امــا نوجــوان چنیــن نیســت ؛ او بســیاری از نــکات را زیــر زربیــن 

مــی گــذارد و ســعی مــی کنــد آن را بــزرگ نمایــد تنهــا بــه ایــن 

علــت کــه دیگــران را تضعیــف و خــود را تقویــت کنــد و طبیعــی 

اســت کــه ایــن حالــت مــورد پســند افــراد بــزرگ ســال نیســت . 

_ حالــت بــی اعتمــادی : اعتمــاد نوجــوان خیلــی زود از بزرگتــر هــا 

ســلب مــی شــود . بــه طــوری کــه بــا دیــدن یــک اشــتباه ناچیــز از 

والدیــن و معلمــان ، بــه کلــی آنهــا را رهــا مــی کنــد . بــاورش ایــن 

اســت کــه اگــر در فــالن مســاله مرتکــب خطایــی شــد در دیگــر 

زمینــه هــا هــم قابــل اعتمــاد نخواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل دیگر 

حاضــر نیســتند نصایــح آنهــا را بشــنوند ، خــط و راه آنــان را تبعیت 

نمایــد و یــا امــر و نهــی شــان را پذیــرا گــردد. 

_تحمل نظریات: نوجوان خواستار آن است که امر و نهیش بی چون و 

چرا پذیرفته شود و حتی پدر و مادر تابع رأی و اندیشه او باشند . اگر از او 

بپرسند آیا برای والدین خود نیز در این عرصه حق رأی قائل است یا نه 

، پاسخ او مثبت است اما در عمل خواستار آن است که هر چه را گفت ، 

آنها چشم بسته بپذیرند . حداکثر رفق و مدارای او این است که در برابر 

نپذیرفتن رأی او از سوی والدین ، راه سکوت و یا کناره گیری را در پیش 

گیرد . 

_ حالت سرگرم کردن خود : نوجوان در مواردی بسیار برای نجات از 

فشارهای گونا گونی که احساس میکند ، خود را به کاری سرگرم می 

دارد مثل »شعرخوانی ، آوازخوانی ، بازی با دست و پا و انگشتان ، گاهی 

سرگرمی به امور ممنوعه ، تماشای تصاویر و منظر، رفتن به مسافرتها ، 

راهپیمایها، ورزش، مسابقات و غیره« عده ای از مفسران از جمله شیخ 

بهایی آیه شریف »إٌنما الَحیوه الٌدنیا لعب و لهو«  را چنین تفسیر کردندکه 

کلمه »لعب« به دوران کودکی و کلمه »لهو« به سرگرمی دوران نوجوانی 

اشاره دارد. 
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اسکیزوفرنی )روان گسیختگی(

ــی  ــی روان ــامل آسیب شناس ــیختگی ش روان گس
متغییــر امــا عمیقــًا ویرانگــر اســت که شــناخت، 
ــر  ــار را درگی ــای رفت ــایر جنبه ه ــان، ادراک و س هیج
می کنــد. بــروز ایــن تظاهــرات در افــراد خمتلــف و در 
طــول زمــان متغییــر اســت امــا تأثیــر بیمــاری مهــواره 
شــدید و معمــواًل دیرپــا می باشــد؛ و معمــواًل قبــل از 
25 ســالگی شــروع می شــود و تــا آخــر عمــر پایــدار 

ــد. ــی می مان باق
نکتــه مهمــی کــه می بایســت موردتوجــه باشــد آن اســت 

ــرح حال  ــر ش ــی ب ــاًل مبتن ــیختگی کام ــخیص روان گس ــه تش ک

ــه روش  ــچ گون ــی اســت. هی ــه وضعیــت روان روانپزشــکی و معاین

ــود  ــیختگی وج ــخیص روان گس ــرای تش ــگاهی ب ــی آزمایش بررس

ــدارد. ن

تاریخچه
توصیفــات مکتــوب کــه امــروزه در بیمــاران دچار روان گســیختگی 

دیــده مــی شــود در تمــام طــول تاریــخ وجود داشــته اســت.

پزشــکان یونــان باســتان هذیانهــای خــود بــزرگ بینــی و تباهــی 

کارکردهــای شــناختی وشــخصیت را توصیــف کــرده انــد؛ امــا تــا 

ــی طبــی کــه  ــه عنــوان اختالل قــرن نوزدهــم روان گســیختگی ب

ــود. دو  ــان و بررســی را داشــته باشــد مطــرح نشــده ب ارزش درم

تــن از مشــاهیر عمــده روانپزشــکی و نوولــوژی کــه ایــن اختــالل 

را مطالعــه کردنــد، امیــل کرپلیــن )1926-1856( و اویگــن بلویــر 

)1939-1857( بــوده انــد.

امیل کرپلین
ــدت و  ــیری دراز م ــیختگی را دارای س ــار روان گس ــاران دچ  بیم

ــم بالینــی شایعشــان  ــه تباهــی توصیــف مــی کــرد کــه عالئ رو ب

ــود. ــان ب توهــم و هذی

اویگن بلویر
بلویــر اصطــالح اســکیزوفرنی را وضــع کــرده اســت. او تأکیــد مــی 

ــن  ــه کریپلی ــی ک ــر خــالف مفهوم ــه روان گســیختگی ب ــرد ک ک

داشــت. مســتلزم وجــود ســیر تبــاه کننــده نیســت. بلویــر عالمــت 

بنیادیــن مشــخص را بــرای اســکیزوفرنی ذکــر میکــرد کــه عبــارت 

بــود از اختــالل تداعــی بــه ویــژه سســتی تداعــی هــا، اختــالل در 

حالــت عاطفــی، در خــود ماندگــی، دودلــی.

مهه گیر شناسی
میــزان بــروز ســالیانه روان گســیختگی از 0/5 تــا 5/0 مــورد از هــر 

10,000 نفــر متغییــر اســت و ایــن میــزان در نواحــی جغرافیایــی 

مختلــف نیــز یکســان نیســت )مثال میــزان بــروز روان گســیختگی 

در افــرادی کــه در نواحــی شــهری جوامــع صنعتــی بــه دنیــا آمــده 

ــوزه  ــع و ح ــام جوام ــر اســت(. روان گســیختگی در تم ــد، باالت ان

هــای جغرافیایــی یافــت مــی شــود و میــزان بــروز و شــیوع آن در 

سراســر جهــان تقریبــا یکســان اســت.

سن و جنس
شــیوع روان گســیختگی در مــردان و زنــان مســاوی اســت. ولــی 

ــا  ــاوت دارد. در مرده ــس تف ــاری در دو جن ــیر بیم ــروع و س ش

ــروع در  ــن ش ــترین س ــود. بیش ــی ش ــروع م ــان ش ــر از زن زودت

ــت. ــان 35-25 اس ــالگی و در زن ــردان،25-10 س م

عوامل مربوط به زاد و ولد
ــاز  ــای ب ــت دره ــرای سیلس ــردان، اج ــای روان گ ــرد داروهه کارب

ــب  ــت و موج ــم داده اس ــت ه ــه دس ــت ب ــتانها، دس در بیمارس

ــه  ــال ب ــاران مبتت ــاروری بیم ــزان ازدواج و ب ــی در می ــش کل افزای

ــراد  ــاروری اف ــزان ب ــروزه می ــت. ام ــده اس ــیختگی ش روان گس

ــه روان گســیختگی در حــدود جمعیــت عمومــی اســت.  مبتــال ب

خویشــاوندان نســبی درجــه اول مبتــال بــه اســکیزوفرنی، در 

 منبع:کتاب ؛کاپالن و سادوک خالصه روانپزشکی
مرجم: دکر فرزین رضاعی 

 گردآورنده:فرزاد هبزادپور
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مقایســه بــا جمعیــت عمومــی 10 برابــر بیشــتر در معــرض خطــر 

ــد. ــرار دارن ــن بیمــاری ق ــه ای ــال ب ابت

سبب شناسی
1-عوامــل ژنتیــک: در برخــی و شــاید انــواع روانگســیختگی 

عوامــل ژنتیــک دخالــت دارنــد و بخــش اعظــم اســتعداد ابتــال بــه 

اســکیزوفرنی مربــوط بــه عوامــل ژنتیکــی اســت. افــت بــارز بــروز 

اســکیزوفرنی در بســتگان درجــه دوم و ســوم بیمــاران نســبت بــه 

ــی  ــان م ــک را نش ــل ژنتی ــش عوام ــز نق ــه اول نی ــتگان درج بس

دهــد.

داده هــای قدرتمنــدی وجــود دارنــد کــه نشــان مــی دهنــد ســن 

پــدر همبســتگی مســتقیمی بــا بــروز روان گســیختگی دارد. 

مطالعــات انجــام شــده بــر روی آن دســته از بیمــاران کــه ســابقه 

ــته  ــود نداش ــا وج ــادری آنه ــا م ــدری ی ــتگان پ ــاری در بس بیم

ــدر  ــد، ســن پ ــان تئل ــه در زم ــرادی ک ــد اف اســت، نشــان داده ان

60 ســال یــا باالتــر بــوده اســت اســتعداد ابتــال بــه ایــن اختــالل 

ــد. ــی کنن ــدا م را پی

تشخیص
وجــود توهــم یــا هذیــان الزمــه تشــخیص اســکیزوفرنی نیســت، 

ــود  ــی ش ــکیزوفرنی تشــخیص داده م ــی اس ــار، زمان ــالل بیم اخت

کــه بیمــار دو عالمــت از عالئــم فهرســت شــده )در ادامــه شــرح 

داده مــی شــوند( را داشــته باشــد. عالئــم بایــد حداقــل بــه مــدت 

6 مــاه وجــود داشــته باشــند.

انواع فرعی
عمدتــا بــر اســاس تظاهــرات بالینــی، اســکیزوفرنی را شــامل ایــن 

انــواع فرعــی مــی داننــد:

ــا  ــان ی ــد هذی ــا چن ــک ی ــه ی ــر ب ــتغال خاط ــد: اش 1-پارانوئی

ــوع  ــن ن ــای ای ــای مکــرر شــنوایی مشــخصه ه داشــتن توهــم ه

هســتند؛ کــه عمدتــا بــا بــا هذیــان هــای گزنــد یــا خــود بــزرگ 

بینــی مشــخص میشــود. معمــوال در اولیــن دوره بیمــاری، ســن 

ــد. ــک و نابســامان دارن ــوع کاتانوئی ــه ن ــری نســبت ب باالت

ــد از  ــارت ان ــوع عب ــن ن ــای ای ــخصه ه ــامانک: مش 2- نابس

پســرفت آشــکار بــه رفتارهــای بــدوی، مهــار گســیخته. شــروعش 

معمــوال زود یعنــی پیــش از 25 ســالگی اســت. اختــالف فکرشــان 

برجســته اســت و تمــاس چندانــی بــا واقعیــت ندارنــد. ظاهــر ایــن 

اشــخاص ژولیــده و رفتــار اجتماعــی و پاســخهای هیجانیشــان نــا 

ــر  ــل واضحــی، زی ــچ دلی ــدون هی ــب ب ــا اغل متناســب اســت. آنه

خنــده میزننــد. خندیــدن شــکلک در آوردن بیجــا و بــی 

مناســب در ایــن نــوع بیمــاران شــایع اســت.

3-کاتاتونیــک: خصیصــه کالســیک ایــن نــوع عبــارت 

اســت از آشــفتگی واضــح در کارکردحرکتــی کــه ممکــن 

اســت شــامل بهــت، منفــی کاری، ســفتی عضــالت، بــر 

آشــفتگی یــا اتخــاذ وضعیتهــای خــاص بدنــی.

4-نا متمایز

ویژگیهای بالینی
1-خلق، احساسات و حالت عاطفی

ــت.  ــواری اس ــی، کار دش ــر بالین ــت از نظ ــه حال ــن س ــراق ای افت

بیمــاران شــدیدا هیجانــی ممکــن اســت دچــار احساســات 

وجدآمیــزی نظیــر قــدرت مطلــق، سرمســتی مدهبــی اضطــراب 

ــد. ــان گردن ــودی جه ــر ناب ــه خاط ــا ب ــت فرس طاق

2-اختالالت ادراکی
توهــم هــا: در ایــن نــوع بیمــاری هــر یــک از پنــج حــس ممکــن 

اســت دچــار حــاالت توهمــی گــردد؛ امــا شــایعترین توهــم هــا، 

ــت،  ــد، اهان ــه تهدی ــب ب ــا اغل ــن صداه ــنوایی اســت. ای ــم ش توه

اتهــام یــا فحاشــی مــی پردازنــد.

فکــر: بــرای توضیــح الزم اســت آن را بــه ســه دســته تقســیم و 

توضیــح دهیــم:

1-اختــال محتــوای فکــر: بــه افــکار واعتقادهــای 

بیمــار و تفســیری کــه از محرکــه هــا ارائــه مــی دهــد 

مربــوط مــی شــود؛ مثــال ممکــن اســت بیمــار معتقــد 

ــارش  ــا رفت ــکار ی ــر اف ــی ب ــود خارج ــک موج ــه ی ــد ک باش

ــر  ــارف ب ــر متع ــکلی غی ــه ش ــود ب ــا خ ــت و ی ــلط اس مس

دارد. تســلط  وقایــع خارجــی 

2-اختــال شــکل فکــر: بــه طــور عینــی در زبــان گفتــاری و 

نوشــتاری بیمــار مشــاهده مــی شــود. ایــن اختــالل عبــارت انــد از: 

بــی ربــط گویــی، مــوازی گویــی، واژه ســازی، حاشــیه پرداختــن، 

. ت سکو

ــکار و  ــدی اف ــع بن ــه روش جم ــر: ب ــان فک ــال جری 3-اخت

ــود. ــی ش ــوط م ــار مرب گفت

ــر از آدمکشــی در  ــه غی ــز ب ــار خشــونت آمی ــونت: رفت 3-خش
ــوع بیمــاری درمــان نشــده شــایع اســت. لیــن ن

4-خودکشــی: عامــل منفرد عمــده مــرگ زودرس ایــن بیماری 
اســت.20 تــا 50 درصــد بیمــاران اقــدام بــه خودکشــی کرده انــد
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آن  اثــرات  و  چاقــی  میکردیــد  فکــر  اگــر 
موضوعــی خصوصــی اســت، دوبــاره فکــر کنیــد. 
ــد  ــی میتوان ــه چاق ــت ک ــان داده اس ــات نش حتقیق
زندگــی حرفــه ای فــرد را نیــز حتــت تأثیــر قــرار 
دهــد. بنابرایــن، چاقــی چگونــه بــر کارکنــان و 
بــه طــور کلــی اشــتغال تأثیــر میگــذارد؟ در ایــن 

نوشــته از چگونگــی آن آگاه شــوید...
حمــل و نقــل یکــی از مشــاغل مهــم بــا بیشــترین تعــداد 

ــه  ــورت گرفت ــی ص ــق بررس ــر طب ــت. ب ــاغل در آن اس ــراد ش اف

گالــوپ رفــاه  و  تندرســتی  راههــای  ی  مؤسســه  ســوی   از 

 Gallup-Healthways Well-Being Index ، نــرخ چاقــی 

ــروه از  ــان 14 گ ــه در می ــته ک ــوس 36 %  داش ــدگان اتوب رانن

ــود  ــه خ ــزان را ب ــترین می ــی بیش ــورد بررس ــر م ــاغل دیگ مش

ــت. ــاص داده اس اختص

تاکنــون یــک کارفرمــا بــه شــما گفتــه اســت کــه »ســوابق کاری 

ــغل 50  ــن ش ــدی ای ــرای تص ــا ب ــت، ام ــه اس ــب توج ــما جال ش

پونــد )68ر22 کیلوگــرم( اضافــه وزن داریــد« و یــا »ارزیابیتــان در 

ــا زمانــی کــه آن چربیهــای اضافــی دور  ــد ت حالــت تعلیــق میمان

ارتباط چاقی و اشتغال

 حممد حسین اهلی اصل
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ــف  ــد«. عجیــب اســت کــه دو موضــوع مختل ــان را آب کنی کمرت

نظیــر هیــکل و حرفــه، حتــی در ســخنرانی هــم راجــع بــه آنهــا 

صحبــت میشــود. همــه مــا میدانیــم کــه تــک تــک افــراد همیشــه 

ــدازه  ــه ان ــا چ ــا ت ــد، ام ــت دارن ــر را دوس ــخصیت دلپذی ــک ش ی

ــی،  ــر قانون ــذارد؟ از نظ ــر میگ ــتغالتان تأثی ــر اش ــما ب ــکل ش هی

تبعیــض بیــن کارکنــان یــا داوطلبیــن بــر اســاس انــدام) هیــکل( 

جــرم بــه حســاب میآیــد. امــا در ســالهای اخیــر، عوامــل بســیاری 

ــان اســت. ــدگاه کارفرمای ــر دادن دی در حــال تغیی

ــا  ــذارد؟ آی ــر میگ ــی کاری تأثی ــر روی بازده ــودن ب ــاق ب ــا چ آی

ــه رویاهــای شــغلی شماســت؟  چاقــی مانعــی جهــت دســتیابی ب

طبــق مطالعــات و پژوهشــهای انجــام شــده، بلــه. چاقــی در حــال 

افزایــش اســت، و میتوانــد باعــث ضــرر و زیــان هــم بــه کارفرمــا 

و هــم بــه کارمنــد شــود. ایــن نوشــته در ایــن مــورد کــه چگونــه 

چاقــی میتوانــد نــه تنهــا رونــد اســتخدام بلکــه رشــد و موفقیــت 

حرفهــای شــما را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، چشــم انــداز جدیــدی 

ارائــه مینمایــد.

Harris Interactive/ بر اســاس نظرســنجی انجام شده توســط

ــد بیــش از 52 درصــد اشــخاصی  HealthDay، مشــخص گردی

ــای چــاق  ــه طــور بیمارگونه ــا ب ــراد چــاق ی ــه در دســته ی اف ک

ــا ارتقــاء  ــد، اظهــار داشــتند هنــگام درخواســت کار و ی قــرار دارن

شــغلی مــورد تبعیــض واقــع شــدند.

هنگامــی کــه در بخــش منابــع انســانی دیدگاههــای افــراد 

ــر عملکــرد کارمنــد تأثیــر  ــه اینکــه آیــا چاقــی ب شــاغل راجــع ب

ــت، بیشــتر نظــرات  ــرار گرف ــورد تفحــص ق ــر م ــا خی میگــذارد ی

وجــود تبعیــض را نشــان دادنــد. در بیــش از 90 درصــد اســتخدام 

پرســنل، در مقایســه بــا متقاضیــان چــاق، افــراد ســالمتر انتخــاب 

ــبت  ــک نس ــه ی ــراد ب ــن اف ــر دو ای ــر ه ــی اگ ــد، حت ــد ش خواهن

دارای تجربــه و صالحیــت باشــند. کارکنــان چــاق نیــز بــه هنــگام 

ــده گرفتــه میشــوند. ــه راحتــی نادی ترفیــع، ب

ــد، اجــازه  ــان دارن ــی کــه کارکنــان ســهمی در ضــرر و زی در حال

دهیــد همچنیــن بــه ایــن موضــوع نگاهــی بیاندازیــم کــه چگونــه 

ــد. خــوب،  ــرار ده ــر ق ــان را تحــت تأثی ــد کارفرمای ــی میتوان چاق

ــای  ــه ه ــه هزین ــوط ب ــه مرب ــا ک ــا آنج ــد ت ــان مجبورن کارفرمای

مراقبــت هــای بهداشــتی و جبــران پرداختهــای مربوطــه میشــود، 

هزینــه ی بیشــتری را صــرف کارکنــان چــاق خــود کننــد. 

ــری  ــی افزونت ــار مال ــز ب ــی نی ــکی و از کار افتادگ ــات پزش مطالب

بــر کارفرمایــان اســت. مشــاهده شــده اســت، هزینــه ای 

کــه شــرکتها بــرای مراقبــت هــای بهداشــتی کارکنــان 

ــتر از  ــد بیش ــوند 21 درص ــل میش ــود متحم ــاق خ چ

ــد. ــی دارن ــه وزن متعادل ــت ک ــی اس ــه ی کارکنان هزین

ــا  ــده شــده کارگــران چــاق در مقایســه ب همچنیــن دی

ــه  ــن کار ب ــد. ای ــتری میکنن ــت بیش ــود غیب ــالم خ ــکاران س هم

طــور مســتقیم بــر بهــره وری و کار تأثیــر گذاشــته و بــه ضــرر و 

ــد. ــا تجــارت میافزای ــا ی ــان کارفرم زی

چاقــی همچنیــن موجــب کاهــش فعالیــت کاری و افزایــش 

احتمــال آســیب در محــل کار میشــود. ایــن واقعیــت کــه چاقــی 

بــا بیماریهــای قلبــی عروقــی و دیابــت رابطــه ی تنگاتنگی داشــته، 

باعــث میگــردد افــراد چــاق بــرای نداشــتن بیمــاری تحت بررســی 

ــد. قرارگیرن

کارفرمایــان نیــز متحمــل افزایــش هزینــه هــای مخــارج و مطالبات 

پزشــکی میشــوند. بیشــتر کارفرمایــان افــراد را بــه از دســت دادن 

وزن تشــویق میکننــد بــه ایــن دلیــل کــه هزینــه هــای مربــوط بــه 

پوشــش حــق بیمــه ســالمت بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت.

ــاش  ــه دیگــری توســط دانشــگاه منچســتر و دانشــگاه مون مطالع

ــا  ــد کــه آی ــه ایــن موضــع پــی ببرن ــا ب در ملبــورن انجــام شــد ت

ــض  ــه تبعی ــر گون ــه ه ــودن از منظــر اســتخدام منجــر ب ــاق ب چ

ــه ای از  ــدگان، رزوم ــرکت کنن ــه ش ــد. ب ــد ش ــب خواه ــا تعص ی

متقاضیــان همــراه بــا یــک عکــس کوچــک نشــان داده شــد. و از 

ــه شــرایطی  ــا توجــه ب ــا متقاضیــان کار را ب آنهــا خواســته شــد ت

ــرایط  ــتن ش ــتگی و داش ــه، شایس ــتمزد اولی ــوق و دس ــد حق مانن

اســتخدام مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. رزومــه هــا حــاوی تصاویری 

ــد  ــاهده ش ــد. مش ــی بودن ــی چاق ــد از جراح ــل و بع ــان قب از زن

ــی  ــن عوامل ــی در تعیی ــل توجه ــض قاب ــورد، تبعی ــر م ــه در ه ک

ــت اســتخدام، و پتانســیل کاری  ــوق و دســتمزد، قابلی ــد حق مانن

متقاضــی کــه چــاق بــوده، وجــود دارد. میتــوان گفــت کــه زنــان 

ــا  ــه ب ــی( در مقایس ــل جراح ــش از عم ــان پی ــاق )تصاویرش چ

رزومــه هایــی کــه دارای تصاویــر بعــد از عمــل جراحــی بودنــد، بــا 

ــری مواجــه شــدند. واکنــش هــای منفــی ت

ــگاه  ــکی دانش ــز پزش ــده در مرک ــام ش ــه ی انج ــق مطالع ــر طب ب

دوک، مشــاهده شــد کــه، در طــول پنــج ســال، کارکنــان چــاق دو 

برابــر دیگــر کارکنــان درخواســت غرامــت کردنــد، ســیزده برابــر 

بیشــتر از ســایرین بــه دلیــل بیمــاری یــا جراحــت بــه مرخصــی 
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ــتتر  ــکاران تندرس ــتر از هم ــر بیش ــت براب ــد و هف رفتن

ــا همــکاران الغــر درخواســت هزینــه هــای پزشــکی  ی

ــد. نمودن

بــر اســاس تحقیقــی که توســط پژوهشــگری 

 Cort Rudolph بنــام کــورت ردولــف

 Wayneویــن ایالتــی  دانشــگاه  از 

صــورت   ،  State University

کــه  شــد  عنــوان  گرفــت، 

تبعیــض  حالــت  بارزتریــن 

میشــود  دیــده  هنگامــی 

ــی  ــند، زمان ــدی باش ــدان جدی ــتخدام کارمن ــال اس ــه در ح ک

کــه ایــن کارمنــدان جدیــد مســتعد مقایســه شــدن بــا 

هســتند. کلیشــهای  تصورهــای 

ــودن،  ــل ب ــد، تنب ــهای همانن ــورات کلیش ــی تص ــور کل ــه ط ب

ــراد  ــه اف ــبت ب ــودن، نس ــد ب ــواد و ُکن ــی س ــودن، ب ــالق نب خ

ــد  ــر رون ــغلی ب ــض ش ــن تبعی ــن، ای ــود دارد. بنابرای ــاق وج چ

ــاء،  ــد، ارتق ــد اســتخدام جدی اســتخدام از هــر راه ممکــن، مانن

ــذارد. ــر میگ ــاط تأثی ــم و انضب ــتمزد و نظ ــوق و دس حق

زنــان، بــه خصــوص، آنهایــی کــه چاقنــد، چشــم انــداز شــغلی 

ــد.  ــم میکنن ــخص و مبه ــی نامش ــل توجه ــد قاب ــا ح ــود را ت خ

 Charles مطابــق تحقیقــات دیگــری کــه توســط چارلــز بــاوم

 Middle اســِتیت  تنســی  میــدل  دانشــگاه  از   ،Baum

ــان داد  ــد، نش ــام ش Tennessee State University، انج

ــا 2ر6  ــان را ت ــد درآمــد ســاالنه آن ــان میتوان ــی در زن کــه چاق

ــد. ــش ده در صــد کاه

روی هم رفته، چاقی در بسیاری از جهات میتواند بر اشتغال تأثیر 

بگذارد و میگذارد، و ممکن است همچنین موجب ضرر و زیان رسیدن 

نه تنها به کارمند، بلکه به کارفرما نیز شود.

برای مقابله با این مشکل، شرکتهای کوچک و بزرگ به معرفی 

برنامههای تندرستی دست زده و طرحهایی را پیاده میکنند که 

و رسیدن  وزن  دادن  از دست  به  را  کارکنان چاق  است  ممکن 

افراد  با  که  واقعیتی  حال،  این  با  کند.  تشویق  اندام  تناسب  به 

چاق به گونهای دیگر رفتار میشود، در حال افزایش است. چاق 

کارفرما  انداز  چشم  و  دیدگاه  بر  بسیاری  های  جنبه  از  بودن 

و  پیشداوری  این  کاهش  منظور  به  رو،  این  از  میگذارد.  تأثیر 

تبعیض که هم به لحاظ اخالقی و هم قانونی اشتباه است، باید 

با این  افرادی که  تالش بسیاری صورت گیرد. بسیار مهم است 

رنج  تبعیضآمیز ضد چاقی  قضاوت  از  و  میشوند  مواجه  برچست 

اعالم کرده  را  اعتراض خود  این معزالت  تمام  برابر  در  میبرند، 

ننشینند. ساکت  و 

در کل فرایند طرز فکر غرض ورزی نسبت به کارکنان چاق، برخی 

از کارفرمایان از اعتبار، مهارت، و پتانسیل آنها که مجددًا عنوان 

میکنم میتواند بعنوان خسارت و زیان محسوب شود، چشم پوشی 

میکنند. همه ی کارمندان چاق ُکند و بیحال نیستند. همچنین، 

بهترین  از  نیز  هستند،  اندام  تناسب  دارای  که  کارمندانی  تمام 

مهارتها و تواناییها برخوردار نمیباشند.
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فشار خون چیست؟
ــه دیگــر نقــاط بــدن مــی رســانند  ســرخرگها خــون را از قلــب ب

.بــرای آنکــه خــون بتوانــددر ایــن عــروق بــه جریــان در آیــد، نیــاز 

بــه فشــار مناســبی دارد.ایــن فشــار جریــان خــون در ســرخرگهای 

ــر  ــب در اث ــه قل ــاض عضل ــر انقب ــه در ه ــاری ک ــی فش ــدن یعن ب

برخــورد خــون بــه دیــواره ســرخرگ وارد مــی شــود، فشــار خــون 

ــزرگ ، قابلیــت ارتجــاع و  ــام دارد. هنگامــی کــه ســرخرگهای ب ن

اســتحکام طبیعــی خــود را از دســت بدهنــد و عــروق کوچــک ، 

ــد  ــب همانن ــی رود. قل ــاال م ــوند ،فشــار خــون ب ــر ش ــز باریکت نی

یــک پمــپ بــا انقبــاض و   اســتراحت خــود ، خــون را بــه داخــل 

ــاژ،  ــن پمپ ــل ای ــف مراح ــای مختل ــتد.در زمانه ــی فرس ــروق م ع

فشــار خــون در ســرخرگها تغییــر مــی کنــد.

ــه  ــت  ک ــتولیک اس ــار سیس ــارخون ، فش ــزان فش ــن می باالتری

ــب  ــه قل ــاض ماهیچ ــگام انقب ــه هن ــه ب ــت ک ــاری اس ــان فش هم

موجــب میشــود تــا خــون از قلــب بــه ســایر نقــاط بــدن برســد. 

ــه  ــت ک ــتولیک » اس ــار دیاس ــارخون، »فش ــزان فش ــن می کمتری

فشــار بیــن ضربانهــای قلــب محســوب مــی شــود و مربــوط  بــه 

زمانــی اســت قلــب  در حالــت اســتراحت اســت. فشــار خــون بــر 

ــدازه گیــری مــی شــود. حســب میلیمتــر جیــوه ) mmhg( ان

ــود .  ــی ش ــان داده م ــدد نش ــه دو ع ــون برپای ــار خ ــزان فش می

اولیــن عــدد مربــوط بــه فشــار سیســتولیک یــا ماکزیمــم و دومــی 

مربــوط بــه فشــار دیاســتولیک یــا مینیمــم اســت . معمــوال یــک 

ــار  ــر mmhg 140/90 است.)140فش ــادل زی ــون متع ــار خ فش

ــار  ــردی دچ ــر ف ــک (. اگ ــتو لی ــار  دیاس ــتولیک و 90 فش سیس

بیمــاری دیابــت یــا بیماریهــای مزمــن کلیــه باشــد فشــار خــون 

ــد ــر از mmhg  130/80 باش ــد کمت وی بای

 شرح بیماری
ــان  ــارت اســت از افزایــش فشــار وارده از جری فشــار خــون باالعب

خــون بــه دیــواره رگهــای خونــی کــه در آن فشــار خــون 

سیســتولیک بیشــتراز mmhg 140 و فشــار خــون دیاســتولیک 

باالتــر از mmhg 90 اســت . فشــار خــون بــاال گاهــی »کشــنده 

بــی ســروصدا » نامیــده مــی شــود زیــرا تــا مراحــل انتهایــی اکثــرًا 

هیــچ عالمتــی نــدارد. توجــه داشــته باشــید کــه فشــارخون بطــور 

طبیعــی در اثــر اســترس و فعالیــت بدنــی بــاال مــی رود، امــا فردی 

کــه دچــار بیمــاری  فشــار خــون بــاال اســت، به هنــگام اســتراحت 

ــای  ــم ه ــت . رژی ــی اس ــد طبیع ــر از ح ــارخونش باالت ــز فش نی

ــک ،  ــر نم ــرب و پ ــای چ ــاد غذاه ــرف زی ــی، مص ــت غذای نادرس

بــی تحرکــی و زندگــی ماشــینی از جملــه عوامــل مســتعد کننــده 

بــرای ابتــال بــه بیمــاری پرفشــاری خــون اســت.

عالیم شایع فشار خون باال
بســیاری از افرادکــه دچارفشــارخون بــاال هســتند، احســاس بیماری 

آشنایی با فشارخون

 دکر نسیم حکیمی ها    
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ندارنــد و حــال عمومــی آنــان خــوب اســت. 15 % افــراد 

ــر  ــاال دارای فشــارخون هســتند و خودشــان خب ســن ب

ندارنــد. در مــواردی کــه فشــارخون خیلــی باال مــی رود، 

ســردرد و گاهــی اوقــات نیــز تنگی نفــس و خونریــزی از 

بینــی رخ مــی دهــد. بــا ایــن وجــود تنهــا راه تشــخیص 

فشــارخون بــاال، انــدازه گیــری میــزان آن اســت.

ــم ســردرد و ســرگیجه ، خــواب آلودگــی ،گیجــی ، کرختــی  عالی

ومورمورشــدن در دســتها وپاهــا ســرفه خونــی ،خونریــزی از بینــی 

وتنگــی نفــس شــدید مربوطبــه بــاال رفتــن خــون بطــور بحرانــی 

هســتند.

علل فشار خون باال
ــان  ــر آن ــه نف ــاال، در ن ــون ب ــار خ ــه فش ــال ب ــر مبت ــر ده نف از ه

،یعنــی 90 %  علــت دقیــق بــرای فشــار خــون شــناخته  نشــده 

ــده مــی شــود. ــاال  نامی ــه فشــاری خــون ب ــوع اولی ــه ن اســت ک

در تعــداد کمــی از افــراد مبتــال بــه فشــار خــون بــاال) نــوع ثانویــه 

پرفشــاری خــون (عواملــی همچــون تنــگ شــدن ســرخرگ 

ــدد  ــحه از غ ــای مترش ــد هورمونه ــالل در تولی ــا اخت ــوی وی کلی

ــاد  ــی در ایج ــه و حاملگ ــت کلی ــای باف ــوی ، بیماریه ــوق کلی ف

بیمــاری نقــش دارنــد . و یــا برخــی اوقــات ، بعضــی داروهــا مثــل 

ــا افســردگی اســتفاده  ــت و ی ــان آرتری ــرای درم ــه ب ــی ک داروهای

ــاال مــی گــردد. مــی شــود، موجــب افزایــش فشــار خــون ب

چه کسانی در معرض خطر بیشری قرار دارند ؟
افراد دارای اعضای خانواده نزدیک مبتال به پرفشاری خون.

 سیاهپوستان.

 افراد باالی 35 سال.

 افراد چاق.

 افراد فاقد فعالیت جسمانی.

 افرادی که نمک زیادی مصرف می کنند.

ــرس ،  ــون ، نق ــد خ ــاری قن ــا بیم ــت ی ــه دیاب ــال ب ــراد مبت  اف

بیمــاری کلیــوی.

 زنان حامله.

 زنانیکــه قــرص هــای ضدحاملگــی اســتفاده مــی کننــد ، چــاق 

ــت  ــوده اس ــاال ب ــان ب ــار خونش ــی فش ــول حاملگ ــتند، در ط هس

ــار  ــا دچ ــته ی ــون داش ــاری خ ــی از پرفش ــابقه ای خانوادگ ، س

ــند. ــی باش ــوی م ــف کلی ــاری خفی بیم

 افرادی که الکل زیادی مصرف می کنند.

عوارض فشار خون باال
ســکته مغــزی ، حملــه قلبــی ، نارســایی احتقانــی قلــب و ورم ریــه 

،نارســایی کلیــه و اســیب چشــمی و مشــکل بینایــی از عــوارض اصلی 

فشــار خــون بــاال هســتند .بایــد دانســت اگــر فشــار خــون بــاال درمان 

گــردد آنــگاه از خطــر ابتــال بــه عــوارض آن کاســته خواهــد شــد .

در رابطــه بــا پــر فشــاری خــون، چــه کاری مــی تــوان 
اجنــام داد؟

 اگر چاق هســتید وزن خود را کاهش دهید .

 غذاهــای ســالمتر حــاوی مقادیــر پائیــن چربــی اشــباع ، 

چربــی ترانــس ، کلســترول و نمــک مصــرف کنیــد .

 مطابق دســتور اســالم الکل مصرف نکنید. .

 از لحــاظ جســمانی فعــال باشــید. دســت کــم 30 دقیقه در بیشــتر 

یــا تمــام روزهــای هفتــه فعالیت جســمانی داشــته باشــید .

ــرف  ــک مص ــتور پزش ــق دس ــت طب ــود را درس ــای خ  داروه

نماییــد .

 بدانیــد کــه ســطح فشــار خــون شــما بایــد در چــه حــدی باشــد 

و ســعی کنیــد کــه فشــار خونتــان در ایــن ســطح حفــظ شــود.

ــک  ــه کم ــون چگون ــاری خ ــد پرفش ــای ض داروه
ــد ؟ ــی کنن م

برخــی از داروهــا ماننــد گشــاد کننــده هــای عروقــی، کمــک مــی 

ــد و در  ــی بمانن ــاز باق ــده و ب ــل ش ــی ش ــای خون ــا رگه ــد ت کنن

ــک  ــرد. ی ــورت گی ــا بهترص ــالل آنه ــون از خ ــان خ ــه جری نتیج

ــدن شــما آب  ــا ب داروی دیورتیــک)ادرار آور( ســبب مــی شــود ت

و نمــک اضافــی خــود را دفــع نمایــد . ســایر داروهــا کمــک مــی 

ــدرت  ــا ق ــراه ب ــری هم ــته ت ــان آهس ــما ضرب ــب ش ــا قل ــد ت کنن

کمتــر داشــته باشــد.      

در مورد مصرف دارو چه چیزهایی را باید بدانیم ؟
 ممکــن اســت پزشــک شــما جهــت کاهــش فشــار خــون شــما 

بــه حــد طبیعــی، یــک یــا تعــداد بیشــتری دارو تجویــز نمایــد .

ــون  ــار خ ــش فش ــت کاه ــی جه ــای متفاوت ــه روش ه ــا ب  داروه

ــد . ــی کنن شــما عمــل م

 داروها زمانی موثر هستند که به شکل منظم استفاده شوند.

 هیچگاه سر خود مصرف داروهایتان را قطع نکنید .

 ضــروری اســت کــه حتــی پــس از کاهــش فشــار خــون، همچنــان 

دارو مصــرف کنیــد )شــاید بــرای همــه طــول عمرتــان(، تــا فشــار 

ــی بماند ــان طبیع خونت
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ورزش همگانــی پرداختــن عامــه مــردم بــه ورزش حتــی در زمــان 

ــوده  ــراد ب ــرایط اف ــود و ش ــات موج ــه امکان ــه ب ــا توج ــاه و ب کوت

)ماننــد پیــاده روی ،کــوه پیمایــی ، دوهــای عمومــی و ورزشــهای 

ــعه  ــاز توس ــه س ــی زمین ــترش ورزش همگان ــی( گس ــی محل بوم

پایــدار کشــور بــوده 

ــردم  ــه م ــرای عام ــی ب ــت بدن ــوم تربی ــه مفه ــی ب ورزش همگان

ــوردار  ــی برخ ــی صنعت ــه از زندگ ــهر نشــینان ک ــه خصــوص ش ب

هســتند بــوده و یکــی از ضرورتهــای زندگــی قلــم داد مــی شــود . 

ــه افزایــش آمادگــی  ــه تنهــا ب انجــام تحــرکات جســمی منظــم ن

جســمانی مــی انجامــد بلکــه بــرای تقویــت روح و روان نیــز مفیــد 

ــازی اراده و  ــد س ــر در توانمن ــل مؤث ــی عام اســت ، ورزش همگان

فکــر انســانها اســت . 

ــرگ  ــت م ــایعترین عل ــال 2020 ش ــا س ــزارش WHO ت ــق گ طب

انســانها بیماریهــای قلبــی وعروقــی هســتند و کــم تحرکــی یکــی 

از مهمتریــن عوامــل خطــر زا محســوب مــی شــود . نقــش ورزش 

ــش  ــواده پی ــاط در خان ــاد نش ــه ایج ــی از جمل ــت روان در بهداش

ــس و  ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــراب ، افزای ــردگی ، اضط ــری از افس گی

... ثابــت شــده اســت و پرداختــن بــه امــر ورزش همگانــی تأثیــر 

ــد داشــت.  ــه خواه ــی جامع بســزایی در بهداشــت روان

انواع مترینات
1_اینـروال : تمرینـات اینتـر وال یـا متنـاوب ، شـامل مراحل 
تمرین و اسـتراحت اسـت. در این نوع تمرینات )ATP (  بیشـتری 

و دسـتگاه اسـید الکتیک کمتـری تولید می کنـد در نتیجه تجمع 

اسـید الکتیـک کمتـر و خسـتگی متعاقـب آن نیز کمتـر دیده می 

شـود. مثال شـما مـی خواهید هـزار متر بدویـد اگر صد متر سـریع 

بدویـد و صـد متر آهسـته ، تمرینات شـما اینتروال اسـت .

تمریناستراحتست  تکرار

 متر200دو متر فعال 200بار 2بار 5      

ــتراحت  ــا اس ــر و ب ــار 200 مت ــوق 5 ب ــدول ف ــه ج ــه ب ــا توج ب

متعاقــب آن 2 بــار انجــام مــی شــود یعنــی در پایــان 10 بــار دو ، 

200 متــر را در دو مرحلــه انجــام مــی دهیــد.)در تمریــن اینتــروال 

شــدت تمریــن ، زمــان تمریــن و مســافت مهــم اســت(

2-فارتلـــک : )بـــازی بـــا ســـرعت( ایـــن تمریـــن بـــازی بـــا 
ـــتقامتی اســـت ،  ـــن اس ـــی تمری ـــود و نوع ـــی ش ـــده م ـــرعت نامی س

ـــورت  ـــه ص ـــت ب ـــا و طبیع ـــه ه ـــا ، تپ ـــن در کوهه ـــوع تمری ـــن ن ای

ـــی  ـــام م ـــدن انج ـــا دوی ـــدم زدن و درج ـــریع ، ق ـــدن آرام و س دوی

ـــود. ش

ورزش و تندرستی

ورزش مهگانی

 هادی اجنام 

74



3-ایســتگاهی : ایــن نــوع تمریــن بــرای فضــای کــم اســت 
ــای  ــا ج ــاق ی ــل ات ــتگاه داخ ــد ایس ــدن چن ــا چی ــوان ب ــی ت و م

دیگــر ایــن تمریــن را انجــام داد و فعالیــت هــای مختلــف ورزشــی 

انجــام داد 

4-پالیــو مــرک : باعــث افزایــش تــوان غیــر هــوازی عضــالت 
ــرش  ــش و پ ــواع جه ــورت ان ــه ص ــن ب ــن تمری ــردد. کال ای میگ

ــاال ، شــنا و غیــره  ــه ســمت ب صــورت مــی گیــرد. مثــل پــرش ب

ــوان عضــالت مــی شــود. کــه باعــث افزایــش ت

ـــم  ـــدت ک ـــا ش ـــدت و ب ـــی م ـــی طوالن ـــتقامتی : تمرین 5-اس
ـــت : ـــوع اس ـــر دو ن ـــردد . و ب ـــرا میگ اج

ــه در  ــت کـ ــی اسـ ــی تمرینـ ــتقامت عمومـ ــوم: اسـ ــف- عمـ الـ

جهـــت تقویـــت سیســـتم قلبـــی و تنفســـی اســـت ماننـــد دو ، 

شـــنا ، دوچرخـــه ســـواری ، طنـــاب زنـــی .

ـــا  ـــک ی ـــامل ی ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــامل تمرینات ـــی : ش ب- موضع

چنـــد عضلـــه مـــی شـــود ماننـــد تمریـــن بـــا وزنه)وزنـــه کـــم 

ـــاال(  ـــرار ب تک

چند نکته
1-قبل از هر حرکت ورزشی )فوتبال ، والیبال ، شنا و...(

باید بدن خود را گرم کنیم . زمان گرم کردن بستگی به 

نوع ورزش دارد. حداقل 10 دقیقه باشد . 

حرکات  با   ( کنیم  سرد  را  خود  بدن  ورزش  از  2-بعد 

کششی ، دو نرم ،دراز و نشست(

3-در واقع بیشتر مصدومیت های ورزشی از گرم نکردن بدن قبل از 

ورزش و سرد نکردن بدن بعد از ورزش است 

نوشیدنی  یا در طول روز  تمرین ورزشی  4-سعی کنیم در هنگام 

زیادی استفاده کنیم)12لیتر(

5-اگر بعد از تمرین ورزشی عضالت بدن شما درد گرفت یا دچار 

گرفتگی عضله شده زیاد نگران نباشید زیرا ماده ای به نام الکتیک 

جمع شده و بعد از چند روز تمرین و استراحت بهبود میابد

بیشتر  را  تمرین  شدت  روز  هر  کنیم  سعی  ورزشی  تمرین  6-در 

کنیم. مثال اگر امروز 30 دقیقه تمرین کردیم یا 200 متر دویدیم ، 

فردا زمان تمرین ، مسافت و ورزن تمرین را بیشتر کنیم 
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متــام گياهــان آفريــده و نشــانه ي عظمــت خداونــد 
ــده  ــرآن آم ــا در ق ــام آهن ــه ن ــي ك ــتند. گياهان هس
ــر  ــم از نظ ــرد و ه ــواص و كارب ــر خ ــم از نظ ــت ه اس
وقايــع و رويدادهايــي كــه مهــراه نــام آهنــا ذكــر 
گرديــده امهيــت ويــژه اي دارنــد. گياهانــي كــه 
نــام آهنــا بــه كالم اهلــي راه يافتــه انــد بايــد از ســوي 
حمققــان علــوم زيســي مــورد توجــه خــاص قــرار 
گرينــد. ايــن گياهــان عبارتنــد از: انگــور، انــار، 
اجنــري، زيتــون، ســري، پيــاز، عــدس، مــنّ )ترجنبــن(، 
گــز، خنــل، ســدر، درخــت مســواك، حنــا، زجنبيــل، 
و  زّقــوم  رحيــان،  خــردل،  كــدو،  اقاقيــا،  خيــار، 

ــع. ضري

ــته و  ــر داش ــای بش ــی همپ ــی قدمت ــان داروی ــتفاده از گیاه اس

بــرای مــدت طوالنــی یکــی از مهمتریــن ابزارهــای انســان بــرای 

ــوده اســت. پــس از ظهــور پزشــکی نویــن و  ــر بیمــاری ب غلبــه ب

اســتفاده گســترده از داروهــای شــیمیایی گرایــش مــردم برخــی 

ــون پــس  ــا اکن ــت. ام ــی کاهــش یاف ــه گیاهــان داروی کشــورها ب

از حــدود یــک قــرن از حاکمیــت مطلــق پزشــکی نویــن مجــددا 

ــه  ــه آن رو ب ــر ب ــتقبال بش ــته و اس ــد برافراش ــی ق ــب گیاه ط

ــز  ــم تمرک ــز علیرغ ــی بهداشــت نی ــش اســت ســازمان جهان افزای

بــر گســترش پزشــکی نویــن همــواره از طــب ســنتی و اســتفاده 

ــت. ــوده اس ــت نم ــی حمای ــان داروی ــی از گیاه علم

ــاس  ــر اس ــه ب ــت ك ــان اس ــایع در جه ــاري ش ــك بیم ــت ی دیاب

گــزارش ســازمان جهانــي بهداشــت اكنــون حــدود 400 میلیــون 

اثرات ضد ديابيت گياهان قرآني

خواص خوراکیها

 تلخیص  از مقاله دكر امحد قرباني 
سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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ــر  ــددي نظی ــوارض متع ــتند. ع ــال هس ــه آن مبت ــا ب ــر در دنی نف

ــي در  ــایي قلب ــي و نارس ــالالت بینای ــوي، اخت ــاي كلی ــیب ه آس

ــت ایجــاد مــي شــوند. در حــال حاضــر انســولین  نتیجــه ي دیاب

و دارهــاي كاهنــده ي قنــد خــون خوراكــي بــراي درمــان دیابــت 

ــي شــوند. اســتفاده م

الف- انار 
انــار بــا نــام علمــي Punica granatum از گیاهــان خانــواده 

Punicaceae اســت

ــوه  ــف گل و می ــاي مختل ــاره ه ــت: عص ــر دیاب ــار ب ــرات ان اث

ــام،  ــترول ت ــرید، كلس ــري گلیس ــد، ت ــش قن ــب كاه ــار موج ان

ــت. در  ــده اس ــي ش ــات دیابت ــون حیوان LDL و VLDL در خ

ــار بیشــتر از آنكــه  مطالعــات انجــام گرفتــه روي انســان، آب ان

ــي  ــش چرب ــب كاه ــد موج ــته باش ــر داش ــون تاثی ــد خ ــر قن ب

ــي  ــرات آنت ــش اث ــون و افزای ــار خ ــدن فش ــن آم ــون، پایی خ

ــد از  ــار مــی توان ــن خــوردن ان اكســیداني شــده اســت . بنابرای

ــد. ــت بکاه ــاری دیاب ــوارض بیم ــدت ع ش

مكانیسم اثر انار در دیابت: 

)1( افزایش فعالیت آنزیم هاي آنتي اكسیدان بدن . 

)2( تحریك ورود گلوكز به سلول ها . 

peroxisome proliferators- فعالیــت  تحریــك   )3(

activated receptor )PPAR ( در بافــت هــا کــه گروهــي از 

فاكتــور هــاي رونویســي از ژن هــا هســتند كــه در اعمالــي نظیــر 

جــذب اســید هــاي چــرب و ذخیــره آنهــا، ســوخت و ســاز گلوكــز 

و فرآینــد هــاي التهابــي نقــش دارنــد. كاهــش فعالیــت آنزیــم آلفــا 

ــز از روده.   ــار جــذب گلوك ــن مه ــداز و بنابرای گلوكوزی

روش مصــرف انــار: مصــرف روزانــه آب انــار 50 میلــي لیتــر، پــودر 

میــوه 8-4 گــرم و در مــورد گل انــار 5-4 گــرم مــي باشــد.

مصــرف انــار در بــارداري و شــیردهي: در مــورد عــوارض احتمالــي 

ــتندات  ــیردهي مس ــارداري و ش ــار در ب ــا گل ان ــوه ی ــرف می مص

علمــي وجــود نــدارد.

ــالت  ــورد تداخ ــادي در م ــات زی ــار: اطالع ــي ان ــالت داروی تداخ

دارویــي انــار وجــود نــدارد. گروهــي از محققیــن در مــوش هــاي 

ــي  ــار فارماكوكینتیــك )اثرات ــد كــه آب ان ــي نشــان داده ان صحرای

ــك دارو اعمــال مــي كنــد( كاربامازپیــن را مهــار  ــر ی ــدن ب كــه ب

مــي كنــد.

ب- زيتون
 Oleaceae زیتــون درخچــه اي اســت از گیاهــان خانــواده

ــاعد  ــرایط مس ــه در ش ــي ك ــبز دائم ــاي س ــرگ ه ــا ب ب

مــي توانــد بیــش از هــزار ســال عمــر كنــد. بــر اســاس 

ــاه  ــن بخــش گی ــات انجــام شــده موثرتری ــج مطالع نتای

ــرای دیابــت بــرگ هــاي آن مــي باشــد. ب

اثــرات زیتــون بــر دیابــت: در مطالعــات بــر روي حیوانــات دیابتــي 

مشــخص شــده اســت كــه بــرگ زیتــون عــالوه بــر كاهــش قنــد 

و چربــي خــون قــادر اســت میــزان آنزیــم هــاي كبــدي AST و 

ALT را كاهــش دهــد كــه بیانگــر اثــر محافظتــي بــر كبــد اســت. 

ایــن گیــاه همچنیــن از پیشــرفت دیابــت نــوع 1 بــا منشــاء خــود 

ایمنــي جلوگیــري مــي نمایــد. در حیوانــات دیابتــي اثــرات بــرگ 

زیتــون روي شــاخص هایــي نظیــر قنــد و چربــي بــا اثــرات ایجــاد 

شــده توســط گلــي بنکالمیــد قابــل مقایســه اســت.

مكانیســم اثــر زیتــون در دیابــت: علــت اصلــي اثــر ضــد دیابتــي 

ــود در  ــات موج ــیداني تركیب ــي اكس ــت آنت ــون خاصی ــرگ زیت ب

ــري  ــت جلوگی ــوارض دیاب ــا پیشــرفت ع ــروز ی ــه از ب آن اســت ك

مــي كنــد. اخیــرا پیشــنهاد شــده اســت كــه بــرگ زیتــون ســبب 

افزایــش ترشــح انســولین از ســلول هــاي بتــا نیــز مــي شــود 

ــده  ــك ش ــرگ خش ــرم از ب ــدار 8-7 گ ــون: مق ــرف زیت روش مص

زیتــون در 150 میلــي لیتــر آب داغ ریختــه شــود و روزانــه 3 بــار 

ــس از 15 روز  ــنتي پ ــب طــب س ــر اســاس كت ــردد. ب مصــرف گ

مصــرف بــرگ زیتــون، بایــد 8 روز از خــوردن آن اجتنــاب نمــود و 

مجــددا در صــورت لــزوم بــه مصــرف آن ادامــه داد.

ــتندات  ــود مس ــت نب ــه عل ــیردهي: ب ــارداري و ش ــرف در ب مص

ــود. ــاط ش ــرف آن احتی ــت در مص ــر اس ــي بهت علم

تداخــالت دارویــي: در مــورد تداخــالت دارویــي بــرگ زیتــون 

مســتندات علمــي كافــي وجــود نــدارد. انتظــار مــي رود كــه مصــرف 

همزمــان ایــن گیــاه بــا ســایر داروهــاي ضــد دیابــت ماننــد انســولین 

و گلیبــن كالمیــد قنــد خــون را بیــش از انــدازه كاهــش دهــد.

ج- سري
ــام  ــه )Alliaceae( و ن ــواده آلیاس ــه خان ــق ب ــاه متعل ــن گی ای

علمــي آن Allium sativum مــي باشــد. 

ــي  ــات دیابت ــه روي حیوان ــا مطالع ــت: ب ــر دیاب ــیر ب ــرات س اث

مشــخص شــده اســت كــه ســیر مــي توانــد قنــد و چربــي هــاي 
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ــش  ــرید را كاه ــري گلیس ــترول و ت ــر كلس ــون نظی خ

دهد.همچنیــن عملكــرد عــروق قلــب و آئــورت را بهبــود 

مــي بخشــد و از عــوارض دیابــت مــن جملــه نارســایي 

ــد. ــه هــا جلوگیــري مــي كن كلی

مكانیســم اثــر ســیر در دیابــت: )1( ســیر بــا اثــر 

شــناخته شــده خــود یعنــي كاهــش چربــي خــون از خطــر بــروز 

ــراد دیابتــي مــي کاهــد )2( كاهــش قنــد  تصلــب شــرایین در اف

ــد از  ــای كب ــم ه ــت آنزی ــر فعالی ــق تغیی ــاال از طری ــون احتم خ

ــود.  ــي ش ــال م ــفاتاز«  اعم ــز 6- فس ــم »گلوك ــار آنزی ــه مه جمل

ایــن آنزیــم در ســلول كبــدي ســبب جــدا شــدن عامــل فســفات 

ــي  ــز م ــب گلوك ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــي ش ــز م ــول گلوك از مولك

توانــد از ســلول خــارج و وارد خــون شــود. ایــن گیــاه تــوان آنتــي 

اكســیداني بافــت هــا از جملــه كبــد و كلیــه هــا را افزایــش مــي 

دهــد و لــذا از ایجــاد عوارضــي نظیــر نارســایي كلیــه جلوگیــري 

مــي كنــد .

ــار در روز  ــه ب ــرم س ــده 4-2 گ ــك ش ــیر خش ــرف از س روش مص

مــي تــوان اســتفاده نمــود. در مــورد ســیر تــازه مقــدار پیشــنهادي 

4 گــرم در روز اســت 

مصــرف در بــارداري و شــیردهي: گــزارش شــده اســت كــه مصرف 

ســیر ســبب تغییــر بــوي شــیر مــادر مــي شــود و در مكیــدن نوزاد 

تغییــر رفتــار ایجــاد مــي كنــد و حتــي ممكــن اســت در كــودك 

ایجــاد قولنــج نمایــد .

تداخات دارویي سیر: 

ــد.  ــي كن ــدید م ــون را تش ــار خ ــده فش ــاي كاهن ــر داروه )1( اث

ــاد  ــا آســپرین و داروهــاي ضــد انعق ــي كــه همــراه ب )2( در صورت

نظیــر وارفاریــن و هپاریــن اســتفاده شــود ســبب افزایــش احتمــال 

خونریــزي مــي شــود. بنابرایــن توصیــه مــي شــود بیمــار حداقــل 7 

روز قبــل از هــر گونــه عمــل جراحــي مصــرف گیــاه را قطــع كنــد. 

)3( ســیر موجــب تشــدید اثــرات داروهــاي پاییــن آورنــده 

كلســترول و قنــد خــون مــي شــود. 

 Saquinavir ــا داروي ســاكیناویر )4( مصــرف همزمــان ســیر ب

)نوعــي داروي ضــد ویــروس( غلظــت ســرمي ایــن دارو را كاهــش 

مــي دهــد. 

)5( در افــراد حســاس احتمــال بــروز واكنــش هــاي آلرژیــك نظیــر 

ــي  ــود ایمن ــاري خ ــي بیم ــوس )نوع ــي، پمفیگ ــت تماس درماتی

ــا و حتــي  ــو ادم كــه پوســت و مخــاط را مبتــال مــي كنــد(، آنژی

ــود دارد. ــي وج آنافیالكس

د -پياز
پیــاز بــا نــام علمــي Allium cepa غنــي از تركیبــات 

فالونوئیــدي بــه ویــژه فالونــول هــا )Flavonols(، دي 

هیدروفالونــول هــا )Dihydroflavonol( و آنتوســیانین 

هــا اســت. گــزارش شــده اســت كــه اضافــه كــردن پیــاز بــه 

ــترول،  ــد، كلس ــش قن ــبب كاه ــي س ــات دیابت ــذاي حیوان غ

و   AST، ALT( كبــدي  هــاي  آنزیــم  و  گلیســرید  تــري 

ــي  ــرات آنت ــا ایجــاد اث ــن ب ــي شــود. همچنی LDH( خــون م

ــیب  ــر آس ــا در براب ــت ه ــت از باف ــب حفاظ ــیداني موج اكس

ــردد. ــی گ ــت م ــي از دیاب ناش
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Nasturtium officinale نام علمی علف چشمه آب تره

)kuzalla( نام کردی: کوزه له

نام ترکی: بوالغ اوتی

watercress نام انگلیسی

از نظــر طبیعــت طبــق نظــر حكمــای طــب ســنتی علــف چشــمه 

گــرم و خشــك میباشــد و مصــرف آن گرم كننــده بدن و اشــتهاآور 

اســت و نفــخ و بــاد را تحلیــل میبــرد و خونریــزی از هــر عضــوی را 

متوقــف میكنــد. مــدر بــول و حیــض اســت و ترشــح ادرار را زیــاد 

مــی كنــد و قاعــده آور اســت و بــرای خــرد كــردن ســنگ كلیــه 

ــا پختــه علــف چشــمه خــورده  ــازه ی ــر اســت. اگــر ت ــی مؤث خیل

شــود بــرای تحلیــل نفــخ و بادهــای غلیــظ معــده و رودههــا و بــاز 

كــردن گرفتگــی هــا و انســداد و گــرم كــردن معــده و كمــك بــه 

ــاد ادرار و ســرخ  ــه و ازدی ــذا و خــرد كــردن ســنگ كلی هضــم غ

ــای  ــش درده ــو و كاه ــش درد پهل ــار و كاه ــگ رخس ــودن رن نم

طحــال و دلپیچــه و زخــم روده نافــع اســت.

مصــرف علــف چشــمه تــب بــر و ضــد كــرم اســت و در بیمــاری 

قنــد تأثیــر مثبــت وشــفابخش دارد. علــف چشــمه خلط آور اســت 

ــاری  ــن و بیم ــیتهای مزم ــه و برونش ــن ری ــای مزم و در بیماریه

هــای مجــاری ادرار و استســقا مفیــد اســت. در مــوارد روماتیســم 

ــد را در ادرار  ــدار قن ــد. مق ــی ده ــی م ــج شفابخش ــرس نتای و نق

ــه  ــد. در اســتعمال خــارج ل ــی ده ــد كاهــش م ــه قن ــان ب مبتالی

ــده  ــام دهن ــرای زخمهــای اســكوربوتی نتیجــه التی ــاه ب شــده گی

دارد. علــف چشــمه حتــی االمــكان اگــر بــه صــورت خــام و تــازه 

مصــرف شــود حــد اكثــر خــواص آن منعكــس مــی گــردد. بــرای 

پــرکاری تیروئیــد بســیار نافــع و عالــی اســت

آن گیــاه حــاوی مقــدار قابــل توجهــی از آنتی اکســیدان های 

ــدی  ــش کلی ــرطان ها نق ــگیری از س ــه در پیش ــت ک ــف اس مختل

دارنــد. ایــن آنتی اکســیدان های فعــال شــامل ویتامین هــای 

ــه  ــتند ک ــروه B هس ــای گ ــوع از ویتامین ه ــن ن E,A,C  و چندی

ــلول های  ــه س ــکال  آزاد ب ــای رادی ــاندن مولکول ه ــیب رس از آس

ــد. ــری می کنن ــالم جلوگی س

ــه  ــال ب ــاه خطــر ابت ــن گی ــات آنتی اکســیدانی ای ــن ترکیب همچنی

ــف  ــاه عل ــرات گی ــش می دهند.مض ــو را کاه ــه و گل ــرطان ری س

ــه ســبب تركیبــات گوگــردی كــه دارد مصــرف آن در  چشــمه: ب

ــی  ــه و در برخ ــاك مثان ــنجهای دردن ــاد تش ــخاص ایج ــی اش بعض

مــوارد عــدم دفــع ادرار مــی نمایــد. در زنــان بــاردار نیــز مصــرف 

ــقط  ــه س ــم و در نتیج ــنج در رح ــب تش ــت موج ــن اس آن ممك

ــه نمــی شــود  ــد اصــاًل توصی ــم کاری تیروئی ــن شــود. در ک جنی

ــه عکــس دارد. نتیج

علف چشمه را بيشرت بشناسيم

 دکر نسیم حکیمی ها    

79



تغذیه سالم

 سیستم غذایی در ماه مبارک رمضان
روش صحیــح تغذیــه در مــاه رمضــان یکــی از مــوارد مهمــی اســت 

کــه الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا از عــوارض جســمی و یا 

عصبــی جلوگیــری شــود. در غیــر اینصــورت ممکــن اســت عوارضی 

حاصــل شــود کــه یــا روزه گرفتــن را عامــل آنهــا محســوب کننــد و 

یــا اثــرات آن باعــث عــدم تــداوم روزه گرفتــن گــردد.

بطــور کلــی چهــار فاکتــور در تغذیــه در مــاه رمضــان بایــد مــورد 

توجــه قــرار گیــرد کــه عبــارت انــد از: 

الــف- زمــان غــذا خــوردن، ب- میــزان غــذا خــوردن، پ – چگونــه 

غــذا خــوردن، ت- انتخــاب نــوع غــذا.

الف-تغذیه در ماه رمضان- زمان غذا خوردن:
در مــاه مبــارک رمضــان زمــان غــذا خــوردن اصلــی ســه مرحلــۀ 

ــم  ــاًل از ه ــه الزم اســت کام ــد ک ــی باش ــام م ــار و ش ســحر، افط

ــا مشــخص شــده  ــار تقریب ــان ســحر و افط ــند. دو زم مجــزا باش

اســت. در ســحر الزم اســت کــه طــوری برنامــه ریــزی شــود کــه 

عــالوه بــر زمــان کافــی بــرای ذکــر و دعــا و عبــادت زمــان کافــی 

بــرای غــذا خــوردن در نظــر گرفتــه شــده باشــد. یکــی از مــوارد 

اشــتباه غذایــی در ایــن مرحلــه تســریع در غــذا خــوردن در وقــت 

ســحر اســت کــه اثــرش بعــد از چنــد روز روزه گرفتــن در سیســتم 

گــوارش خواهــد بــود مثــل ســنگینی معــده، عــدم مراحــل هضــم 

طبیعــی غــذا در طــول روز، ترشــی معــده و در ادامــه بــه ناراحتــی 

هــای معــده و روده دچــار خواهنــد شــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــاه رمض ــه در م ــورد تغذی ــر در م ــه دیگ نکت

بایــد بــه زمــان صــرف افطــار و شــام توجــه داشت.نبایســتی بــدون 

درنظــر داشــتن حجــم غــذای خــورده شــده در افطــار وارد مرحلــه 

شــام خــوردن شــد. صــرف افطــار مــی بایســت در اولیــن فرصــت 

ممکــن صــورت گیــرد تــا تداخلــی بــا زمــان شــام خــوردن پیــش 

نیاید.فاصلــه زمانــی افطــار و شــام بایــد آنقــدر باشــد کــه در موقــع 

صــرف شــام غــذای هضــم نشــده در معــده نباشــد. زمــان شــام 

ــا قبــل از  ــزی شــود کــه ت ــد طــوری برنامــه ری خــوردن هــم بای

خــواب زمــان کافــی بــرای هضــم وجــود داشــته باشــد و نبایــد بــا 

شــکم پــر بــه رختخــواب رفــت.

ب- تغذیه در ماه رمضان-میزان غذا خوردن:
یکــی دیگــر از نکاتــی کــه در مــورد تغذیــه در مــاه رمضــان بایــد 

بــه آن توجــه کــرد میــزان غــذا خــوردن اســت.یکی از مشــکالت 

در سیســتم غذایــی بســیاری از افــراد ایــن اســت کــه حجــم غــذا 

ــم  ــیار ک ــد بس ــار بای ــذای افط ــم غ ــت. حج ــرل نیس ــت کنت تح

ــا قبــل از شــام خــوردن از معــده خــارج شــده و امــکان  باشــد ت

شــام خــوردن بــدون اثــر مضــر جانبــی وجــود داشــته باشــد. حجم 

شــام بایــد بنحــوی کنتــرل شــود تــا هــم امــکان خــوردن میــوه 

بعــد از شــام باشــد، نــه تنقــالت مرســوم بعــد از شــام بــر محتویات 

معــده فشــار آورد، نــه مشــکلی در رونــد خــواب پیــش آیــد، و نــه 

مانعــی بــر غــذا خــوردن در وقــت ســحر حاصــل شــود.

پ- تغذیه در ماه رمضان- چگونه غذا خوردن
یکــی از معضــالت غــذا خــوردن خیلــی افــراد ســریع خــوردن غــذا 

ــا  ــی اســت وی ــت زمان ــه دلیــل محدودی ــا ب اســت کــه معمــواًل ی

ــه رســم عــادت.  ــا ب ــع غــذا خــوردن وی اســترس داشــتن در موق

بــه هــر دلیــل کــه باشــد تاثیــرات مضــرش در روی معــده بســیار 

شــدید خواهــد بــود و عواقبــی ناگــوار بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

ــت  ــم وق ــا تنظی ــت ت ــت داش ــد دق ــارک بای ــاه مب ــس در م پ

ــذا خــوردن در ســحر، افطــار وشــام  ــا غ ــی انجــام شــود ت بصورت

بــه تعجیــل صــورت نگیــرد. بنابرایــن بــا آرامــش غــذا خــوردن و 

در شــرایط نگرانــی ، اســترس و ناراحتــی غــذا نخــوردن خیلــی در 

ــر اســت. تأمیــن ســالمتی دســتگاه گــوارش مؤث

ت- تغذیه در ماه رمضان -انتخاب نوع غذا
ــن اســت  ــاه رمضــان ای ــه م ــورد تغذی ــکات در م یکــی دیگــر از ن

ــوع غــذای مصرفــی خــود داشــته  ــه ن کــه بایــد توجــه خاصــی ب

ــن  ــور تعیی ــن فاکت ــم مهمتری ــا میخوری ــه م ــید.غذاهایی ک باش

کننــده ســالمتی و بیماریهــای ماســت. بــا کمــال تاســف عوامــل 

متعــددی چــون عــدم اطــالع از مــواد غذایــی، قــدرت هــوس در 

انتخــاب، انتخــاب غــذا در تنوعــات مکانی-زمانــی، تبلیغــات تولیــد 

ــر اســاس قــدرت اقتصــادی در انتخــاب  کننــده هــا، و انتخــاب ب

ــد. نادرســت غذایــی مــا دخالــت دارن

ــا ناســالم  ــه مــواد اولیــه ســالم وی ــه هــدف اشــاره ب ــن مقال در ای

موجــود در مــواد غذایــی نیســت بلکــه مقصــد انتخــاب غذاهایــی 

تغذیه در ماه رمضان

دکرسید غالمرضا موسی پناه
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اســت کــه بــرای شــام ، ســحر و افطــار مناســب هســتند.تغذیه در 

مــاه رمضــان بایــد بــه گونــه ای باشــد غــذا هــای انتخــاب شــده در 

ســحر، افطــار، و شــام مــی بایســت مــواد الزمــه ۲۴ ســاعته بــدن 

یعنــی کربوهیدراتهــا، چربــی، پروتئیــن، فیبــر، ویتامینهــا، آنزیــم 

هــا و مــواد معدنــی الزم را بــه بــدن برســانند. بــه عبــارت دیگــر 

ــای  ــن نیازه ــذا ، تأمی ــده غ ــک وع ــم در ی ــش حج ــای افزای بج

غذایــی بایــد بیــن غذاهــای ســحر، افطــار، و شــام تقســیم شــوند.

نکات تغذیه ایی ماه رمضان در وقت سحر:
موارد زیر در موقع سحری خوردن پیشنهاد میشوند:

-خــوردن غــذا هــای اصلــی بــا در نظــر گرفتــن حجــم آن، شــرایط 

جســمی ، ســنی، وضعیــت هــای خــاص روزه گیــر و یــا داشــتن 

بیمــاری اشــکال نــدارد.

-بایستی از چندین نوع غذای پختنی استفاده کرد. 

-یکــی از نکاتــی کــه بایــد در مــورد تغذیــه در مــاه رمضــان بــه آن 

توجــه کــرد ایــن اســت کــه بــه جــای اینکــه معــده خــود را ازچندین 

نــوع غــذای پختنــی پــر کنیــد، از میوه جــات، ســبزی جــات، صیفی 

جــات، و نوشــیدنی هــای ســالم و چــای هــای گیاهــی متعــدد کــه به 

منظــور هــای مختلفــی وجــود دارنــد اســتفاده کنید.

مــواد  ودارای  رنگــی  قنــدی،  هــای مضــر،  نوشــابه  -جــای 

ــرای تصفیــه خــون،  ــده از چــای هــای گیاهــی متعــدد ب نگهدارن

جگــر، کلیــه هــا، وشســتن معــده و روده از مــواد نامناســبی کــه 

توســط غذاهــا و خوردنــی هــا وارد بــدن میشــوند ویــا بــرای جلــو 

ــون و…  ــار خ ــی، فش ــد، چرب ــترول، قن ــش کلس ــری از افزای گی

ــد. ــتفاده نمایی اس

حتمــا از غذاهــای قلیــا ســاز مثــل میــوه هــا، ســبزیجات، صیفــی 

ــوردن و  ــتفاده کنید.خ ــذا اس ــراه غ ــه هم ــز ب ــالت نی ــات، و غ ج

نوشــیدن مــواد غذایــی را کــه تولیــد اســید مــی نماینــد کنتــرل 

نماییــد مثــل: انــواع گوشــت، ماهــی و غذاهــای دریایــی، لبنیــات، 

تخــم مــرغ، حبوبــات، خشــکبار، شــکر ، روغــن هــا وســرکه.

ــر  ــن(در اث ــزاق قلیایی)تیالی ــرا ب ــد زی ــوب بجوی ــا را خ ــذا ه غ

ــی  ــه قلیای ــل ب ــت اســیدی آن را تبدی ــدن غــذا ، حال خــوب جوی

میکنــد.از خــوردن غــذا هــای رنگیــزه دار، طعــم دهنــده دار، دارای 

ــل: آرد  ــده مث ــه ش ــای تصفی ــذا ه ــز از غ ــده و نی ــواد نگهدارن م

ســفید، قنــد، نوشــیدنی هــای شــیرین ورنگــی، قهــوه، پنیــر هــای 

فــرآوری شــده، آب میــوه هــای ســاختگی، سوســیس و کالبــاس 

ــز  ــی نی ــد و بعض ــی دارن ــل جبران ــر قاب ــدد غی ــوارض متع ــه ع ک

ــه مــی شــوند پرهیــز کنیــد. باعــث خســتگی روزان

-از خوردن نمک تا حد امکان بپرهیزید.

ــان  ــاه رمض ــی در م ــه ای ــکات تغذی ــر از ن ــی دیگ -یک

ایــن اســت کــه از خــوردن آب قبــل از خوردن ســحری 

خــودداری کنیــد و همچنیــن از خــوردن نوشــابه هــای 

قنــد دار نیــز در وقــت ســحر جلوگیــری کنیــد.

نکات تغذیه ایی ماه رمضان در وقت افطار:
ــای  ــذا ه ــد شــامل غ ــای افطــار نبای ــذا ه ــف غ ــل مختل ــه دالی ب

ــرا: ــد زی ــنگین باش ــم وس ــی، حجی اصل

ــه  ــرا ب ــاره آن ــه یکب ــتی ب ــوده و نبایس ــی ب ــی خال ــده مدت -مع

فعالیــت وادا شــت.

-باید معده آمادگی پذیرش شام را داشته با شد.

-ابتدا با مقداری آب گرم و خرما، خوردن را آغاز کنید.

-خوردن مقداری کمی آش بدون حبوبات توصیه می شود.

-از غذا های بدون چربی در افطار استفاده نمایید.

ــت  ــر، ماس ــت، پنی ــس، گوش ــتنی، چیب ــل، بس ــوردن آجی -از خ

ــد. ــار بپرهیزی ــرب در افط ــر چ ــیر پ وش

ــد از  ــراط نکنی ــار اف ــع افط ــات در موق ــیرینی ج ــوردن ش -در خ

ــا  قنــد هــای ســاده بجــای قنــد هــای مرکــب اســتفاده کنیــد ت

ــد. ــزان الزم شــام صــرف کنی ــه می ــد ب ــوا نی بت

-در خــوردن نوشــیدنی اصــراف نکنیــد زیــرا مانــع شــام خــوردن 

خواهــد شــد.

نکات تغذیه ایی ماه رمضان در وقت شام:
همانطــور کــه گفتــه شــد ســعی کنیــد بیــن افطــار و شــام فاصلــه 

کوتــاه باشــد.

-قبل از شام آب میل نکنید.

ــواب را  ــم خ ــد، ه ــد باش ــش از ح ــام بی ــذا ی ش ــم غ ــر حج -اگ

ــحر  ــذادر س ــوردن غ ــع خ ــم مان ــد ، ه ــرار میده ــر ق ــت تأثی تح

خواهــد شــد و هــم تکــرار آن باعــث ســوء هاضمــه و بــروز بیمــاری 

هــای گوارشــی خواهــد شــد.

-حجــم شــام بایــد آنقــدر کنتــرل شــده باشــد کــه جلــو خــوردن 

میــوه جــات را نگیــرد.

ــل  ــد، از قب ــالت را داری ــوردن تنق ــد خ ــام قص ــد از ش ــر بع -اگ

ــد. ــرل نمایی ــام را کنت ــزان ش می

ــت ، در  ــه اس ــل مالحظ ــحری قاب ــوردن س ــورد خ ــه در م -آنچ

ــت. ــادق اس ــم ص ــام ه ــورد ش م
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لذت آشپزی

پیــدا کــردن رســتوران آفریقایــی در ایــران کار چنــدان 

ــی  ــتوران آفریقای ــک رس ــا ی ــد تنه ــاده ای نیســت، می گوین س

ــم  ــی ه ــتوران آفریقای ــود دارد. رس ــیراز وج ــه ای در ش حرف

غذاهــای  برخــی  طبــخ  بــا  می تــوان  نشــود،  پیــدا  اگــر 

ســاده تر آفریقایــی بــا طعــم آنهــا آشــنا شــد. نمونــه اش 

نســبتا ســاده  و  معــروف  از غذاهــای  کــه  اســت  »آکارا« 

آفریقایــی اســت.

ایــن غــذا در ســنگال، غنــا و نیجریــه طرفــداران زیــادی داشــته و 

دســتور پخــت چنــدان دشــواری نــدارد.

ــوردن  ــه خ ــز ب ــر چی ــش از ه ــا بی ــود آفریقایی ه ــه می ش گفت

غذاهــای کربوهیــدرات دار عالقــه دارنــد. غــذای آکارا هــم از ایــن 

ــت.  ــاده اس ــاده س ــی فوق الع ــه غذای ــوده ک ــته ب دس

شــما ابتــدا بایــد لوبیــای چشــم بلبلــی را در آب گــرم خیــس 

ــای  ــود. ســپس لوبیاه ــدا ش ــی ج ــا پوســت آن براحت ــد ت کنی

ــا را روی  ــد و آنه ــه کنی ــاون ل ــا ه ــده را ب ــت کننده ش پوس

یــک ظــرف مالمیــن، روی بخــار آب بگذاریــد تــا بپــزد. 

ــده، گلوله هــای کوچــک  ــه دســت آم ــر ب ــا خمی ــس از آن، ب پ

ــود. ــی ش ــا طالی ــت  داده ت ــن تف ــرده و در روغ ــت ک درس

ــل  ــز و فلف ــی قرم ــل چیل ــت. فلف ــده اس ــر مان ــک کار دیگ ــا ی ام

ــا  ــد ت ــدا کنی ــان را ج ــه و پوستش ــز را در آب  پخت ــه ای قرم دلم

مایعــی از آن باقــی بمانــد. شــکر، نمــک، آبلیمــوی تــازه و روغــن 

زیتــون را بــه ایــن مایــع اضافــه کنیــد تــا ســس ویــژه را داشــته 

ــد  ــل کنی ــد و می ــی بریزی ــای طالی ــید و آن گاه روی گلوله ه باش

ــرژی دارد ــری ان ــه آکارا ۱۱۵ کیلوکال ــر گلول ــرا ه ظاه

طرز هتیه آکارا؛ غذای ساده و پرطرفدار آفریقایی
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علم و فناوری

دانشـمندان آمریکایی سـیاره ای را کشـف کردند که شبیه 

زمین بوده و قابل سـکونت اسـت.

دانشـمندان دانشـگاه هاروارد سیاره ای شـبیه زمین که در 

صـورت فلکی شـلیاق در مسـافت حـدود 470 سـال نوری 

قـرار دارد را کشـف کرده انـد؛ همانطور که می دانید شـلیاق 

نـام یکـی از صورت های فلکی اسـت. 

سـتاره شناسـان در مرکز »هارواردـ  اسمیتسونین« مربوطه 

به علـوم اخترفیزیک )CFA( در جلسـه انجمن نجوم آمریکا 

در سـیاتل این خبـر را اعام کردند.

سـیاره کشـف شـده »کپلر B 438« کمـی بزرگتـر از زمین 

اسـت و در مـدار یـک سـتاره کوتولـه نارنجی قـرار گرفته 

اسـت کـه حـدود 40 درصد نسـبت به خورشـید بیشـتر به 

سـیاره مـا گرما مـی دهد. بـا توجه به انـدازه کپلـر احتمااًل 

ایـن سـیاره یـک جهـان سـنگی اسـت و بـه دلیـل درجه 

حرارتـی که اجـازه می دهـد آب در حالت مایـع بماند، قابل 

سـکونت اسـت. جریـان آب و سـطح صخـره ای، از عوامـل 

اصلـی ارزیابـی دانشـمندان برای قابل سـکونت بـودن یک 

سـیاره محسـوب می شود.

دانشـمندان اعـام کردنـد کـه آنها هفـت سـیاره دیگر که 

قابـل سـکونت باشـد را کشـف کرده اند.

کشف سیاره جدید شبیه زمین

سعید حامتی خواه
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ــه شــون داشــته  همــه دوســت دارن کــه یــک اســکنر تــوی خون

باشــن، امــا بــا گذشــت ایــن همــه زمــان و فنــاوری هــای جدیــد 

ــا  ــرکت ه ــا و ش ــر از اداره ه ــه غی ــول ب ــن محص ــا، ای ــکنر ه اس

تــوی خونــه هــای زیــادی اســتفاده نمیشــه. دلیــل عمــده اش هــم 

ــی کــه در هفتــه ازش  ــه نســبت تعــداد دفعات ایــن هســت کــه ب

اســتفاده میکنیــم، فضــای خیلــی زیــادی رو اشــغال میکنــه. خیلی 

هــا حوصلــه نــدارن یــک شــیء بــزرگ و ســنگین رو برای همیشــه 

روی میزشــون تحمــل کننــد. امــا محصولــی کــه میخوایم بررســی 

ــا  ــن اســکنر ب ــک اســکنر کوچــک و جمــع و جــوره. ای ــم، ی کنی

باطــری کار میکنــه و نیــازی بــه بــرق شــهر نــداره. ســایزش هــم 

انقــدر کوچــک و مناســبه کــه بــه راحتــی تــوی کشــوی اتاقتــون 

جــا میگیــره. در کل بــرای کســانی کــه محدودیــت جــا دارنــد یــا 

اینکــه بــه یــک اســکنر بــی ســیم احتیــاج دارنــد تــا هــر جــا کــه 

خواســتند اون رو از جیبشــون در بیــارن و چیــزی رو اســکن کنــن 

مناســب ترینــه!

مشخصات کلی اسکنر جیبی:
اسکنر دستی برای اسکن کردن صفحات کتاب، عکس و غیره…

با استفاده از ۲ باطری AA کار میکنه.

اطالعــات اســکن شــده بــه روی یــک کارت حافظــه ی خارجــی ذحیره 

میشــن کــه اون رو بایــد جداگانــه خریــداری کنید.

اسکنر جیبی

علیرضا درخش امحدی
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USB شامل یک سیم ارتباط به کامپیوتر از طریق پورت

راحتی استفاده از دستگاه:
 ایــن دســتگاه خیلــی راحــت راه انــدازی مــی شــه و در واقــع میشــه 

گفــت کــه خیلــی user-friendly هســت. بــه غیــر از نصــب یــک برنامه 

ی کــم حجــم کــه روی ســی دی اســکنر بــود، هیــچ کار دیگــه ای 

الزم نیســت انجــام بدیــن و کافیــه کــه باطــری هــا و کارت حافظــه 

رو داخلــش قــرار بدیــن تــا کارتــون رو شــروع کنیــد. ایــن اســکنر 

یــک صفحــه مانیتــور کوچک بــرای اینکه نــور و کیفیتــش رو تنظیم 

کنیــد داره. در کل همــه چیــز بــا یــک دکمــه انجــام میشــه، بعــد از 

روشــن کــردن دســتگاه اگــر دکمــه ی پــاور رو فشــار بدین شــروع به 

اســکن و اگــر دوبــاره فشــار بدیــن اون رو قطــع میکنــه.

سرعت: 
ایــن اســکنر دو تــا چــراغ بــه رنــگ ســبز و قرمــز داره کــه هروقــت 

ــی  ــه خوب چــراغ ســبز روشــن باشــه یعنــی اســکن کــردن داره ب

ــا اگــر چــراغ قرمــز روشــن بشــه یعنــی ســرعت  پیــش میــره ام

اســکن کــردن زیــاد بــوده و بایــد دوبــاره ایــن کار رو انجــام بدیــن.

کیفیت و دقت:
 وضــوح عکــس هــای اســکن شــده کــه میتونــه بزرگتریــن فاکتــور 

در انتخــاب یــک اســکنر باشــه، کامــال خــوب و قابــل قبــول بــود. 

ــی نداشــت.  ــا نســخه ی اصل ــی ب ــچ فرق ــت هی ــی میشــه گف حت

امــا یــک نکتــه ای کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه اگــر کســی 

کــه موقــع اســکن کــردن دســتگاه رو بــه دســت گرفتــه 

کمــی بــی دقتــی میکــرد و دســتگاه یــک ذره از حرکــت 

ــس  ــوی عک ــمت ت ــد، اون قس ــرف میش ــتقیم منح مس

کــش میومــد و دفرمــه میشــد.

انتقال به کامپوتر: 
اطالعــات روی کارت حافظــه بــه راحتــی از طریــق کابــل 

ــل  ــت تبدی ــی قابلی ــال داده میشــن و حت ــر انتق ــه کامپیوت USB ب

متــن بــه فایــل ورد هــم بــرای متــن هــای انگلیســی وجــود داره.

:Copy Cat بررسی کلی اسکنر
مزیت ها:

قیمت مناسب

سایز خیلی کوچک

بدون نیاز به برق شهر

استفاده راحت

)۶۰۰DPI کیفیت باالی عکس )تا

میتونید هر جایی که میخواید ازش استفاده کنید.

میتونید یک نوشته رو از روی دیوار اسکن کنید.

تبدیل عکس به متن در فایل های انگلیسی

معایب: 
لرزش زیاد دست میتونه عکس رو خراب کنه.

سرعت زیاد دست میتونه اسکن کردن رو متوقف کنه.
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ــه  ــا ایــن جمل ــرم را همیــن تازگــی خریــده ام!« ب ــی کامپیوت »ول

ــال  ــش س ــع ش ــی در  واق ــد. ول ــرح می کنی ــود را مط ــکایت خ ش

پیــش بــود کــه شــما بــه فروشــگاه رفتیــد و تصمیــم گرفتیــد از 

تخفیــف بی نظیــری بهــره ببریــد. بعــد در حالــی کــه کــم مانــده 

ــرا  ــس چ ــید: »پ ــود می پرس ــد، از خ ــود را بکنی ــر خ ــای س موه

ــاز شــود؟« ــه ب ــن برنام ــا ای ــدر طــول می کشــد ت انق

ــار  ــد هــر ب ــی دوســت نداری ــی نیســتید ول اگــر کارشــناس آی ت

کــه لبــاس نــو می خریــد، کامپیوتــر خــود را نیــز تعویــض کنیــد، 

ــم،  ــرده ای ــه ک ــما تهی ــرای ش ــاده ب ــای س ــتی از کلک ه ــا لیس م

تــا بتوانیــد بهتــر از کامپیوتــر پــی ســی یــا مــک خــود نگهــداری 

کنیــد  نــکات ســاده ای کــه بــرای هــر کســی بــا هــر میــزان دانش 

دربــاره کامپیوتــر مفیــد اســت.

۱. یکپارچه سازی هارد دیسک  یا Defrag کردن
ــه  ــی ک ــی هنگام ــن کار چیســت، ول ــه ای ــد ک ــاید اصــاًل ندانی ش

پنج کلک ساده برای سریع تر شدن کامپیوتر مشا

ــب  ــت دارد تعج ــر اهمی ــداری کامپیوت ــدر در نگه ــد چق بفهمی

ــرد. ــد ک خواهی

یکپارچــه ســازی )Defragmentation( ســرعت خوانــدن 

فایل هــا توســط کامپیوتــر شــما را، بوســیله مرتــب کــردن 

ســاختار داده هــای روی هــارد دیســک، بــاال می بــرد.

حتــی هــارد دیســک هــای امــروزی نیــز در طــول زمــان، بخاطــر 

نحــوه ذخیــره ســازی فایل هــا، ســرعت خــود را از دســت 

می دهنــد. هنگامــی کــه هــارد دیســک فایل هــای جدیــد را 

می نویســد یــا فایل هــای قدیمــی را پــاک می کنــد، آن هــا 

قطعــه قطعــه شــده و در بخش هــای مختلــف هارددیســک 

ذخیــره می شــوند، بــه جــای اینکــه همــه داده هــا یــک جــا و در 

ــگام  ــره وری در هن ــن موضــوع از به ــره شــود. ای ــار هــم ذخی کن

ــد. ــی کاه ــا م ــه فایل ه ــی ب دسترس

ــا  ــت آن ه ــچ وق ــه هی ــد ک ــادی داری ــای زی ــااًل فایل ه شــما احتم

طه سهرابی
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ــمند هارددیســک شــما  ــای ارزش ــی فض ــد، ول را بــاز نمی کنی

را اشــغال کرده انــد، بنابرایــن بــا مرتــب کــردن قطعه هــای 

ــای  ــا فض ــه تنه ــما ن ــک، ش ــده روی هارددیس ــات پراکن اطالع

موجــود بعنــوان حافظــه را افزایــش می دهیــد، کــه دسترســی بــه 

ایــن اطالعــات را نیــز راحت تــر می کنیــد. انجــام آن نیــز ســخت 

 نیســت. برنامه هــای مخصــوص ایــن کار وجــود دارد، ماننــد

 Smart Defrag3 )بــرای Windows 8.1( و iDefrag )بــرای 

سیســتم عامــل OS X اپــل(.

۲. پاک کردن فایل های غیرضروری
ایــن روزهــا خیلــی راحــت می تــوان یــک هارددیســک کوچک تــر 

از ۲۰۰ گیگابایــت را پــر کــرد. و هــر چــه ایــن هارددیســک پرتــر 

باشــد، کار کــردن بــا کامپیوتــر ســخت تــر می شــود. شــما 

ــا  ــر از آن ه ــه دیگ ــد، ک ــادی داری ــای قدیمــی زی ــااًل فایل ه احتم

ــما را  ــر ش ــمند کامپیوت ــای ارزش ــی فض ــد، ول ــتفاده نمی کنی اس

ــی  ــا کاف ــا تنه ــن فایل ه ــخیص ای ــرای تش ــد. ب ــغال کرده ان اش

ــد. ــود کنی ــک اپلیکیشــن دانل اســت کــه ی

ــود  ــک موج ــی و م ــی س ــرای پ ــازار ب ــی در ب ــای مختلف برنامه ه

اســت. بــرای پــی ســی، SpaceSniffer یــا WinDirStat می توانــد بــه 

شــما کمــک کنــد تــا ببینیــد کــدام فایل هــا بیشــترین حجــم از 

ــد. ــغال کرده ان ــما را اش ــک ش هارددیس

ــی  ــتفاده م ــک اس ــر م ــل OS X و کامپیوت ــتم عام ــر از سیس اگ

ــتجوی  ــکان جس ــا ام ــود دارد، ب ــم وج ــاده تری ه ــد، راه س کنی

Finder. ایــن برنامــه بــه شــما امــکان می دهــد کــه هــر چیــز روی 

ــا،  ــا و برنامه ه ــه اپ ه ــود دارد، از جمل ــما وج ــک ش ــر م کامپیوت

ــای دی وی دی را،  ــا و درایوه ــا، فولدره ــا، فایل ه ــک ه هارددیس

ــردی مشــاهده کنیــد. ــه شــکلی بصــری و کارب ب

۳. جلوگیری از اجرای خودخبود برنامه ها
ــرعت  ــردن س ــاال ب ــرای ب ــا ب ــریع ترین روش ه ــی از س ــن یک ای

ــت.  ــدن ( اس ــن ش ــگام روش ــوص در هن ــما ) بخص ــر ش کامپیوت

ــی  ــه برنامه های ــه چ ــد ک ــرا ببینی ــان اج ــد در زم ــما می توانی ش

ــر شــما فعــال اســت و آن هایــی کــه می خواهیــد را  روی کامپیوت

ــد. ــف کنی متوق

در OS X از طریــق Activity Monitor و در وینــدوز از طریــق 

Task Manager، می توانیــد ایــن کار را بکنیــد. اگــر کامپیوتــر 

 Users and گزینــه System Preferences مــک داریــد، در

Groups را انتخــاب کنیــد و روی برنامــه ای کــه 

ــد. ــک کنی ــد، کلی ــف کنی ــد متوق می خواهی

ــزار  ــد از اب ــد، می توانی ــی داری ــی س ــر پ ــر کامپیوت اگ

مجانــی Autoruns اســتفاده کنیــد، کــه برنامه هایــی 

ــد. ــرل می کن ــوند را کنت ــرا می ش ــود اج ــه خودبخ ک

۴. از بین بردن ویروس ها و »بدافزارها«
ــم  ــاب ه ــای ویروس ی ــرم افزاره ــدون ن ــه ب ــد ک ــی معتقدن برخ

می تــوان ســر کــرد. بــه گفتــه آنهــا ایــن نــرم افزارهــا، بخصــوص 

ــادی از  ــدرت زی ــه و ق ــر، حافظ ــی ت ــای قدیم ــی ه ــی س در پ

کامپیوتــر را مصــرف می کنــد. ولــی کســانی کــه متخصــص 

ــرم  ــد و ن ــت کنن ــاط را رعای ــب احتی ــت جان ــر اس ــتند، بهت نیس

ــد. ــب کنن ــاب نص ــای ویروس ی افزاره

ــر اســاس مشــخصات  شــما بایــد نرم افــزار ویروس یــاب خــود را ب

کامپیوترتــان انتخــاب کنیــد. از جملــه ایــن برنامه هــا کــه 

ــد،  ــر شــما را مصــرف می کن ــدرت کامپیوت ــن حافظــه و ق کمتری

 Microsoft Security Essentials، Panda می تــوان بــه

ــت  ــن لیس ــی ای ــی س ــرای پ ــرد. ب ــاره ک Cloud و Avira اش

ــاال اســت. ــی بلندب خیل

بــا ایــن کــه افســانه در امــان بــودن کامپیوترهــای مــک از دســت 

ویــروس هــا بــه گــوش همــه رســیده، در صورتــی کــه مــک شــما 

ــروس  ــود وی ــال وج ــت، احتم ــده اس ــر ش ــادی کندت ــت ع از حال

ــاب  ــد ویروس ی ــی، مانن ــزار مجان ــک اب ــا ی ــد. ب ــده نگیری را نادی

ــد. ــه کنی ــود را بیم ــد خ ــا Sophos می توانی Avast ی

۵. استفاده از برنامه های حتت وب
چــرا بــه خــود دردســر بدهیــد و نرم افــزار Office را نصــب و اجرا 

ــا برنامه هــای  کنیــد، در حالــی کــه همــه آن کارهــا را می تــوان ب

Google Docs، Adobe Buzzword یــا Peepel انجــام 

ــر  ــد در مرورگ ــه می توانی ــت وب، ک ــای تح ــروزه برنامه ه داد. ام

ــر  ــر کاری ب ــس ه ــا از پ ــد، تقریب ــتفاده کنی ــا اس ــود از آن ه خ

ــا  ــرای آن ه ــرعت اج ــد: س ــز دارن ــری نی ــا دو برت ــد. آنه می آین

ــد. ــر نمی کنن بســیار بیشــتر اســت و هارددیســک شــما را پ

ــر  ــی کامپیوت ــد، ول ــرا کردی ــدم را اج ــج ق ــن پن ــما ای ــر ش اگ

ــا  ــه ب ــد ک ــت آن باش ــاید وق ــت، ش ــد اس ــان کن ــما همچن ش

ــد  ــتگاه جدی ــک دس ــا روی ی ــد ی ــاس بگیری ــناس تم ــک کارش ی

کنیــد. ســرمایه گذاری 
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جدول

نام:
 نام خانوادگی:

تلفن متاس:

علی پازوکی

توجه: پاسخ جدول را از مطالب مهین نشریه بیابید.

علــی نیــری در هنــگام شــهادت بــه چندمیــن امــام عــرض . 1
ادب کــرد؟

بــه غیــر از کپلــر B438 چنــد ســیاره قابــل ســکونت دیگــر . 2
کشــف شــده اســت؟

نام گیاهی که در قرآن به آن اشاره شده است؟. 3
نماز اول وقت کلید حل آن است. 4
نام محل تولد جمال الدین حسن بن یوسف. 5
یکی از دارو های ضد انعقاد خون. 6
با ُخلق، باعث سعادت است. 7
زن در زبان عربی. 8
آلفا گلوکوزیداز نوعی از آن است. 9

حضرت علی در خانه اش بدنیا آمد. 10
دومین شخصی که به اسالم روی آورد. 11
به پارسایان و نیکوکاران گویند. 12
معنای شهر. 13
از ویژگی های اصلی قرآن است. 14

نماز، ..... دین است. 15
در برخی از آیات قرآن عفو به معنای سقوط آن است. 16
یکی از سنت های پیامبر که در نماز مستحب است. 17
مخالف شجاعت. 18
ــود . 19 ــان خ ــری را در دام ــی نی ــد عل ــهید احم ــه ش ــی ک کس

ــرد ــت ک تربی

به هریک از برندگان مسابقه جدول فصلنامه جامع به قید قرعه مبلغ یک میلیون ریال هدیه داده خواهد شد
آخرین مهلت حتویل پاسخنامه جدول به دفر هیئت امناء 30 ام شهریور ماه می باشد

اسامی برندگان مسابقه جدول نشریه مشاره 4
سارا رضوی. 1
حسن عسگری منفرد. 2
سهیال آموزگار. 3
مرجان حقایق. 4
امحد حقایق. 5

اهلل  آیــت  حضــرت  دســت  بــه  کشــی  قرعــه  ایــن 
ــجد  ــئولین مس ــی از مس ــور برخ ــزی و حض ــی تربی هامش

و فصلنامــه اجنــام شــد.
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خواننــدگان حمرمــی کــه عالقمنــد بــه مهــکاری بــا فصلنامــه هســتند مــی تواننــد بــا ختصــص خــود 
و ارســال مطالــب قابــل اســتفاده، راهنمــای خواننــدگان دیگــر باشــند. در صــورت متایــل بــا ایمیــل ســر 

دبیــر ارتبــاط برقــرار فرماینــد.

لطفا در ارسال مقاله براي چاپ در این مجله به نکات زیر توجه فرمائید.   

کلیه صفحات مقاله باید داراي شماره بوده و تعداد صفحات از 3 صفحه تجاوز نکند.

متن مقاله بایستي به صورت Word  به پست الكترونیكي info@masjedjame.com ارسال شود.  

 Microsoft office Word مقاله با نسخه 2003 تا 2013 نرم افزار •

 A4 حداکثر 3 صفحه اندازه كاغذ •

• قلم B Nazanin سایز12 برای کلمات فارسی و Times New Roman سایز 12برای کلمات انگلیسی

 و فاصله خطوط 1 تایپ و تنظیم شود.

• مشخصات نویسنده یا نویسندگان که شامل نام و نام خانوادگي، رشته تحصیلی،شماره تلفن ترجیحا تلفن همراه وپست الکترونیکی 

ارتباط با ما
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انتقادات و پیشنهادات
نام  و نام خانوادگی:

حتصیالت:
تلفن متاس:

پست الکرونیک:
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