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             روز نیایش
                      روز ازدواج

                             هدف گذاری
                                  آشنایی با بخور

                                         ایران خواستگاه خط
                                              بانوان موفق ایرانی
                                                 ازدواج دیر یا زود



فکرم همه جا هست، ولی پیش خدا نیست
سجاده ی زر دوز که محراب دعا نیست

گفتند سر سجده کجا رفته حواست؟
اندیشه سیال من ای دوست کجا نیست؟

از شدت اخالص من عالم شده حیران!
تعریف نباشد، ابدا قصد ریا نیست !!!

از کمیت کار که هر روز سه وعده
از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست
یک ذره فقط کندتر از سرعت نور است!
هر رکعت من حائز عنوان جهانی است
این سجده سهو است؟ و یا رکعت آخر؟

چندیست که این حافظه در خدمت ما نیست
ای دلبر من ! تا غم وام است و تورم

محراب به یاد خم ابروی شما نیست!!!
بی دغدغه یک سجده راحت نتوان کرد

تا فکر من از قسط عقب مانده جدا نیست
هر سکه که دادند دوتا سکه گرفتند!

گفتند که این بهره بانکی است، ربا نیست
از بس که پی نیم وجب نان حاللیم

در سجده ی ما رونق اگر هست صفا نیست
به به، چه نمازی ست! همین است که گویند

راه شعرا دور ز راه عرفا نیست
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در روزگار ما مردمی پیدا شدند که شمارشان روزافزون است، نادانی بر 
ایشان غالب، از دانش بی خبر و اسیر شهوت های خویشند. با دانشجویان و 
فرهنگ پژوهانی که روی از دنیا و زخارف آن برتافته اند و هدفی واالتر را 
دنبال می کنند، پیوسته  نرد دشمنی می بازند، و بر این باورند که علم مانع و 
حجاب است؛ آری به خدا سوگند! علم حجابی عظیم است، حجابی که دل 
را از غفلت و جهالت و از خود پرستی و ساده لوحی و حب جاه و ریاست و 
بیهوده به هر سو گشتن، بی دینی و حرام کاری، قبول مناصب و تقرب به 
فرمانروایان، دوری جستن از نیازمندان و گوشه گیران و گمنامان باز می دارد. 

همگی این کارها نتیجۀ نادانی و معارض با دانائی است.

ُروَن )أنعام/50( ُقْل َهْل یَْستَِوي اْلَْعمی  َو الْبَصیُر أَ َفال تَتََفکَّ
بگو آیا کور و بینا مساوی اند آیا نمی اندیشید؟!

اإلمام الصادق علیه السالم عن اإلمام الباقر علیه السالم: یا بَُنّي! إعرف 
واَیۀ.  منازل الشیعۀ علی قدر روایتهم و معرفتهم، فإّن المعرفَۀ هي الدرایُۀ للرِّ
و بالدرایات للروایات یعلو المؤمن الی اقصی درجات اإلیمان. إني نظرت 
في کتاب لعلي علیه السالم فوجدت في الکتاب: إن قیمۀ کل امرئ و قدره 
معرفته. إن اهلل تبارك وتعالی ُیحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول 

في دار الدنیا.
امام صادق علیه السالم نقل از پدر خویش امام باقر علیه السالم گفت: پسرم! 
مقام و منزلت شیعیان را از اندازۀ نقل احادیث و شناختی که )در بارۀ مفاهیم 
و معارف حدیثی( دارند بشناس! زیرا که شناخت و معرفت، در حقیقت، همان 
درك آگاهانۀ )علوم و مفاهیم( حدیث است. و با همین درك آگاهانۀ محتوای 
حدیث است که مومن به باالترین پایه های ایمان می رسد. من در نامه ای 
از علی علیه السالم به این نوشته برخوردم: ارزش و ارج هر کس معرفت 
اوست. خدای متعال مردمان را به میزان خردی که در دنیا به ایشان ارزانی 

داشته است حسابرسی می کند.

و البته علم حجاب است، حجاب اکبر؛ اصطالحات انباشته به نام علم است 
که رهزن است، نه آن علمی که لسان نبوت فرموده است: العلم نور یقذفه 
اهلل فی قلب من یشاء علم نوریست که خداوند درقلب آنکه بخواهد می تاباند. 
و همین علم رهزن است که فرموده اند تیغ در کف زنگی مست افتد آن نکند 

که علم در دست ناکس کند.
ِمنُْهْم  َرُسوالً  یِّیَن  اْلُمِّ ِفي  بََعَث  الَّذي  ُهَو  می خواهد  تزکیه  علم 
یِهْم َو ُیَعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة َو إِْن کانُوا  یَتْلُوا َعلَیِْهْم آیاتِِه َو ُیَزکِّ

ِمْن َقبُْل لَفي  َضالٍل ُمبیٍن )جمعه 2(
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خاتم المحدثین، شیخ عباس قمی )ره( در ذیل اعمال این روز مي نویسد: »روز 
دحواالرض یکی از چهار روزی است که روزه اش بسیار سفارش شده و این روزی 

است که رحمت خدا در زمین منتشر گردیده و برای عبادت و ذکر خدا در این روز اجر 
و پاداش به سزایی است«.

َو اْلَْرَض بَْعَد ذلَِک َدحاها )30 نازعات(
روز بیست و پنجم ذي قعده روز دحواالرض است؛ یعنی 

روزی که خداوند متعال، زمین را در حالی که آبها کل کره 
زمین را احاطه کرده بود، از زیر خانه کعبه  گستراند و زمین 

متولد شد. قرآن مجید در دو جا به این مرحله از پیدایش 
خلقت اشاره نموده است.

ماواِت َو اْلَْرَض کانَتا َرتْقاً  أَ َو لَْم یََر الَّذیَن َکَفُروا أَنَّ السَّ
َفَفتَْقناُهما َو َجَعلْنا ِمَن الْماِء ُکلَّ َشيْ ٍء َحيٍّ أَ َفال ُیْؤِمنُونَ )30 أنبیاء(

گذشته از واقعه دحواالرض، رویدادهای دیگری نیز در این 

روز رخ داده اند که اهمیت آن را دو چندان کرده است؛ از 
 جمله:

 میالد حضرت ابراهیم علی نبینا وآله وعلیه السالم
 میالد حضرت عیسی مسیح علیه السالم

 خروج رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم از مدینه به 
همراه هزاران حاجی به سوی مکه، به قصد حجة الوداع. 
در این سفر وجود مقدس حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
و نیز تمامی همسران پیامبر)ص( نیز ایشان را همراهی 

 می کردند.
 در روایتی نیز آمده است که حضرت مهدی عجل اهلل 

تعالی فرجه الشریف در همین روز قیام خواهد کرد.



نسیم دانشجو /  شماره 4 / مهر 692

  باقرالعلوم علیه السالم
امام پنجم )ع( بسیار گشاده رو و با مؤمنان و دوستان خوش برخورد 
بود. با همه اصحاب مصافحه می کرد و دیگران را نیز بدین کار تشویق 
می فرمود. در ضمن سخنانش می فرمود: مصافحه کردن کدورت های 
از بین می برد و گناهان دو طرف همچون برگ درختان در  درونی را 
فصل خزان می ریزد. امام باقر )ع( در صدقات و بخشش و آداب اسالمی 
مانند دستگیری از نیازمندان و تشییع جنازه مؤمنین و عیادت از بیماران 
و رعایت ادب و آداب و سنن دینی، کمال مواظبت را داشت. می خواست 
سنت های جدش رسول اهلل )ص( را عمال در بین مردم زنده کند و مکارم 

اخالقی را به مردم تعلیم نماید. 
در روزهای گرم برای رسیدگی به مزارع و نخلستان ها بیرون می رفت، و با 
کارگران و کشاورزان بیل مي زد و زمین را برای کشت آماده می ساخت. 
آنچه از محصول کشاورزی که با عرق جبین و کد یمین به دست می آورد 

در راه خدا انفاق می فرمود. 
بامداد که برای ادای نماز به مسجد جدش رسول اهلل )ص( می رفت، 
پس از گزاردن فریضه، مردم گرداگردش جمع مي شدند و از انوار دانش 

و فضیلت او بهره مند می گشتند. 
روزی جابر بن عبداهلل انصاری که در آخر عمر دو چشم جهان بینش 
تاریک شده بود به محضر حضرت سجاد )ع( شرفیاب شد. صدای کودکی 
الحسینم، جابر  بن  بن علی  پرسید کیستی؟ گفت من محمد  را شنید، 

گفت: نزدیک بیا، سپس دست او را گرفت و بوسید و عرض کرد: 
روزی خدمت جدت رسول خدا )ص( بودم. فرمود: شاید زنده بمانی و 

محمد بن علی بن الحسین که یکی از اوالد من است مالقات کنی. سالم 
من را به او برسان و بگو: خدا به تو نور حکمت دهد. علم و دین را نشر 
بده. امام پنجم هم به امر جدش قیام کرد و در تمام مدت عمر به نشر 

علم و معارف دینی و تعلیم حقایق قرآنی و احادیث نبوی )ص( پرداخت.
 

  شهادت امام باقر ) ع(
حضرت امام محمد باقر )ع( 19سال و ده ماه پس از شهادت پدر بزرگوارش 
حضرت امام زین العابدین )ع( زندگی کرد و در تمام این مدت به انجام 
دادن وظایف خطیر امامت، نشر و تبلیغ فرهنگ اسالمی، تعلیم شاگردان، 
رهبری اصحاب و مردم، اجرا کردن سنت های جد بزرگوارش در میان خلق، 
متوجه کردن دستگاه غاصب حکومت به خط صحیح رهبری و راه نمودن 
به مردم در جهت شناخت رهبر واقعی و امام معصوم، که تنها خلیفه راستین 
خدا و رسول )ص( در زمین است، پرداخت و لحظه ای از این وظیفه غفلت 
نفرمود. سرانجام در هفتم ذیحجه سال 114هجری در سن 57 سالگی در 
مدینه به وسیله هشام مسموم شد و چشم از جهان فروبست. پیکر مقدسش 

را در قبرستان بقیع کنار پدر بزرگوارش به خاك سپردند.

  قطره ای از دریا
قاَل )علیه السالم(: ال تَناُل ِوالَیُتنا إاّل بِالَْعَمِل َو الَْوَرِع. فرمود: والیت 
و شفاعت ما شامل نمی شود مگر افرادی را که دارای عمل صالح و نیز 

پرهیز از گناه داشته باشند.
َدَقِۀ،  : ِکْتماُن الْحاَجِۀ، َو ِکْتماُن الصَّ قاَل )علیه السالم(: اَْربٌَع ِمْن ُکُنوِزالْبِرِّ
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َو ِکْتماُن الَْوَجِع، َو ِکْتماُن الُْمصیَبِۀ. فرمود: چهار حالت از کنزهای نیک و 
پسندیده است: پوشاندن نیاز و حاجت خود را از دیگران، دادن صدقه و 
کمک به افراد به طور مخفیانه و محرمانه، دردها و مشکالت و ناراحتی ها 

را تحّمل کردن و هنگام مصیبت و حوادث، جزع و داد و فریاد نکردن.
الِۀ إذا کانُوا بَنی َخْمِس ِسنین،  قاَل )علیه السالم(: إنّا نَأُمُر ِصْبیانَنا بِالصَّ
َفُمُروا ِصْبیانَُکْم إذا کانوا بَنی َسْبِع ِسنین. فرمود: ما اهل بیت عصمت و 
طهارت کودکان خود را از دوران پنج سالگی به انجام نماز دستور می دهیم، 
ولی شما دوستان و پیروان ما فرزندان خود را از سنین هفت سالگی وادار 

به نماز نمائید.
جواد األئمه علیهم السالم

 السالم علیک ایها اآلیۀ العظمی
 السالم علیک ایها الُحجۀ الکبری

 السالم علیک ایها المطهر من الزاّلت ...
 درود خدا بر تو باد ای نشانه بزرگ الهی

 درود خدا بر تو باد ای حجت کبرای الهی
درود خدا بر تو باد ای امامی که از لغزش ها 

پاك و بر کنار بوده ای، 
سالم بر تو ای ابن الرضا...

  شهادت حضرت جواد )ع(
این نوگل باغ والیت و عصمت گرچه کوتاه عمر بود ولی رنگ و بویش 
مشام جانها را بهره مند ساخت. آثار فکری و روایاتی که از آن حضرت 
نقل شده و مسائلی را که آن امام پاسخ گفته و کلماتی که از آن حضرت 
بر جای مانده، تا ابد زینت بخش صفحات تاریخ اسالم است. دوران عمر 

آن امام بزرگوار 25 سال و دوره امامتش 17 سال بوده است.
معتصم عباسی از حضرت جواد )ع( دعوت کرد که از مدینه به بغداد 
بیاید. امام جواد در ماه محرم سال 220 هجری به بغداد وارد شد. معتصم 
که عموی اّم الفضل زوجه حضرت جواد بود، با جعفر پسر ماءمون و اّم 

الفضل بر قتل آن حضرت همداستان شدند.
علت این امر همچنان که اشاره کردیم این اندیشه شوم بود که مبادا 
خالفت از بنی عباس به علویان منتقل شود. از این جهت، در صدد تحریک 
اّم الفضل بر آمدند و به وی گفتند تو دختر و برادرزاده خلیفه هستی، و 
 احترامت از هر جهت الزم است و شوهر تو محّمد بن علی الجواد، مادر 

علتی هادی فرزند خود را بر تو رجحان می نهد.

این دو تن آن قدر وسوسه کردند تا اّم الفضل تحت تاءثیر حسادت قرار 
گرفت و در باطن از شوهر بزرگوار جوانش آزرده خاطر شد و به تحریک 
و تلقین معتصم و جعفر برادرش، تسلیم گردید. آنگاه این دو فرد جنایتکار 
سمی کشنده در انگور وارد کردند و به خانه امام فرستادند تا سیاه روی 
دو جهان، اّم الفضل، آنها را به شوهرش بخوراند. اّم الفضل طبق انگور 
را در برابر امام جواد )ع( گذاشت، و از انگورها تعریف و توصیف کرد، 
امر اصرار کرد.  انگور وادار و در این  و حضرت جواد )ع( را به خوردن 
امام جواد )ع( مقداری از آن انگور را تناول فرمود. چیزی نگذشت آثار 
سم را در وجود خود احساس فرمود و درد و رنج شدیدی بر آن حضرت 
عارض گشت. اّم الفضل سیه کار با دیدن آن حالت دردناك در شوهر 
جوان، پشیمان و گریان شد؛ اّما پشیمانی سودی نداشت. حضرت جواد 
)ع( فرمود: چرا گریه می کنی؟ اکنون که مرا کشتی گریه تو سودی ندارد. 
بدان که خداوند متعال در این چند روزه دنیا تو را به دردی مبتال کند و 
به روزگاری بیفتی که نتوانی از آن نجات یافت. در مورد مسموم کردن 

حضرت جواد )ع( قول های دیگری هم نقل شده است.
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  سه نوع استدالل بر اثبات امامت در نوجوانی
مرحوم کلینی، و عّیاشی و دیگر بزرگان آورده اند: مّدتی پس از آن که 
حضرت علّی بن موسی الّرضا علیهما السالم به شهادت رسید، شخصی 
به نام علّی بن حّسان نزد امام محّمد جواد علیه السالم حضور یافت و 
عرضه داشت: یاابن رسول اهلّل ! مردم نسبت به مقام و موقعّیت شما که 
در ُعنفوان جوانی امام و حّجت خدا بر آن ها می باشی، مشکوك هستند 

و ایجاد شبهه می کنند؟!
حضرت جواداالئّمه علیه السالم لب به سخن گشود و اظهار داشت: 

چرا مردم چنین مطالبی را بر علیه من ایراد می کنند؟
و سپس افزود: خداوند متعال بر حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و 
آله این آیه شریفه قرآن را فرستاد: قل هذه سبیلی ادعوا إلی اهلّل علی 
اتّبعنی یعنی؛ بگو: ای پیامبر! این روش من است که  انا و من  بصیرۀ 
مردم را به سوی خدای یکتا دعوت می کنم با هر که از من تبعّیت و 
پیروی کند. بعد از آن، امام جواد علیه السالم فرمود: به خدا قسم، کسی 
غیر از علّی بن ابی طالب از پیغمبر خدا صلوات اهلّل علیهما تبعّیت نکرد؛ 
و در آن زمان 9 سال داشت و من نیز اکنون 9 ساله هستم. همچنین 
امام  آورده اند: شخصی خدمت  بزرگان  از  مرحوم کلینی و برخی دیگر 
محّمد جواد علیه السالم شرفیاب شد و اظهار داشت: یاابن رسول اهلّل ! 
عّده ای از مردم نسبت به موقعّیت شما ایجاد شبهه می کنند؟! امام جواد 
علیه السالم در پاسخ چنین فرمود: خداوند متعال به حضرت داوود علیه 
السالم وحی فرستاد که فرزندش، سلیمان را خلیفه و وصّی خود قرار 

دهد، با این که سلیمان کودکی خردسال بود و گوسفندچرانی می کرد.
و این موضوع را برخی از علماء و بزرگان بنی اسرائیل نپذیرفتند و در 
اءذهان مردم شّک و ُشبهه ایجاد کردند. به همین جهت، خداوند سبحان 
به حضرت داوود علیه السالم وحی فرستاد که عصا و چوب دستی اعتراض 
کنندگان و از سلیمان هم بگیر و هر کدام را با عالمتی مشّخص کن که از 

چه کسی است؛ و سپس آن ها را شبان گاه در جائی پنهان نما.
فردای آن روز به همراه صاحبان آن ها بروید و چوب دستی ها را بردارید، 
با توّجه به این نکته، که چوب دستی هرکس سبز شده باشد همان شخص، 
جانشین و خلیفه و حّجت بر حّق خدا خواهد بود. و همگی این پیشنهاد را 
پذیرفتند؛ و چون به مرحله اجراء در آوردند، عصای سلیمان سبز و دارای 
برگ و ثمر شد. پس از آن، همه افراد قبول کردند و پذیرفتند که او حّجت 
و پیامبر خدا می باشد. همچنین علّی بن أ سباط حکایت کند: روزی به 
همراه حضرت ابوجعفر، امام محّمد جواد علیه السالم از شهر کوفه خارج 
شدیم و حضرت سوار االغ بود. در مسیر راه به گلّه گوسفندی برخوردیم 

که گوسفندی از آن گلّه عقب مانده بود و سر و صدا می کرد.
امام علیه السالم توّقف نمود و سپس به من دستور داد که چوپان را نزد 
حضرتش احضار نمایم، پس من رفتم و چوپان را خبر دادم؛ و او نیز آمد. 
هنگامی که چوپان نزد حضرت وارد شد، امام علیه السالم به او فرمود: این 

گوسفند ماّده از تو گالیه و شکایت دارد؛ و مّدعی است که تو تمام شیر آن 
را می دوشی، به طوری که وقتی نزد صاحبش باز می گردد، شیری در 

پستانش نیست.
انجام می دهی، دست  از ظلمی که نسبت به آن  و می گوید: چنانچه 
برنداری و به خیانت خود ادامه بدهی، از خدا می خواهم تا عمر تو را کوتاه 
گرداند. چوپان اظهار داشت: یاابن رسول اهلّل! من شهادت بر یگانگی خداوند 
متعال و رسالت حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله می دهم؛ و این که تو 
وصّی و جانشین او هستی. و سپس افزود: خواهشمندم بفرما علم و معرفت 
نسبت به سخن این بّره را از کجا و چگونه فرا گرفته ای ؟ حضرت فرمود: ما 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم خزینه داران علوم و غیب ها و 
نیز حکمت های الهی هستیم، همچنین جانشینان پیامبران و وارثان آنها می 
باشیم؛ و خداوند متعال ما را بر دیگر بندگانش گرامی و مورد توّجه خاّص قرار 

داده است، او از فضل و کرمش همه علوم را به ما آموخته است.

  امام هادی علیه السالم
امام هادی)ع( در نیمه ذیحجه سال 212ق. در اطراف مدینه در محلی به نام 
صریا به دنیا آمد. پدر بزرگوارش امام جواد و مادر گرامی اش سمانه مغربیه است 
که بانویی با فضیلت، شب زنده دار و با تقوا بود. امام هادی)ع( در سال 220 ق 
در هشت سالگی، پس از شهادت پدرش به مقام امامت رسید. امام در طول 33 

امامت خویش با چند تن از خلفای عباسی معاصر بود که به ترتیب عبارتنداز:
1. معتصم، برادر مأمون )217 ـ 227(

2. واثق، پسر معتصم )227 ـ232(
3. متوکل، برادر واثق )232 ـ 248(

4. منتصر، پسر متوکل )6 ماه(
5. مستعین، پسر عموي منتصر )248ـ252(

6. معتز، پسر دیگر متوکل ) 252 ـ 255(.

  نقش امام هادی علیه السالم در هدایت امت
شرایط زمانی و مکانی هر امام معصومی یکی از القاب آنها را عینیت 

می بخشد؛ اگر چه همه آنها جامع تمام صفات کمال انسانی بوده اند.
از میان القاب فراوان امام دهم یک لقب از درخشش خاصی برخوردار بوده 
و آن هم لقب هادی است که به راستی او هادی امت، هادی گمراهان از 
ضاللت، و به گفته رسول خدا)ص(، هادی به سوی خدا بود. حال باید به تاریخ 
حضور امام)ع( در مدینه برگردیم و علت اشتهار به این لقب را در آنجا ریشه یابی 
کنیم. امام هادی)ع( دومین امامی است که در سن کودکی به امامت رسید. او 
در سال 212 در اطراف مدینه در محلی به نام صریا چشم به جهان گشود و در 
پی شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام محمد تقی)ع( در سال 220 هجری 
در هشت سالگی هدایت امت را بر عهده گرفت. امامت آن حضرت بر دشمنان 
اهل بیت خاصه حاکمان عباسی بسیار سخت و گران آمد و بدین جهت، از 

همان روز های نخستین سعی در جدا سازی امام از امت داشتند.
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  امام و هدایت زندانبان
حاکمان بني عباس چاره اي نداشتند، جز اینکه از دوران کودکی، امام 
ایشان  از  را  دل ها  در  نفوذ  راه  و  دهند  قرار  آهنین  در حصار  را  هادی 
بگیرند. بدین جهت، از عالم ترین دانشمندان شهر مدینه کمک گرفتند 
تا به بهانه تعلیم و تربیت امام، او را در صریا زنداني کنند و مانع ارتباط 
مردم با او شوند، اما در اندك زمانی امام هادی آن چنان بر او اثر گذاشت 
که این عالم مدنی به نام عبداهلل جنیدی، به عظمت او اعتراف کرد و در 

نهایت به امامت وي اعتقاد یافت.
مسعودی مي نویسد: پس از رحلت امام جواد)ع(، عمر بن فرج رّخجی 
پس از ادای مناسک حج به مدینه آمده، عده ای از اهل مدینه و مخالفان 
و دشمنان اهل بیت رسول خدا)ص( را جمع کرده، به آنها گفت: فردي 
که اهل کمال و ادب و دانش قرآنی او فراوان و عالم باشد، به من معرفی 
کنید. ضمنًا کسی باشد که والیت اهل بیت را نیز نداشته باشد، تا این 
غالم را جهت تعلیم به او بسپرم و به این بهانه، تماس رافضه را با او قطع 
کنم. آنان دانشمندی به نام عبداهلل جنیدی را که در فضل و دانش بر 
اهل مدینه برتری خاصی داشت، به او معرفی کردند. عمر بن الفرج او را 
احضار و حقوقی را از طرف سلطان برای او تعیین کرد و نیز به او فهماند 
که سلطان همانند او را برای چنین کاری انتخاب کرده است. وی گوید: 
جنیدی پیوسته مالزم و همراه امام هادی)ع( در کاخی واقع در صریا بود 
و شب هنگام درب را به روی امام می بست و کلید های آن را همراه خود 
مي برد؛ به گونه ای که پیروان حضرت از شنیدن سخنان او محروم شده 
بودند. محمد بن سعید گوید: روز جمعه مرد جنیدی را دیدم. به او گفتم: 
آن غالم هاشمي که تربیتش را به عهده گرفته ای، چه مي گوید؟ او نگاه 
تندي به من کرد و گفت: کودك می گویی و شیخ هاشمی نمي گویی؟! 
تو را به خدا سوگند می دهم، آیا داناتر از من در مدینه سراغ داری؟ گفتم: 
نه. گفت: به خدا سوگند، گاه سخنی به او مي گویم و به نظر خودم تالش 
استفاده  او  از  به من پاسخ می دهد که  به گونه ای  اّما  بسیاری کرده ام، 
مي کنم. مردم نیز گمان می کنند که من به او می آموزم، در حالی که به 

خدا سوگند، من از او بهره می برم. محمد بن سعید گوید: سخن او را 
نشنیده گرفتم و در وقت دیگری او را مالقات کردم و از حال آن حضرت 
پرسیدم و اظهار داشتم: حال آن جوان هاشمی چگونه است؟ در پاسخ 
به من گفت: از این سخن بگذر. سوگند به خدا که او بهترین فرد روی 
زمین است و او برترین کسی است که پروردگار آفریده است. او گوید: 
پس از گذشت چند روز بار دیگر جنیدی را در حالی مالقات کردم که 

هدایت یافته و به امامت امام هادی)ع( اعتقاد پیدا کرده بود.
اگر در تمام زندگی امام هادی)ع( جز همین مورد اتفاق نیفتاده بود، 

همین واقعه به خوبی نقش هدایتگرانه امام همام را روشن مي کند.

  هشت سال تالش در مدینه
شاید بسیاری از ناآگاهان از تاریخ اسالم باور نکنند که امام هادی)ع( 
مردم  بر  تأثیری  چه  داشت،  حضور  منوره  مدینه  در  که  سال هایی  در 
گذاشته بود که دوست و دشمن را به حیرت واداشت. امام به گونه ای 
بر دل هاي مردم حکومت می کرد که حسد حسودان را بر می انگیخت. 
از جمله کسانی که بر مقام امام هادی حسد ورزیدند، عبداهلل بن محمد 
امام هادی)ع(  نفوذ مردمی  از  بود که  پیامبر)ص(  امام جماعت مسجد 
به شدت خشمگین شده بود. او برای تحریک حاکم وقت تالش وسیع 
و مستمری کرد و نامه ای برای متوکل نوشت و در آن از هیچ تهمتی 
علیه امام خودداری نورزید. امام که از جریان نوشتن نامه او با خبر شد، 
بی درنگ به متوکل نامه نوشت و به دفاع از خود پرداخت، اما متوکل 
کینه توز که نمی توانست موقعیت اجتماعی امام را در مدینه تحمل کند، 
یحیی بن هرثمه را به همراه سیصد نفر برای احضار امام هادی به سامرا 
به مدینه فرستاد. سبط ابن جوزی از ماجرای حضور یحیی بن هرثمه در 
مدینه چنین یاد مي کند: یحیی مي گوید: وقتی که به مدینه وارد شدم، 
مردم فریاد و ضجه ای زدند که هرگز مانند آن را تا آن روز کسی نشنیده 
بود و این فریاد و ضّجه چیزی جز برای ترس از جان امام هادی)ع( نبود. 

گویا آن روز قیامت بر پا شده بود.
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در میان علوم اسالمي، اولین علمي که تکوین یافت علم قرائت و پس 
از آن علم تفسیر بود. قرآن کریم بر پیغمبر)ص( به زبان عربی نازل شد. 
در ابتدا که قرآن اعراب گذاری و نقطه گذاری نشده بود، چون عرب دارای 
لهجه های خاصی بود. در شیوه قرائت، تجوید و نوشتن بعضی از کلمات 
به جهت روایت های گوناگونی که از پیامبر)ص( نقل شده بود، اختالف هایی 
پیش آمد. گروهی از مسلمانان به موضوع قرائت و نحوه آن اهمیت خاصی 
دادند و به عنوان افرادی متخصص و ماهر در امر قرائت شهرت یافتند، 
به گونه ای که مردم برای آموختن این مهم، از اطراف و نواحی مختلف 
به سوی آنها روی میآوردند. هفت نفر از بین آنها به جهت تقوا، شأن و 
و  معروفیت  دارای  و...  روایتشان  سندهای  بودن  علمی، صحیح  جایگاه 
حسن شهرت خاصی شدند که به قّراء سبعه شناخته شدهاند و قرائت های 

آنها، به قرائات هفتگانه معروف است. اینان عبارتند از:
1. عاصم بن ابی النجود کوفی

2 .ابوعبداهلل نافع بن ابی نعیم مدنی
3. عبداهلل بن کثیر مکی

4. ابوعماره حمزۀ بن حبیب زیات کوفی
5. ابوالحسن علی بن حمزه کسائی

6. ابو عمرو بن عالء بصری
7. عبداهلل بن عامر دمشقی.

و بسیار جالب است که بدانید که دو تن از انان از یاران امیرالمومنین و 
از ایرانیانی بودند که روح حق طلبیشان انان را به قبول اسالم و پیروی از 
جانشین برحق پیامبر واداشت. قرائت مشهور حفص از عاصم که رایج ترین 
قرائت ها است و از لحاظ  اتقان تاریخی نیز باالترین قرائت ها است، توسط 
یار خالص و ایرانی امیرالمومنین موال علی)ع( نقل شده است. دومین آنها 

ابن کثیر است که در ادامه با او بیشتر اشنا می شوید.
ابن کثیر که نامش عبداهلل بن کثیر بن عمرو بن عبداهلل بن زاذان بن 
فیروز بن هرمز مکی و کنیه اش ابومعبد می باشد. به جهت نسبتش به 
بنی عبدالدار، الداری نیز گفته می شد. به جهت نسبت )این نام( به دارین 
که مکانی است در بحرین و از آن جا عطر گرفته می شد. وی در سال 
45)ه.ق( در مکه به دنیا آمد و در عراق اقامت گزید، وي بعد از سال ها 
در اواخر سنین کهولت به مکه بازگشته و در همان جا در سال 120)ه.ق( 
بدرود حیات گفت. وی را این گونه توصیف نموده اند: بلند باال و تنومند، 
گندم گون، چشم زاغ، دارای سر و محاسن سفیدی بود که گاهی آن را با 
حنا رنگ می کرد. دارای زبانی فصیح و بلیغ بوده و به آرامش و وقار آراسته 
بود. ابن کثیر در مکه سمت امامت و پیشوایی قرائت قرآن داشت، وی 
قرآن را بر عبداهلل بن ثابت، ابن ثابت مخزومی قرائت نمود و وی بر ابن 
کعب و عمر بن خطاب قرائت کرد و آنان بر خود پیامبر)ص( قرائت نموده 
او در دوران حیات خویش، قاري و معلم قرآن  بودند.طبرسي مي گوید: 
بود.وی از ایرانیانی بود که کسرای ایران او را با کشتی هایی که به یمن 
فرستاده بود، برای فتح حبشه گسیل داشت. ابن ندیم در الفهرست آورده 

است که: »گفته شده ابن کثیر اوالد ایرانیان است که انوشیروان آنها را به 
یمن فرستاد تا حکومت را از حبشبان گرفتند و به سیف بن ذي یزن که به 

تظلم به دربار انوشیروان آمده بود، سپردند.«
فضل بن حسن طبرسي علت و انگیزۀ اتفاق مردم را در مورد قرائت این 

قاري را دو امر مهم مي داند. 
1. اهتمام ویژه به وقت گذاري فراوان دربارۀ قرائت قرآن، عالوه بر آن از 

دانش فزونتري نسبت به دیگر قاریان برخوردار بودند. 
2. قرائت این قاریان لفظاً و سماعاً از آغاز تا انجام قرآن کریم به طرز مسند 
به دست آمده است. این دوره عصر رواج قراءات سبعه که با شروع از ناحیۀ 
السبعه«  »القراءات  به  کتابي موسوم  در  بغدادي  تیمي  ابوبکربن مجاهد 
انجام گرفته است. وی قرائت را از ابی السائب عبداهلل بن السائب مخزومی، 
و ابی الحجاج مجاهد بن جبر مکی و ابن عباس دریافت کرد. ابن السائب 
بر اُبی بن کعب و عمر بن خطاب خواند و مجاهد بر عبداهلل بن السائب و 
عبداهلل بن عباس خواند. ابن عباس بر اُبی بن کعب و زید بن ثابت خوانده 
و اُبی و زید و ُعمر بر رسول خدا)ص( خواندند. عالوه بر آن چه در کالم 
طبرسي آمده است، چون ضبط راویان قراءات، به دلیل کثرت آنها در توان 
مردم نبوده است، در میان قرائتي که موافق رسم الخط  مصحف عثماني 
بوده، به قرائتي بسنده کردند که حفظ آنها آسان به نظر مي رسید و قرائت 
بر طبق آنها منضبط مي نمود. از این رو به قرائت کساني روي آوردند که 
مشهور به ضبط و امانت و صرف عمري طوالني در امر قرائت بوده و مردم 
در فراگرفتن از آنان اتفاق نظر داشته اند. در نتیجه از میان مجمع قاریان در 
هر شهر و سرزمین پیشوایي در قرائت برگزیدند که ابن کثیر مکي منتخب 
قراء مکه بود.عبداهلل بن کثیر مکی یکي از قراء سبعه است. وي مردی 
فصیح و بلیغ بود. ابن کثیر از تابعینی است که گروهی از صحابه را درك 
و از آنها نقل کرده است. ابن کثیر از جمع صحابه عبداهلل زبیر، ابوایوب 
انصاری، انس بن مالک، مجهاد بن جبر و درباس موالی ابن عباس، عبداهلل 

بن عباس را، در مکه مالقات و از آنها روایت نموده است.
ابی عمر و بصری که خود یکی از قاریان هفتگانه است از او بهره جسته و 
وی را در زبان عربی از مجاهد داناتر می داند. قرائت او را عالوه بر ابی عمر 
و بصری، پیشوایانی چون خلیل  بن  احمد و  شافعی نقل کرده اند. ابن کثیر 
تا هنگام مرگ پیشوای مورد پذیرش مردم مکه در قرائت  قرآن کریم بوده 
است. بخاری و مسلم در صحیحین از وی نقل حدیث نموده و گروهی او 
را به وثاقت  ستوده اند. قرائت ابن کثیر توسط بزی و قُنبُل از شاگردان وي 
روایت شده، ولی این دو راوی معروف هیچ یک مستقیماً از وي حدیث 
أخذ ننموده اند. در ریحانۀ االدب آمده است که :»ابن کثیر اصول قرائت را 
از مجاهد، از ابن عباس و از علي بن ابیطالب)ع( اخذ نمود.« کسان دیگری 
چون: اسماعیل بن عبداهلل الُقسط، اسماعیل بن مسلم، حماد بن سلمه، 
خلیل بن احمد، سلیمان بن المغیره، شبل بن عباس، عبدالملک بن جریح، 
ابن ابی ملیکه، سفیان به عیینه، ابوعمرو بن العالء و عیسی بن عمر، قرائت 

را از او روایات نمودند.

عبداهلل بن کثیر مکی از قراء سبعه )هفتگانه(
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نهم مهر که به عنوان »روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان 
اعالم  است.  شده  ثبت  ایران  اسالمی  جمهوری  تقویم  در  فلسطینی« 
این روز به پیشنهاد جمعیت دفاع از ملت فلسطین و به عنوان نمادی 
از دادخواهی دانش آموزان ایرانی از مستکبران جهان و همچنین اعالم 
همدردی و همبستگی بین دانش آموزان ایرانی و کودکان و نوجوانان 
نوجوانان  جرم  بزرگ ترین  امروز  است.  گرفته  صورت  فلسطینی  مبارز 
نظامیان  برخورد  و  است  مادریشان  درسرزمین  شدن  زاده  فلسطین 
اشغالگر صهیونیستی با آنها چنان زننده وغیرانسانی است که رسانه های 
بازداشت  به  می توان  نمونه  عنوان  به  نیست.  آن  پخش  جرات  را  دنیا 
هزاران نوجوان فلسطینی که سنی بین 13 تا 18 سال داشته اند را در 
بازداشت  هنگام  در  و  آغاز  از  که  کرد  بیان  االقصی  انتفاضه  سال های 
انواع اهانت، شکنجه، رفتارخشونت آمیز و غیراخالقی در زندان ها و مراکز 

بازجویی با آنها شده است.
رژیم صهیونیستی با شکنجه، بازداشت و سرکوب کودکان فلسطینی 

به جهانیان نشان می دهد که هرگز به قوانین بین المللی و دالیل منطقی 
پایبند نبوده و برای خواسته های جامعه بین المللی نیز در این خصوص 
اهمیتی قایل نیست.  دشمن صهیونیستی در پنجاه سال گذشته به ویژه 
قشر جوان  و  کودکان  فلسطینیان  انتفاضه  دوران  و  اخیر  در سال های 
سرزمین فلسطین که آینده سازان این سرزمین هستند را هدف حقد و 
کینه خود قرار داده است چرا که به واقع دریافته است هر نسل فلسطین 
از نسل پیش بیدار تر، متحد تر و ظلم ستیز تر پا به عرصه حذف این غده 
سرطانی نهاده است. یورش مخفیانه و غافلگیرانه در شب یا نیمه های 
شب و ربودن کودکان و جوانان فلسطینی به دست نیروهای اطالعاتی 
از دیگر رخدادهای  ارتش صهیونیستی  با یگان های ویژه  با هماهنگی 
در  و  و اشک آور  گاز های سمی  از  استفاده  با  است که  فلسطین  امروز 
بیشتر اوقات اقدام به ضرب و جرح و تیراندازی با گلوله های پالستیکی 
و به خصوص استفاده از سگ های درنده به وقوع می پیوندد که عموما 

همراه با جراحت آنها بوده است.

همبستگی و همدردی با 
کودکان و نوجوانان فلسطینی
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زانو بزن! اینجا آستان خاکساری ست، اینجا بلندمرتبه ترین نقطه تعالی انسان است. 
این سجده گاه، این خاك، این صحرا... .

این صحرا، صحرای عرفات است و تو حاجی کعبه شوق.
عاشق تر از همیشه آمده ای به عرفات شوق، به عرفات عشق، به عرفات بندگی؛ در 
صحرایی که مجنون ترین مجنون ها لیالی نفس را وارهانیده اند و در پی جنون خویش 

لیالی بندگی را وادی به وادی، واحه به واحه جست وجو می کنند.
این صحرا صحرای عرفات است که صحرای محشر است و تو در میان عاشقان، 
به پایکوبی و دست افشانی پرداخته ای در سجده های شوق در سجده های بندگی و 

دلدادگی؛ عیدتان مبارك!
آنچه سیاهی ست در  بر هر  عرفه، عید بخشایش است، روز کشیدن خط بطالن 
درون انسان در قلب انسان. روز بستن هر چه دریچه رو به ویرانی ست؛ ویرانی روح، 
ویرانی نفس. روز بازکردن هر چه پنجره ست؛ پنجره هایی که جز به نور باز نمی شوند.
این صحرا نقطه آغاز است برای روح و دلی که به جز خدا، هیچ معبودی را بر نمی 
تابد و سر بر آستان بندگی هیچ ناخدایی نمی ساید و تنها خداوند را به پرستش لب 

می گشاید.
این صحرا، صحرای شوق است و این روز، روز تحولی در زندگی، روز اول آفرینش عشق.
عرفات را می شناسی؛ از همان دقیقه ای که ُمحرم دیدار معشوق شدی، از همان 
سپیده ای که خویشتن را در حوله سپید احرام پیچیده ای تا در تأللو نور محض، به 
درگاه خدایت اظهار بندگی کنی و حاال که در عرفات، در روز عرفه، سر بر آستان 

نیایش گذاشته ای، می فهمی بندگی یعنی: »ال اله ااّل اهلّل«

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را 
در آسمان نیز نخواهد یافت خانه ی خدا نزدیک 

ماست و تنها اثاث آن، عشق است. 
امیلی دیکنسون

روز نیایش 
عید بخشایش
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بندگی، تسلیم و تضرع  با حضرت دوست، فرصت  نیایش  روز دعا و 
به درگاه حق تعالی، فرصت تقرب به درگاه احدیت، استغفار و شناخت 
و روزی برای تولدی دوباره، روزی که با خواندن دعای عرفه و جاری 
گناهان  برای  و  عفو کرده  معبود خود طلب  از  گونه ها  بر  اشک  شدن 

گذشته خود از ذات اقدس الهی طلب مغفرت می کنیم. 
نیایش، روزی که حق تعالی بندگان  الحجه، روز عرفه و روز  9 ذی 
خویش را به عبادت و طاعت خود خوانده و سفره های ُجود و احسان 
خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار، حقیرتر، رانده 

تر و خشمناك تر است.
عرفه روز دعا است، روز بخشش، روز نیایش و خواستن، عرفه، تنها 
امید خوشبختی  روز  الهی در رمضان،  از مغفرت  امید جاماندگان است 
برای همه، روز درخواست از خداوند، روزی که نباید از آن غافل شویم و 
از دست بدهیم. امامان ما هم برای روز عرفه، ارزش زیادی قائل بودند 
و سفارش می کردند که مسلمانان این روز را از دست ندهند، برای دعا 
کردن در این روز فرقی نمی کند که کجا باشیم هر جا که بودیم روز 

عرفه را با دعا و مناجات بگذرانیم.
روز عرفه، روزی که صدها هزار زائر خانه خدا به عرفات رفته  و در 
آنها  روزی که  متعال تضرع می کنند،  درگاه خداوند  به  بزرگ  روز  این 
و  گناهان  بخشش  خواهان  و  هستند  احدیت  درگاه  به  تقرب  خواستار 
نام جایگاهی است که حاجیان در روز عرفه  تولدی دوباره اند. عرفات، 
“نهم ذی الحجه” در آنجا توقف می کنند و به دعا و نیایش می پردازند، 
آداب و رسوم و مناسک دینی خود را به جا می آورند و خود را برای دیگر 

اعمال این ایام آماده می کنند.
در این روز حجاج بیت اهلل الحرام استغفار می کنند و پاك و عاری از 
هر گناه می شوند، همچون کودکی که تازه زاده شده است، صدای دعا 
و انابه بنده به درگاه احدیت قطع نمی شود و استغاثه بنده از پروردگارش 
تا عرش می رود.زائران پس از ادای نماز ظهر و عصر در عرفات مانند 
سنت پیامبر اکرم )ص( رو به قبله ایستاده، تا زمان غروب خورشید این 
حالت را حفظ  و به دعا خوانی خود ادامه می دهند و به تفکر و تأمل در 

اعمال خود پرداخته و توبه و انابه سر می دهند.
سوی  به  غروب،  تا  خورشید  طلوع  از  عرفات  در  وقوف  از  پس  آنها 
مزدلفه برای شب زنده داری رفته و در آنجا بیتوته می کنند و به عبادت 
و راز و نیاز می پردازند. نماز مغرب و عشا را در مزدلفه به جا می آورند 
و تا صبح فردا )عید قربان( شب زنده داری کرده و به دعا و مناجات 

می پردازند.
زائران خانه خدا 10 ذیحجه بار دیگر به منی باز می گردند تا قربانی 
کنند، رمی جمرات و مراسم عید قربان را برگزار کنند تا حج آنها 
کامل شده و نام حاجی را بر خود نهند. حضرت سیدالشهدا، 
با  همراه  عرفه  روز  ظهر  از  بعد  نیز  )ع(  حسین  امام 
در  خود  خیمه های  از  اصحاب  از  گروهی  و  فرزندان 
صحرای عرفات بیرون آمدند و روی به دامن »کوه 
به  روی  کوه  چپ  سمت  در  و  نهادند  رحمت« 
کعبه، همایشی تشکیل دادند که موضوع آن 
بمناسبت روز عرفه )روز شناخت(، شناخت 

و سازندگی بود.
زیادی  اعمال  عرفه  روز  برای 

وجود دارد که اول غسل، دّوم زیارت امام حسین علیه السالم که مقابل 
هزار حّج و هزار عمره و هزار جهاد بلکه باالتر است، سّوم بعد از نماز 
عصر پیش از آنکه مشغول بخواندن دعاهای عرفه شود دو رکعت نماز 
بجا آورد در زیر آسمان و اعتراف و اقرار کند نزد حق تعالی به گناهان 
خود تا فایز شود به ثواب عرفات و گناهانش آمرزیده شود پس مشغول 

شود به اعمال و ادعیه عرفه.
برای  روز عرفه  روزه  فرموده مستحب است  شیخ کفعمی در مصباح 
کسی که ضعف پیدا نکند از دعا خواندن و مستحب است غسل پیش از 
زوال و زیارت امام حسین علیه السالم در روز و شب عرفه و چون وقت 
زوال شد زیر آسمان َرَود و نماز ظهر و عصر را با رکوع و سجود نیکو به 
عمل آورد و چون فارغ شود دو رکعت نماز کند در رکعت اّول بعد از حمد 
توحید و در دویم بعد از حمد ُقل یا اَیَُّها الْکاِفرُوَن بخواند بعد از آن چهار 
رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد توحید پنجاه مرتبه بخواند.

)جهت اطالع از اعمال کامل به مفاتیح الجنان رجوع شود(
امام حسین علیه السالم در مساجد و یا مکان های  دعای روز عرفه 
مقدس دیگر، مثل حرم امامان و یا امام زاده ها خوانده می شود و مردم 
به یاد صحرای عرفات، زیر سقف آسمان، دور هم جمع می شوند و این 

دعای ُپر فضیلت را می خوانند.
از غروب شب عرفه تا غروب روز عرفه زمان بسیار بزرگی است، شب 
عرفه هم همچون روز عرفه مبارك است چنانچه در روایتی نقل شده 
که شب عرفه هر دعای خیری که انسان بکند به اجابت می رسد و برای 
کسی که در شب عرفه اطاعت الهی را بکند و اعمال صالحه انجام دهد، 
معادل 170 سال اطاعت و عبادت است؛ یعنی از نظر پاداش چنین چیزی 

به او داده می شود. این روایت، عظمت شب عرفه را می رساند.
لذا شب عرفه را قدر بدانیم اولین مساله ای که درباره این شب تاکید 
شده ›دعا کردن’ است و در روایت دارد که دعا کنید! دعای خیر کنید! 
و بدانید که این دعاها به اجابت می رسد. در روایتی از امام باقر )ع( هم 
اجابت  به هدف  که  دعایی  فرمودند سریعترین  که حضرت  است  آمده 
برادر مومن دیگرش  برای  برادر مومن،  می رسد، دعایی است که یک 
می کند و پشت سر او برایش از خدا خیر می خواهد نه در حضورش. یعنی 

هرکس برای دیگری دعا کند، به سرعت به اجابت می رسد.
در روایتی دیگری از امام زین العابدین )ع( علیه السالم آمده روز عرفه 
بود و حضرت دیدند که سائلی دارد از مردم، یعنی غیر خدا، درخواست 
می کند؛ حضرت به او فرمود: وای بر تو! در چنین روزی از غیر خدا تقاضا 
و درخواست می کنی!؟ و حال آنکه امید می رود در چنین روزی فضل 

الهی شامل طفل هایی شود که در رحم مادر هستند.
حضرت امام جعفر صادق)ع( فرمودند: اگر کسی در ماه مبارك رمضان 
مورد مغفرت الهی قرار نگیرد غفران برای او نیست مگر آنکه عرفه را 
درك کند.مسئله مهم در روز عرفه زیارت امام حسین )ع ( است که در 
حدیث آمده است خداوند قبل از آنکه به سرزمین عرفات نظر کند، به 
زایرین امام حسین)ع ( نظر می افکند و این نظر افکندن در زمان های 
حساس و سرنوشت ساز مانند شب قدر، عید فطر، عید قربان و عید غدیر 

می باشد که افضل اعمال در این زمان ها زیارت امام حسین)ع( است.
صحرای عرفات در 21 کیلومتری شمال مکه واقع شده و تپه کوچکی 
است که حدود 250 متر از سطح دریا باالتر و کوهها آن را احاطه کرده اند.
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  موالنا و اقتباس از قرآن
شاید کمتر اثر ادبی را بتوان یافت که همانند مثنوی، از قرآن تأثیر 

پذیرفته باشد؛ چه آنکه در جای جای ابیات مثنوی می توان آیات قرآن 
یا مضامین آن را، نظاره گر بود. به نمونه هایی از این ابیات اشاره می کنیم:

کی کژی کردی و کی کردی تو شر
که ندیدی الیقش در پی اثر
کی فرستادی دمی بر آسمان

نیکی ای کز پی نیامد مثل آن
ۀ َخیراً َیَرُه َو َمْن یْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّۀ  اشاره به آیاِت »َفَمْن یْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

ه؛ پس هر کس هم سنگ ذره ای عمل خیر انجام داده باشد،  َشراً یَرَ
]پاداش[ آن را می بیند و هر کس هم سنگ ذره ای عمل ناشایست 

انجام داده باشد ]کیفر[ آن را می بیند«. )زلزله: 7 و8(
هر که از خورشید باشد پشت گرم

سخت رو باشد، نه بیم او را نه شرم
اشاره به آیه: »بدانید که دوست داران خدا، نه بیمی بر آنهاست و نه 

اندوهگین می شوند«. )یونس: 62(
عّزت آِن اوست و آِن بندگانْْش

ز آدم و ابلیس بر می خوان نشانْْش
الهام از عبارت قرآنی: ... عّزت، خاص خداوند و پیامبر او و مؤمنان 

است، ولی منافقان نمی دانند. )منافقون: 8(
از برای چاره این خوف ها
آمد اندر هر نمازی اِْهِدنا

کاین نمازم را می امیز ای خدا
با نماز ضالین َو اهل ریا

راَط الُْمْسَتقیَم ِصراَط الّذیَن أَنَْعْمَت َعلَْیِهْم  اقتباس از آیات » اْهِدنَا الصِّ
ِّیَن؛ ما را به راه راست استوار بدار. راه  َغْیِر الَْمْغُضوِب َعلَْیِهْم َو اَل الّضال

... آنهایی که برخوردارشان کرده ای همانان که نه در خور خشم اند و نه 
گم گشتگان«. )حمد: 6 و 7(

  حدیث در مثنوی
عقبه ای زین صعب تر در راه نیست

ای خنک آن کش حسد همراه نیست
اشاره دارد به حدیث: »حسد نیکی ها را می خورد )تباه می کند( همچنان 

که آتش هیزم را«.
گوش ِمن »الُیلَْدُغ المؤمن« شنید

قول پیغمبر به جان و دل گزید
اشاره است به حدیث: »مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود«.

این جهان زندان و ما زندانیان
حفره کن زندان و خود را وارهان

مأخوذ از مضمون حدیث: »دنیا، زندان مؤمن و بهشت کافر است«.
اندرین عالم هزاران جانور

می زید خوش عیش و بی زیر و زبر
شکر می گوید خدا را فاخته

بر درخت و برِگ شب ناساخته
حمد می گوید خدا را عندلیب

که اعتماد رزق بر توست ای مجیب

 مضمون ابیات اقتباس است از حدیث ذیل: »اگر به 
خدا توکل کنید شما را روزی می دهد چنان که روزی به 

پرندگان می رساند، که بامداد گرسنه از النه بیرون می روند 
و شامگاه سیر باز می گردند«.

تا توانی پا منه اندر فراق
ابغض االشیاَء عندی الطالق

اشاره به این حدیث است: »زشت ترین کارهای حالل نزد خدا طالق 
است«.

هر چه کردم جمله ناکرده گرفت
طاعت ناکرده آورده گرفت

نام من در نامه پاکان نوشت
دوزخی بودم ببخشیدم بهشت

ناظر است به مضمون روایت: »توبه کننده از گناه مانند کسی است که 
گناهی نکرده است«.

دانستنی هایی درباره زندگی موالنا
 خوب است بدانیم که بسیاری از ضرب المثل های متداول از کتاب 
مثنوی معنوی برگرفته شده است، مانند: »با توکل زانوی اشتر ببند!« 

که در حکایت شیر و نخچیران آمده است.
 جالل الدین محمد در طول زندگی اش مسافت بسیاری را همراه 

با پدرش پیموده، از بلخ تا بغداد، و از بغداد تا روم، شاید نزدیک به 
4000کیلومتر، آن هم بدون وسایل نقلیه امروزی!

 داستان ها و حکایت هایی که در مثنوی به آن ها اشاره شده اند لزوما 
واقعیت خارجی نداشته اند و موالنا گاه بنا به فراخور حال و سخنی 

که قصد بیانش را داشته، حکایاتی تاریخی را نقل می کند که حداقل 
سندی معتبر برای آن ها موجود نیست.

 مثنوی به قلم موالنا نبوده است و او تنها برای شاگردش –»حسام 
الدین« که ما این کتاب را به همت او داریم یکسره و پی درپی می 
خوانده و او می نوشته است. این کتاب نزدیک به 5000 بیت دارد و 

شامل 6 دفتر است.
 موالنا جدا از تاثیری که از سنایی و عطار داشته است، از شاگردی 
پدرش »بهاءولد« و هم چنین شمس تبریزی تاثیر فراوان گرفته است.

روز بزرگداشت مولوی 
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 خواجه شمس الدین محمد شیرازي شاعر و حافظ قرآن، متخلص به 
حافظ و معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران غزلسراي ایران و 
جهان به شمار مي رود. حافظ را نمي توان از سنخ شاعران تک بعدي 
و تک ساحتي محسوب و تفکر شاعرانه اش را تنها به یک وجه خالص 

تفسیر و تاویل کرد. 
شعر حافظ داراي ابعاد گوناگون و متنوع سرشار از راز و رمز و پرسش 

از حقیقت هستي است.
صبحدم از عرش مي آمد خروشي، عشق گفت

قدسیان گویي که شعر حافظ از بر مي کنند
خواجه شمس الدین محمدبن محمد حافظ شیرازی، از بزرگترین شاعران 
نغزگوی ادبیات فارسی است. حافظ در اوایل قرن هشتم ه  . ق حدود سال 
727 در شیراز دیده به جهان گشود. پدرش بهاءالدین، بازرگان و مادرش 
اهل کازرون بود. پس از مرگ پدر، شمس الدین کوچک نزد مادرش ماند 
و در سنین نوجوانی به شغل نانوایی پرداخت. در همین دوران به کسب 
علم و دانش عالقه مند شد و به درس و مدرسه پرداخت. بعد از تحصیل 
علوم، زندگی او تغییر کرد و در جرگه طالبان علم درآمد و مجالس درس 
علمای بزرگ شیراز را درس کرد. او به تحقیق و مطالعه کتاب های بزرگان 
آن روزگار از قبیل کشاف زمخشری، مطالع االنظار قاضی بیضاوی و مفتاح 
العلوم سکاکی و امثال آنها پرداخت. همچنین در مجالس درس قوام الدین 
ابوالبقاء عبداهلل بن محمود بن حسن اصفهانی شیرازی نیز حضور داشت. 

حافظ همچنانکه از تخلص او بر می آید قرآن را از حفظ داشت و به 
چهارده شکل  می خواند. حافظ دارای زن و فرزندان بود. در غزلیاتش به 

مرگ یکی از فرزندانش اشاره کرده است:
دال دیدی که آن فرزانه فرزند

چه دید اندر خم این طاق رنگین؟
به جای لوح سیمین در کنارش
فلک بر سر نهادش لوح سیمین

حافظ به سفر عالقه ای نداشت و چون دلبستگی خاصی به شیراز داشت 
تقریبا تا آخر عمر از شیراز خارج نشد و تنها یکبار به شهر یزد سفر کرد ولی 

به خاطر ماللت از یزد و یزدیان به شیراز بازگشت:
دلم از وحشت سکندر بگرفت

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
همچنین به دعوت سلطان محمود دکنی راهی دکن شد ولی در جزیره 
هرمز گرفتار طوفان گردید و به همین دلیل سفر خود را آغاز نکرده به 

پایان برد و به شیراز بازگشت.
حافظ مردی بود ادیب، عالم به علوم ادبی و شرعی و آگاه از دقایق 
تلفیق مضامین و  او در  العاده  استعداد خارق  حکمی و حقایق عرفانی. 
آوردن صنایع گوناگون بیانی در غزل او را سرآمد شاعران زمان خویش و 
حتی تمامی شاعران زبان فارسی کرده است. او بهترین غزلیات مولوی، 
سعدی، کمال، اوحدی، خواجو و سلمان را استقبال کرده است اما دیوان 
او به قدری از بیت های بلند و غزلیات عالی و مضمون های نو پر است 
که این تقلیدها و تأثرها در میان آنها کم و ناچیز می نماید. عالوه بر این، 
مرتبه واالی او در تفکر عالی و حکمی و عرفانی و قدرتی که در بیان 
آنها به فصیح ترین و خوش آهنگ ترین عبارات داشته، وی را به عنوان 
یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین شاعران ایران قرار داده و دیوانش را 

مورد قبول خاص و عام ساخته است.

این نکته را نباید فراموش کرد که عهد حافظ با آخرین مراحل تحول 
زبان فارسی و فرهنگ اسالمی ایران مصادف بود. از این روی زبان و 
اندیشه او در مقایسه با استادان پیش از وی به ما نزدیک تر است و به 
این سبب است که ما حافظ را بیشتر از شاعران خراسان و عراق درك 

می کنیم و سخن او را بیشتر می پذیریم.
از صنایع مختلف  به استفاده  او  او، توجه خاص  اشعار  از دیگر نکات 
لفظی و معنوی است به نحوی که کمتر بیتی از او می توان یافت که خالی 
از نقش و نگار صنایع باشد. اما چیره دستی او در به کار بردن الفاظ و 
صنایع به حدی است که صنعت در سهولت سخن او اثری ندارد و کالم 

او را متکلف نمی نماید.
برخالف اطالعات حافظ از دقایق عرفانی و اشارات مکرر او به نکات 
عرفانی، حافظ پیرو طریقتی خاص نبوده است بلکه به عقیده بسیاری، خود 
او به تنها مراحل سلوك و کمال را طی کرده و به درجاتی نیز رسیده است.
دیوان کلیات او مرکب است از غزلیات، چند قصیده، قطعه، رباعی و دو 

مثنوی کوتاه با نام های »آهوی وحشی« و »ساقی نامه«.
از نکات قابل توجه درباره دیوان حافظ، رواج »فال گرفتن« تفأل از آن 
است که سنتی تازه نیست و از دیرباز درمیان آشنایان شعر او متداول بوده 
است و چون در هر غزلی از دیوان حافظ می توان به هر تأویل و توجیه بیتی 

را حسب حال فال گیرنده یافت، او را »لسان الغیب« لقب داده اند. 
حافظ با توان شاعري بسیار داستان هاي قرآني را با اشاره هاي ظریف 
در شعرش بیان مي کند اما به واقع او ناظم شعر نیست که به بیان روایي 
عمیق  شناخت  و  تخییل  با  که  تواناست  شاعري  بلکه  بپردازد  داستان 

بسیاري از مسایل قرآني و اجتماعي را در قالب شعر ارائه مي دهد. 
نگاه حافظ به جهان هستي نگاهي فراگیر است به گونه اي که تمام 
مسایل مادي و معنوي را با بیاني شیرین و محکم و با بکارگیري استعاره 

و تشبیه، ایهام و مجاز و سایر صناعات ادبي بیان مي کند. 
زماني که با شاعري چون حافظ رو به رو هستیم در واقع با جهاني 
سرشار از ظرافت و معنا رو به روییم. گسترگي معنایي در شعر او به حدي 
است که هر کس از دیدگاه خویش مفاهیم ذهني متناسب با تفکر خود را 

در شعرش پیدا مي  کند و نظري خاص درباره او ارائه مي دهد.
 اصطالحات عرفاني که در شعر حافظ بکار برده مي شود، در اثر آگاهي 
کامل و شناخت معنایي صحیح است اما به واقع حافظ قبل از اینکه عارف 
باشد شاعري بزرگ و تواناست و تفکر شاعرانه اش بر عرفان او برتري 
دارد. حافظ دیدگاه عارفانه و امیدوار کننده دارد و عرفان به مفهوم واقعي 
کلمه در اشعار او نمایان است و در شعرش همواره امید به آینده اي روشن 
را نوید مي دهد به گونه اي که مخاطب با مطالعه اشعارش به نوعي لذت 

معنوي دست مي یابد.
حافظ شاعري است که در قرن حاکمیت زهد و ریا و خفقان، شعري فراگیر 
و رندانه دارد و از همه مسائل جهان هستي با بیاني ظریف و رندانه سخن 
مي گوید و همواره از تظاهر و تزویر دوري مي جوید و شعر برایش جنبه اي 

متعالي و آرماني دارد. 
الهام  از تعالیم   ناب  اسالمي   و مفاهیم گرانقدر  با  اشعار حافظ شیرازي  
قرآني سروده   شده است  و همگي  این  اشعار حاوي  کنایات    و استعارات زیبا 

و بي  نظیر است. 
قمري  هجري     792 یا  سال791    در  زمین  ایران  پرآوازه   شاعر  این    

دارفاني  را وداع گفت . روحش شاد.

سالروز بزرگداشت حافظ
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1. بدیهی است اولین چیزی که باید در نظر بگیرید، موضوع درس است. 
این موضوع باید بر اساس استانداردهای آموزشی تدوین شده باشد. در ضمن 

باید توجه داشته باشید که برای چه پایه ای طرح درس می نویسید و این 
نکته را تا پایان کار در ذهن داشته باشید. هم چنین تخمینی از زمان الزم 
برای تدرس انجام دهید تا در بودجه بندی زمان به شما کمک کند. بعد از 
مشخص شدن موضوع، باید به این مسأله فکر کنید که چگونه می خواهید 

درس را تدریس کنید. حال می توایند از کتاب معلم درس خود کمک بگیرید 
و مشاهده کنید که چگونه می توان استانداردهای خاص آن درس را رعایت 
کرد. این کار بسیار ارزشمند و الزم است. این روش شما را مطمئن می سازد 
تمام مطالبی که آموزش و پرورش کشور از یک معلم انتظار دارد را به دانش 

 آموزان آموزش داده اید.

2. برای این که مطمئن شوید طرح درس شما درست همان مطالبی را که در 
نظر دارید، آموزش می دهد، باید اهداف روشن و مشخصی تدوین کنید. دقت 

داشته باشید که اهداف نباید فعالیت هایی باشند که در طرح به کار برده اید، 
بلکه باید نتایج آموزشی آن فعالیت ها باشند. به عنوان مثال اگر می خواهید 

جمع کردن 3+2 را به دانش آموزان آموزش دهید، هدف شما چنین خواهد بود: 
 “دانش آموزان می توانند نشان دهند که چگونه 2 را با 3 جمع می کنند«.

اهداف باید به گونه ای باشند که در هر مرحله بتوان میزان نزدیک شدن به آن 
را بررسی کرد ) در این باره در بخش ارزشیابی بیشتر صحبت خواهیم کرد (. به 
عبارت دیگر مطمئن باشید که می توانید تعیین کنید به اهداف خود رسیده اید یا 

 خیر. واضح است که در یک درس می توانید بیش از یک هدف را دنبال کنید.
برای واضح تر کردن اهداف خود، می توانید هم اهداف کلی و هم اهداف 

جزئی را در آن بگنجانید. اهداف کلی شامل هدف های نهایی طرح درس 
است. مثاًل “ آشنا شدن با نحوه ی جمع دو عدد “. اما اهداف جزئی بیش تر 

 به همان مواردی که در باال ذکر شد، اشاره دارند.

3. ممکن است در طول درس به وسایلی نیاز داشته باشید. بهتر است آنها را 
در ابتدای طرح یادداشت کنید تا اگر شخص دیگری بخواهد از طرح درس 

شما استفاده کند، قبل از هر چیز مشاهده کند که وسایل مورد نیاز را در 
اختیار دارد یا نه. مطمئن شوید تمام مطالب و وسایل الزم را نوشته اید.

4. ممکن است مایل باشید پیش درآمدی هم بنویسید. این پیش در آمد 
راهی است برای وارد شدن به طرح درس و جلب عالقه و توجه دانش 

آموزان نسبت به موضوعی که تدریس می کنید. یک مثال خوب در این مورد، 
تدریس مبحث کسرها می باشد. شما می توایند درس را با این سوال آغاز کنید 
که اگر بخواهیم پیتزایی را بین 5 نفر به اندازه های مساوی تقسیم کنیم، چه 

 راه حلی داریم؟ و به آنها بگویید که اگر کار با کسرها را یاد بگیرند، 
 می توانند این کار را به سادگی انجام دهند.

5. حال باید روند کار را گام به گام بنویسید، تا بتوانید با انجام تمام مراحل 
به اهداف تعیین شده، دست پیدا کنید. در این قسمت می توانید تمام فعالیت های 

 مرتبطی که باید انجام شود را فهرست کنید. مثاًل برای تدرس3+2 
 می توانید روند کار را به صورت زیر بنویسید:

 الف: معلم به هر دانش آموز، 2 مکعب می دهد.
 ب: از آنها می خواهد که روی کاغذ بنویسند چند مکعب دارند.

راهنمای زیر تنها راه نوشتن طرح درس 
نیست، بلکه مروری کلی بر مهم ترین و 

کلیدی ترین نکات پدید آوردن طرح درس 
است. با پی گیری گام به گام راهنمایی های 

زیر می توانید عالوه بر ایجاد طرح، شرح هر 
یک از اجزای طرح درس را نیز فرا بگیرید.
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 ج: سپس دانش آموز باید یک عالمت + زیر عدد 2 بنویسد:
2 
+ 

 د: معلم به هر دانش آموز 3 مکعب دیگر هم می دهد.
ه: از دانش آموز خواسته می شود که تعداد مکعب های جدید را نیز زیر عدد 2 

بنویسد:
2 

+ 3
و: حال دانش آموز باید یک خط زیر عدد 3 بکشد، به این شکل:

2 
+  3 

_____
ز: از دانش آموز سؤال می شود که کار را با چند مکعب شروع کرده بود؟ چند 

مکعب به آن اضافه کرده و در پایان چند مکعب دارد؟

6. بعد از اتمام روند کار، ممکن است زمانی را برای تمرین فردی درنظر 
بگیرید. می توان به دانش آموزان فرصت داد تا  اعداد متفاوتی را با استفاده از 

 مکعب هایی که در اختیار دارند، جمع کنند.

7.  قبل از رسیدن به مرحله ی ارزش یابی می توانید از یک مرحله ی پایانی 
برای درس استفاده کنید. یک ایده ی خوب برای این کار، بازگشتن به پیش 

درآمد است. مثاًل از دانش آموزان بخواهید که توضیح دهند با فرا گرفتن 
 مبحث کسرها، چگونه پیتزا را تقسیم خواهند کرد؟

8. حال باید بخش ارزش یابی کار خود را بنویسید. اکثر طرح درس ها لزومًا 
نیازی به امتحان ندارند، اما تقریبًا تمام آنها به نوعی به ارزیابی یا برآورد نیاز 
دارند تا مشخص شود که اهداف مورد نظر، برآورده شده است یا نه. بنابراین 
باید بین اهداف و ارزش یابی وابستگی مستقیم وجود داشته باشد. فرض کنید 

که هدف، توانایی جمع کردن دو عدد تک رقمی با هم باشد، ارزش یابی را 
می توان به این صورت انجام داد که هر یک از دانش دآموزان نزد معلم بروند 

 و با گرفتن مکعب از او عمل جمع را روی کاغذ انجام دهند.

9. برای دانش آموزان کم توان و معلول و کودکان با هوش نیز باید با توجه 
به تفاوت های آنان، تطابق هایی در نظر گرفته شود. )به طور مثال تک تک 

اضافه کردن مکعب ها برای دانش آموز کم توان و اضافه کردن 9 به 13 
برای دانش آموز تیز هوش(

 10.  اضافه کردن “ بخش ارتباطی “ نیز ایده ی خوبی است که نشان 
می دهد چگونه این طرح درس می تواند با سایر موضوعات تلفیق شود. مثاًل به 

جای مکعب ها می توان از دانش آموزان خواست در ابتدا 2 سیب و سپس 3 سیب 
دیگر را رنگ کنند تا هنر هم با این درس ترکیب شود. تکرار یک موضوع در قالب 

های مختلف ما را از جای گرفتن آن در ذهن دانش آموزان مطمئن می کند.
 اگر دستورالعمل باال را انجام داده باشید، یک طرح درس موفق نوشته اید. 
برای این که در این کار مهارت پیدا کنید، بهترین راه خواندن طرح درس 

های معلمان با تجربه است. امتحان کنید!



نسیم دانشجو /  شماره 4 / مهر 1892

کتاب شوک آینده از محقق غربي است که قبل از این کتاب و بعد از آن نیز کتاب هایي نوشته است نویسنده در 
تمام کتاب هاي خود سعي دارد مبني تفکر خود را که بعد از بررسي ها به آن دست یافته است بازگو نماید حرف 

جدي نویسنده این است که انسان دوره هاي مهمي را طي کرده است که این دوره ها هر کدام قرن ها طول 
کشیده و حال نیز در معرض طي کردن و پایان دادن دوره اي و ورود به دوره مهمتر و برتر مي باشد که عالئم 

ان نیز آشکار شده است دوره اول از وقتي شروع شد که انسان کشاورزي را کشف و آغاز کرد دوره کشاورزي 
هزاران سال طول کشید بعد دوره صنعتي شروع شد که مدت چند قرن در از عمر آن مي گذرد و دوره صنعتي 
نیز در حال پایان یابي و شروع دوره فراصنعتي است نویسنده معتقد است انسان امروز هنوز به این جابجائي 

و انقالب توجه جدي ندارد در حالیکه الزم است با تامل به آن بنگرد و آن را تا حد مقدور هدایت کند بعد سعي 
مي کند خصوصیات دوره فراصنعتي را که خود نام گذاري کرده است را بازگو نماید او معتقد است موتور حرکت 
در این دوره تکنولوژي است ولي این تحول در تکنولوژي دیگر واقعیات اجتماعي را نیز دچار تحول خواهد کرد 

و هیچ چیز را بصورت گذشته باقي نخواهد گذاشت . او معقتد است خصوصیات عمده دوره فراصنعتي موج تغییر 
مي باشد در قرون گذشته معموال تغییر و تحول خواهد کرد وهیچ چیز را بصورت گذشته باقي نخواهد گذاشت. 
او معتقد است از خصوصیات عمده دوره فراصنعتي موج تغییر مي 

باشد در قرون گذشته معموال تغییر و تحول در جوامع انساني 
بسیار کند بوده است لکن در دوره سوم تغییر در تمام 

جامعه بتبع تغییرات سریع در تکنولوژي آنقدر سریع و 
زیاد است که براي انسان هضم و تحمل این تغییرات 

بسیار مشکل است و انسان دچار مشکالت رواني 
خواهد شد توصیه نویسنده این است که آنقدر این 
تغییرات مهار و هدایت شود تا ضایعات روحي آن 
کم گردد او معتقد است آنچه تا حال در جوامع رخ 
داد هدایت شده نبوده است ولي آینده را مي توان 

هدایت کرد کتاب مفیدي است الاقل ارزش 
یکبار خواندن را دارد. 
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گل افتاب گردان مثل همیشه خیره در زیبایی خورشید بود که ناگهان ابر سیاهی 
جلوی او را گرفت و مانع شد، گل افتاب گردان غمگین شد و سر خود را به زیر 

انداخت بعد از چند ساعت شب شده بود و ابر سیاه رفته بود گل افتاب گردان بار 
دیگر سر خود را باال اورد و دنبال خورشید خود گشت که ستاره ای به او چشمک 

زد، گل افتاب گردان بار دیگر سر خود را پایین انداخت و نگاه کردن به اسمان 
را در هنگام شب برای همیشه توبه کرد و همیشه سر خود را هنگاه شب به زیر 

انداخت می دونید چرا؟
یک گل حتی به اندازه یک نگاه به اونی که دوستش داره خیانت نمی کنه!!

در داستان قربانی اسماعیل ذبیح اهلل سه نکته اساسی وجود دارد:
 از یک سو پدر با صراحت، مسئله ذبح را با فرزند سیزده ساله مطرح 

می کند و از او نظرخواهی می کند. برای او شخصیت مستقل و آزادی اراده قائل می شود. 
او هرگز نمی خواهد فرزندش را بفریبد و کورکورانه به این میدان بزرگ امتحان دعوت 
کند؛ او می خواهد فرزند نیز در این پیکار بزرگ با نفس شرکت جوید و لذت تسلیم و 

رضا را همچون پدر بچشد.
 از سوی دیگر، فرزند هم می خواهد پدر در عزم و تصمیمش راسخ باشد. 

نمی گوید مرا ذبح کن؛ بلکه می گوید هر مأموریتی داری انجام ده، من تسلیم امر و 
 فرمان او هستم و مخصوصًا پدر را با خطاب »یا ابت« )ای پدر( مخاطب 

می سازد تا نشان دهد این مسئله از عواطف فرزندی و پدری سر سوزنی نمی کاهد که 
فرمان خدا حاکم بر همه چیز است.

و از سوی سوم، مراتب ادب را در پیشگاه پروردگار به عالی ترین وجهی نگه می دارد، 
هرگز به نیروی ایمان و اراده و تصمیم خویش تکیه نمی کند؛ بلکه بر مشیت خدا و 

اراده او تکیه می نماید و با این عبارت از او توفیق پایمردی و استقامت می طلبد.
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آبروی زمین و آسمان ها را در سپیدی پیراهن 
بخت، مالئک به حجله می برند؛ امشب، دو دریای 
این وصل بی  به هم می پیوندند و در  بی کران 
مانند، همه اقیانوس های عالم، انگشت به دهان 
اند... خداوند از ازل، آغوش مهر این دو عصمت 
دامان  و  کرد  خلق  یکدیگر  برای  را  پایان  بی 
این دو گیاه  آفرید.  امید هم  به  را  پرستاره شان 
مهر، در سایه سار درخت رسالت، عشق و ادب 
و توحید را تلّمذ کردند و هر دو، دست در دست 
هم نهادند تا سالله رسول، بی ادامه نماند. عّفت 
همسر  تو  که  امشب  ابیها!  ام  پایان روزگار؛  بی 
صاحب ذوالفقار می شوی و عروس خانه ابوتراب، 
امشب که از آغوش پیامبر به خانه امام می روی، 
همه زنان عالم به »توی« پاکدامن سعادت پیشه 
رشک می برند. امشب که علی کلید خانه اش را 
در دستان تو می گذارد و تو، همه نه سالگی رنج 
کشیده ات را به او تکیه می دهی، امشب که نامت 
را کنار نام مرتضی، در آسمان بر تخت می نشانند، 
چادر سفیدبخت تازه عروست را بر سر همه عالم 
را  کائنات  آفتاب،  با  تو  وصال  رایحه  تا  بکش 
هم  که  »کوثر«ی  حال  به  خوشا  کند.  خجسته 
نفس »هل اتی« می شود! خوشا به حال حیدری 
که دستان محبوبه حق را در دست خویش می 
گیرد! خوشا به حال »شجره طیبه« ای که از این 
وصل معصوم، سر بر می آورد و تا ثریا قد می کشد. 

پیامبر، پیشاپیش فاطمه علیهاالسالم حرکت می 
و چپش  راست  میکائیل، سمت  و  جبرئیل  کرد. 
افتاده  راه  دنبالش  به  فرشته  هزار  هفتاد  بودند. 
پیامبر، مشامشان  دردانه  تا عطر گام های  بودند 
آفتاب،  بودند.  آمده  وجد  به  ملکوتیان  بنوازد.  را 
ابرهای  و  بود  گذاشته  دست  مدینه  شانه  روی 
کدر را طرد می کرد تا در روشنی، به خانه علی 
اینجا خانه علی ست! همه  السالم برسند.  علیه 
آمده اند، پیامبر، جبرئیل، میکائیل... حتی آنها که 
پیامبر دست رد بر سینه شان زده بود و در پاسخ 
فرموده  علیهاالسالم  فاطمه  از  خواستگاری شان 

بود: »در انتظار فرمان خدا هستم«

همه آمده اند: فاطمه نیز آمده است؛ آمده است تا 
تپش لحظه های مشترکش را در ساحت سرنوشت 
قدم بزند. آمده است تا شریک لحظه های سخت 
تنهایی علی علیه السالم باشد. آمده است تا در 
ازدحام نامرد شهر، گرد و غبار غربت علی علیه 
السالم را بکاهد. آمده است تا عظمت انسان را 
در آینه عصمت، به تصویر بکشد. اگر علی علیه  
السالم نبود... را ستی اگر علی علیه السالم نبود، 
چه کسی هم کفو فاطمه علیهاالسالم بود. امام 
خداوند  »اگر  فرماید:  می  علیه-السالم  صادق 
علی بن ابیطالب علیه السالم را نمی آفرید، فاطمه 

علیهاالسالم را همسری نبود.«

پیامبر خدا، حضرت محمد مصطفی )صل اهلل علیه وآله وسلم( فرموده اند:
درهای رحمت آسمان در چهار وقت گشوده می شود: موقع بارش باران، زمانی که فرزند به چهره 

پدر و مادرش می نگرد، هنگام گشوده شدن در کعبه و هنگام برپایی مراسم عقد و عروسی.
)بحاراالنوار، ج 103، ص 221(

روز ازدواج
پیوند دو دریای بی کران



نکات کلیدی برای جوانان 
در آستانه ازدواج
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به یک موقعیت اکتفا نکنید
برای شناخت بهتر دیگران باید آن ها را در موقعیت های مختلف، مورد 
ارزیابی قرار دهیم. چنین چیزی همسو با دیدگاه روان شناسان اجتماعی 
است که معتقدند افراد در موقعیت های مختلف، متفاوت رفتار می کنند.

بنابراین الزم است به یک موقعیت اکتفا نکنید و فرد مورد نظرتان را 
در موقعیت های مختلف ببینید؛ برای مثال در محیط دانشگاه، محیط 
کار، محل سکونت، سینما، اردو یا مسافرت گروهی، رستوران و ... به این 
ترتیب می توانید با جنبه های مختلف فرِد مورد نظر آشنا شوید و شناخت 

بهتری از او به دست آورید.

 تمرین
 شما چه موقعیت هایی را برای شناخت بهتر دو نفر توصیه می 

کنید وچرا؟

برای شناخت دیگری وقت بیشتری بگذارید
لباس  عروسی،  کیک  انتخاب  صرف  را  زیادی  اوقات  جوانان  برخی 
عروس، دسته گل، ماشین دلخواه و ... می کنند. به عبارتی ساعت های 
زیادی برای انتخاب ظواهر عروسی صرف می شود اما هنگامی که نوبت 
به مشاوره، نظرسنجی و تحقیق می رسد، عجله دارند و فرصت کافی برای 
بررسی و تحقیق به خود نمی دهند.  به نظر می رسد برخی جوانان برای 
موارد مهمی که سرنوشت شان به آ نها بسته است کمتر وقت می گذارند و 
علت آن، بی توجهی، کم اهمیت پنداشتن و جدی نگرفتن مسئلۀ شناخت 
است. چه بسا افرادی که با دو یا چند جلسه آشنایی تصمیم به ازدواج گرفته 
اند یا افرادی که مراسم نامزدی و عروسی آ نها در فاصله ای کمتر از یک 
ماه انجام شده است. چگونه می توان از افرادی که برای شناخت یکدیگر 

وقت نمی گذارند، انتظار داشت که گزینۀ مناسبی را انتخاب کنند!
عالوه بر وقت گذاشتن برای شناخت دیگری، باید برای مشاوره حرفه ای 
نیز وقت بگذارید. چه بسیار جوانانی که انتظار دارند با یک جلسه مشاوره 
پاسخ همۀ سؤاالت خود را پیدا کنند و انتخاب درستی داشته باشند. در 
حالی که چنین نیست و گاهی مشاوره های حرفه ای به زمان بیشتری 

نیاز دارد.
 تمرین

آیا برای ظواهر و  افراد هستید؟  این  از   شما جزء کدام دسته 
مادیات بیشتر وقت صرف می کنید یا برای شناخت دیگری؟

 به نظر شما برای شناخت دقیق دیگری چقدر زمان الزم است؟
 نظرتان دربارۀ مشاورۀ پیش از ازدواج چیست؟

از چاله به چاه نیفتید
برخي از جوانان در اوضاع نابسامان خانوادگی به سر می برند. تعار ض 
های بین والدین، زندگی با ناپدری یا نامادری، مشکالت مالی، اعتیاد 
والدین و جز آن از جمله عوامل فشارزایی به شمار می روند که به سبب 
آنها بسیاری از این جوانان ازدواج را بهترین یا تنها گزینه برای فرار از 
چنین اوضاعی می دانند.گر چه آنها با دشواری ها دست و پنجه نرم می 

به هر قیمت گزینه ای منطقی و  ناخوشایند  از محیط  اما رهایی  کنند، 
سالم نیست. چه بسا افرادی که به قصد فرار از محیط ناخوشایند خانه 
با خود عهد کرده اند با اولین فردی که آشنا می شوند ازدواج کنند و این 
کار را کرده اند، اما بعدها متوجه شده اند که چه اشتباه بزرگی مرتکب 
شده و چه صدمه ای به خود زده اند. این ازدواج ها به نوعی از چاله به 
چاه افتادن است.  بنابراین اگر چه ازدواج یک راه حل است، اما لزوما 
تنها راه حل و بهترین راه حل نیست. می توانید به راه حل های دیگری 
نیز فکر کنید؛ را ه حل هایی که می توانند به شما کمک کنند تا با وضع 
موجود بهتر کنار بیایید و آستانۀ تحمل خود را باالتر ببرید تا بتوانید در 
آینده با فرد مناسبتری ازدواج کنید. مشاوره با روا نشناس یا مشاور، سر 
کار رفتن و ادامۀ تحصیل از جمله مواردی است که می تواند در پذیرش 
این گزینه ها، مشاوره  بین  در  باشد.  کننده  موقعیت های سخت کمک 
با روا نشناس بسیار مهم است. روا نشناسان به شما کمک می کنند تا 
مهارت های مقابله ای بیشتری یاد بگیرید و به نحو کارآمد تری با اوضاع 

نابسامان خانه کنار بیایید و از انتخا ب های شتابزده دست بردارید.
 تمرین

 اگر کسي به دلیل فرار از اوضاع نابسامان دست به ازدواج می 
زند، با چه پیامدهایي مواجه خواهد شد؟

دوستان طرف مقابل بسیار اهمیت دارند
یکي از راه های کسب شناخت طرف مقابل جست و جو دربارۀ دوستان 
چه  هستند؟  کساني  چه  او  نزدیک  دوستان  راستی  به  اوست.  نزدیک 
خصوصیات و ویژگی هایی دارند؟ مشکالت آنها چیست؟ پاسخ به این موارد 
به شما کمک می کند به شناخت بهتری از طرف مقابل برسید؛ زیرا افراد 
اغلب با کسانی نشست و برخاست می کنند که تا اندازه ای به خودشان شبیه 
باشند. برای مثال کسی که مصرف الکل و مواد را تابو می داند، حلقۀ دوستان 
صمیمی خود را از بین افراد الکلی و معتاد انتخاب نمی کند؛ اما اگر واقعا این 
گونه باشد، این تضاد، معنی دار و در خور توجه است. در صورت رویارویی با 

این افراد می توانید این پرسش ها را با آنان مطرح کنید:
 شما که اهل مشروب و مواد نیستید، چه طور دوستانی دارید که 

اهل مواد و مشروب اند؟
 چرا دوستان شما این قدر با شما متفاوت اند؟

 برای انتخاب دوست چه معیارهایی دارید؟
به خاطر داشته باشید، معاشرت با دوستان ناباب یا افرادی که جایگاه و 
اعتبار اجتماعی خوبی ندارند، نشانۀ مهمی است که در صورت مشاهدۀ 
آن باید به طرف مقابل امتیاز منفی بدهید. به این موضوع مهم توجه 
داشته باشید که افرادی که دوستان ناسالمی انتخاب می کنند، نمی توانند 
همسر مناسبی انتخاب کنند و در صورت انتخاب چنین همسری ممکن 

است در نگهداری وی ناتوان باشند.

تمرین
شما براي انتخاب دوست چه معیارهایي دارید؟

انتظار دارید که همسر آیندۀ شما چه ویژگی هایی داشته باشد؟

نکات کلیدی برای جوانان 
در آستانه ازدواج
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آئین اختتامیه دوره های تربیت مدرس قرآن کریم

آئین اختتامیه دوره های اسالم شناسی و تربیت مدرس قرآن کریم

آئین ملکوتی اعتکاف

مراسم گرامیداشت اعیاد شعبانیه 

گزارش بازدید ایت اهلل مدنی نماینده مقام معظم رهبری
 از جشنواره تابستانی مسجد امام حسین)ع(
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تشرف تازه مسلمانان به دین مبین اسالم
خانم بیفیرلی تیریسا فاتسون

BEVERLY TERESA WATSON

آئین تقدیر و سپاس از اساتید 
و دست اندر کاران

مدرسه قرآن و عترت)ع(

 ACI جشن اختصاص جایزه پالتین
به بیمارستان ایرانی در باشگاه 

ایرانیان با سخنرانی نماینده مقام 
معظم رهبری

محفل سوگواری عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری )علیهاالسالم(  /  برگزاری محفل جشن و 
سرور میالد خجسته حضرت جواد االئمه)علیه السالم(   /   برگزاری جشن میالد مولود کعبه

گزارش برنامه های ماه مبارک رمضان مسجد امام حسین)علیه السالم( دبی
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وجعلت فیه لیلةالقدروجعلت ها خیرًامن الف شهر

آئین قرعه کشی پاسخنامه های مسابقه “ بهانه خلقت”

میالد حضرت امام علی النقی)علیه السالم(

گزارش اختتامیه مهد کودک حضرت رقیه)س(

برگزاری سومین دوره مسابقات 
حفظ و تالوت قران کریم در 

باشگاه باسخنرانی نماینده مقام 
معظم رهبری
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مراسم جشن میالد کریمه اهل بیت حضرت معصومه )س( 

آیین نماز جمعه

گرامیداشت ایام اهلل نیمه 
خرداد ماه و مناسبت های 
واپسین ماه رجب المرجب

برگزاری جشن های میالد نور در مسجد امام حسین )ع( به میمنت و مبارکی میالد خجسته کوثر 
رحمت اطهر فاطمه زهرا )س( و سالروز تولد فرزند برومندش امام خمینی “ره”

و پاسداشت مقام زن و روز مادر



نسیم دانشجو /  شماره 4 / مهر 2692

هدف گزاري و تعیین هدفي کي از مهم ترین فعالیت هاي بزرگساالن، به ویژه جوانان در دوران 
دانشجویي، است. دوران دانشجویي زماني است که پایه و اساس برنامه هاي زندگي فرد در آینده 
تعیین مي شود. اگر فرد در این زمان حساس بتواند هدف هاي خود را به درستي روشن کند و هدف 
گزاري صحیحي داشته باشد تا حد زیادي موفقیت هاي بعدي خود در آینده را تضمین کرده است. 
به عبارت دیگر، عملکرد فرد از این دوره به بعد اهمیت کلیدي دارد. این در حالي است که متاسفانه 
اشتباهات شایع و فراواني در زمینۀ تعیین هدف و برنامه ریزي براي دسترسي به آن وجود دارد در 

ادامه، به مثال هایي در این باره اشاره مي شود:
1. م. دختري بود که از نوجواني مي خواست فضانورد شود و چون نتوانست، از برنامه ریزي براي 

خود دست کشید.
2. س. همیشه با اشتیاق فراوان کارهایي را آغاز مي کند، ولي بعد از مدت اندکي »تب « آن کار 

فروکش مي کند و به شمار کارهاي ناتمام س. افزوده مي شود.
3. ر. اصواًل به آینده فکر نمي کند، برنامه اي ندارد و فقط بر اساس آنچه سرنوشت در برابرش 

قرار مي دهد، پیش مي رود.
4. الف. چندین بار قباًل براي خود برنامه ها و اهدافي در نظر گرفته بود که به دالیل مختلف در 
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رسیدن به آنها ناکام مانده بود. به همین سبب و از ترس شکست، سعي 
مي کند به هر چه پیش آید تن در دهد.

5. ع، که هنوز دانشجوي دورۀ کارشناسي است، به شدت دربارۀ آیندۀ تحصیلي 
خود نگران است. او مي خواهد کارنامۀ تحصیلي موفقي داشته باشد تا بتواند 
بالفاصله بعد از کسب کارشناسي ارشد با استفاده از بورسیه هاي تحصیلي در 
یکي از بهترین دانشگاه هاي جهان در دورۀ دکتري تحصیل کند. با این 
حال، هنگامي که در یکي از امتحانات خود به اندازه اي که مي خواست 
موفق نشد، تمام اهداف و برنامه هاي خود را نقش بر آب دید و از تالش 

براي کسب موفقیت معمولي نیز دست برداشت.
6. ش. دانشجویي بسیار خوش اخالق است. او مایل است همیشه و در 
همه حال دیگران از او راضي باشند و باعث ناراحتي کسي نشود. زماني 
که رشتۀ تحصیلي خود را انتخاب مي کرد متوجه شد که والدینش آرزو 
دارند او در رشتۀ دیگري تحصیل کند. چون رضایت والدینش بیش از 
حد برایش اهمیت داشت، بر خالف میل خود، رشتۀ مورد نظر والدینش 
را انتخاب کرد. اکنون، با این که بسیار باهوش است، عملکرد تحصیلي 

ضعیفي دارد. هم ش. و هم والدینش از وضع تحصیلي او متعجب اند.
مواردي که در باال به آنها اشاره شد، همه، به نوعي در هدف و هدف 
مناسب و شیوۀ  اهداف  تنظیم  در  آنان  دارند. مشکالت  گزاري مشکل 
مناسب براي رسیدن به این اهداف، به دلسردي آنان از تعقیب اهداف و 
همچنین اشکال اساسي دانشجوي بند 4 )الف( آن است که او در تنظیم 
و تعیین اهداف نارضایتي هاي جدي در زندگي منجر شده است. در اینجا 
اشکاالت آنان را در هدف گزاري به صورت روشن تر بررسي مي کنیم.

دانشجویاني که در بند 2 )س.(، 3 )ر.( و 6 )ش.( به آنها اشاره شد، 
اصواًل هدفي براي خود تنظیم نکردند. آنان، اصواًل وارد هدف و هدف 
گزاري نشدند ولي جالب توجه آنکه بیشتر کساني که از چنین روش هایي 
استفاده مي کنند بر این تصورند که واقعًا در دست یابي به اهداف خود 
شکست خورده اند. حال، اشکاالت هدف گزاري را هر یک از این سه 

مثال بررسي مي کنیم:
س، دانشجوي بند دوم، بر اساس اشتیاق و ذوق خود فعالیت هایي را 
انتخاب و دنبال مي کند. این در حالي است که اشتیاق و عالقه، براي 
برنامه ریزي، در واقع، بدون  او بدون  رسیدن به اهداف، کافي نیست. 
تأمل و فکر، برنامه هایي را آغاز و دنبال مي کند. سپس، به دنبال افت 
در  چنین عملکردي  از  آنچه  مي کند.  رها  را  کار  آن  و عالقه،  اشتیاق 
زندگي بر جاي مي ماند احساس شکست خوردگي، ناامیدي، دلسردي و 
ترس از تنظیم مجدد برنامه ها و اهداف مناسب براي زندگي است. نکتۀ 
مهمي که س. و افراد مشابه او باید بدانند آن است که عالقه، اشتیاق 
یا شوق به انجام دادن کار به تنهایي کافي نیست. این که فرد اشتیاق 
براي کاري داشته باشد بسیار ارزشمند است، ولي به دنبال آن باید وارد 

مراحل هدف گزاري شد.
و  ندارد  زندگي  در  خاصي  هدف  اصواًل  نیز  )ر.(  سوم  بند  دانشجوي 
موفقي  چندان  آیندۀ  وي  تردید  بي  کند  نمي  دنبال  نیز  را  اي  برنامه 
داد.  خواهد  هدر  به  را  خود  عمر  از  ارزشمندي  زمان  و  داشت  نخواهد 
موفقیت وي در آینده به برنامه هایي بستگي دارد که در حال حاضر براي 

رسیدن به اهدافش تنظیم مي کند.
ش، )مورد 6( به دلیل اهمیت وافري که به والدین خود و رضایت آنان 
مي داد )که در نهایت نیز باعث نارضایتي آنان و دلسردي شدید آنان شد( 

هدف گزاري از سوي خود را رها کرد و اساسا وارد هدف گزاري نشد.
در  خاصي  اهداف  بگوید  مي تواند  فرد  زماني  فقط  دیگر،  عبارت  به 

زندگي دارد و آنها را دنبال مي کند اشکال مهم و اساسي م. )بند 1( آن 
است که هدف او نه قابل دست یابي است و نه واقع بینانه. در واقع، مي توان 

گفت آن چه م. به عنوان هدف تعیین کرده است
یکي از آرزوهاي او بوده است، آن هم آرزویي نسبتا دست نیافتني. اگر 
م. به درستي عمل مي کرد و فضانورد شدن را یکي از آرزوهاي خود در 
نظر مي گرفت، مي توانست هدف خود را همسو با آرزوي مهم خود تع 
یین کند، مثل تحصیل یا فعالیت در زمین نجوم، ستاره شناسي یا علوم 
فضایي و مانند آن. در این صورت، بي تردید، م. نه به این شدت از خود 
عصباني و ناراضي بود و نه به تسلیم در برابر شرایط زندگي و رها کردن 

آرزوها و اهداف خود تن مي داد.
خود به پیش بیني موانع موجود بي توجه بوده است. به همین سبب، 
هنگام روبرو شدن با مشکالت و موانع غافل گیر شده است و به سبب 
پیش بیني نکردن، موانع برنامه یا راه کارهایي براي مقابله با آنها نیز 
نداشته است. شکست در دست یابي به اهداف خود، به برداشت اشتباه 
دیگري منجر مي شود و آن این که فرد خود را شکست خورده و ناتوان 
فرض مي کند. به عبارت دیگر، الف، نه تنها در تعقیب اهداف با شکست 
روبه رو شده بلکه تصویري منفي از خود نیز پیدا کرده است. در نتیجه، ممکن 
است احساس کند در آینده نیز با شکست روبه رو خواهد شد و چنین ترسي 
مانع او از هدف گزاري جدید خواهد شد. در هدف گزاري صحیح، حتما باید 
به موانع و مشکالت احتمالي توجه کرد و براي رویارویي با آنها برنامه ریزي 
کرد. دانشجوي بند 5 )ع.( هم به موانع و مشکالت و هم به زمان بندي در 
هد ف گزاري بي توجه بوده است. در فرآیند هدف گزاري، و به ویژه دربارۀ 
اهدافي که دستیابي به آنها زمان طوالني نیاز دارد، زمان بندي و تنظیم 
اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بسیار مهم است. زیرا، در هر 
مرحله، فرد، باید فقط به همان مرحله فکر کند. مثاًل ع. باید هدف بلند 
مدت خود را کسب بورسیه قرار مي داد و اهداف میان مدت را موفقیت 
در دورۀ کارشناسي، قبولي در کارشناسي ارشد و موفقیت در کارشناسي 
قبولي و کسب  به  باید  نیز  را  اهداف کوتاه مدت  تعیین مي کرد.  ارشد 
معدل معین در هر نیمسال تحصیلي و اهداف کوتاه مدت تر، مانند کسب 
نمرۀ معین در دروس هر نیمسال، اختصاص مي داد. به این ترتیب، اگر 
در یک درس نمرۀ مناسبي نمي گرفت، مشکل را به همان درس محدود 
مي کرد و همۀ اهداف خود را برباد رفته نمي دید و با احساس شکست، 

درماندگي و ناامیدي رو به رو نمي شد.
هدف  کردید،  مالحظه  شماره  این  و  قبل  شمارۀ  در  که  طور  همان 
گزاري فرآیندي با مراحل مشخص است که باید به هر مرحله دقت کرد. 
ضعف در هر مرحله باعث ناکامي در تعقیب اهداف، شکست و ناکامي 
خواهد شد. حال، اهداف خود را بر اساس این فرآیند دوباره تنظیم کنید. 
مشخص کنید که کدام یک از شرایط هدف گزاري را تاکنون رعایت 
کرده و کدام موارد را کمتر مورد توجه قرار داده اید. حال به مواردي که 
مورد غفلت قرار گرفته اند بپردازید. براي سهولت هدف گزاري، فرآیند و 

مراحل هدف گزاري به صورت خالصه مرور مي شود:
1. هدف باید روشن و شفاف باشد.

2. هدف باید قابل سنجش باشد
3. هدف باید قابل دست یابي باشد.

4. هدف باید واقع بینانه باشد.
در هدف گزاري باید موانع و مشکالت دست یابي به هدف به روشني 
مشخص شده باشند و براي آنها راه حل هاي احتمالي در نظر گرفته شده 

باشد.
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هیتنا: این تکنولوژي جدید از تک فوتون ها که همان ذرات تشکیل دهنده نور هستند، با 
تکیه بر مکانیک کوانتوم براي مسیردهي به کامپیوترهاي آینده استفاده مي کند. در این 
فناوري از نانوسازه هایي با ساختار مصنوعي به نام “ابرماده” استفاده مي کنند که خواص 

منحصر به فردي دارند. زماني که ابرماده ها با ساتع کننده هاي نوري ترکیب شوند مي توانند 
تکنولوژي هیبریدي جدیدي را بوجود آورند که از پرتوهاي کوآنتومي در کامپیوترهاي آینده 

استفاده خواهد کرد. 
به گزارش گروه مواد پیشرفته هیتنا محققیني از دانشگاه آلبرتا در کانادا با انتشار مقاله اي 

ضمن بیان این فرآیند ترکیب دو فناوري نانوفوتون ها و پالسمونیک ها را عاملي براي غلبه 
بر محدودیت سرعت در مدارها دانسته اند. این تیم تحقیقاتي در این فرآیند از وسایلي براي 

دستکاري ویژگي هاي فوتون ها و شبه ذراتي با نام پالسمون ها که ترکیبي از الکترون و 
فوتون هستند استفاده خواهند کرد. گفته مي شود یک تیم از دانشگاه هاروارد در گذشته با 
استفاده از یک نانوسیم موفق به ایجاد یک خط اتصال میان فوتون ها و پالسمون ها شده 

است اما ایده این تیم تحقیقاتي استفاده از یک ابرماده هذلولوي شکل مي باشد. حالت ایده 
آل این تیم استفاده از یک تک فوتون براي ثبت اطالعات مي باشد اما در این حالت به یک 
منبع قدرتمند با طیف وسیعي از فوتون ها نیاز است. همانطور که مي دانیم کامپیوترهاي فعلي 

بوسیله یک سري اطالعات متشکل از صفر و یک با نام Bit کار مي کنند اما کامپیوترهاي 
فیزیک کوآنتوم داراي بیت هاي کوانتومي یا qubit هستند که در آن هر دو حالت روشن 
و خاموش با هم همزمان وجود خواهد داشت و در این کامپیوترها توان و حافظه به شکل 
قابل مالحظه اي افزایش خواهد یافت. چالش اصلي این تیم تحقیقاتي یافتن راهي براي 
حفظ این اطالعات کوانتومي در مدت زمان کافي براي خواندن و ثبت آنها  مي باشد. آنها 

قصد دارند براي این کار از کریستال هاي الماس استفاده نمایند. آنها با اعمال انرژي و 
حرارت به این الماس ها یک خالء نیتروژني بوجود مي آورند که این خالء نیتروژني در طیف 
وسیعي در دماي اتاق عمل مي کند. این تیم امیدوار است که ایده هاي آنها در نهایت منجر 

به توسعه کامپیوترهایي با توان و کارایي بیشتر شود.

مکانیک کوانتوم، 
اساس کامپیوترهاي 
نسل آینده!
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در فصل زمستان با شیوع سرماخوردگی و احتقان بینی و تنگی نفس 
 خیلی ها به فکر خرید دستگاه بخور می افتند.

اگر چه در دبی فصل زمستان به معنی واقعی ان وجود ندارد اما توصیه 
می شود در فصولی که عمدتا در هوا گرد و غبار پراکنده است، برای 

جلوگیری از انتشار ویروس ها و میکروارگانیسم های بیماری زا از بخور 
 استفاده شود.

زمانی که فرد نیاز به مرطوب کردن راه هوایی دارد یا دچار چسبندگی 
راه هوایی شده و یا در دفع خلط با مشکل مواجهه است، استفاده از 

 بخور، کمک کننده است.

 دستگاه های بخور معموال به دو نوع سرد و گرم تقسیم می شوند.

 1. از دستگاه های بخور گرم معموال در هوای سرد استفاده می شود.
اگر تنها برای مرطوب شدن هوا از بخور استفاده می کنیم بهتر است 

گرم باشد، چون در تسکین گرفتگی بینی و عفونت های مجاری تنفسی 
 و همچنین کاهش شدت و درد سرفه های خشک مفید است.

بخور گرم برای کسانی بیشتر مورد استفاده است که دچار التهاب راه 
 تنفسی فوقانی نیستند.

امکان افزودن مواد ضدعفونی کننده گیاهی و خوشبوکننده به بسیاری 
 از آنها وجود دارد.

این دستگاه ها معایبی هم دارند، مثال مصرف انرژی برق در آنها 
 باالست و احتمال سوختگی با بخار داغ یا آب داخل مخزن وجود دارد.
معموال به مبتالیان بیماری های آسم، آلرژی و سینوزیت، استفاده از 

 دستگاه های بخور سرد توصیه می شود

2. بیمارانی که التهاب حاد مجاری تنفسی فوقانی دارند، مثل وقتی 
که کودکی دچار بیماری کروپ )خروسک( شده، می توان از بخار سرد 

 استفاده کرد تا بیماری تشدید نشود.

از بخور سرد معمواًل در فصل تابستان استفاده می شود. این 
دستگاه های بخور کم صداتر از نوع گرم عمل می کنند و مصرف انرژی 

برق در آنها کمتر است و از آنجایی که بخار آنها سرد است خطر 
 سوختگی )به ویژه برای خردساالن( ایجاد نمی کنند.

از ویژگی های مثبت دستگاه بخور سرد، حذف باکتری ها و ویروس 
ها )سرماخوردگی و...(، تامین رطوبت محیط بدون افزایش دما، کاهش 

استرس، احساس طراوت و شادابی و حساسیت نداشتن به نوسانات 
 برق است.

این دستگاه ها معایبی نیز دارند؛ مثاًل آب سرد محل مناسبی برای 
تکثیر قارچ ها و باکتری هاست و از آنجا که در بخور سرد قطرات آب 

در هوا پراکنده می شوند این مواد زیان آور هم به همراه آب در فضای 
اتاق منتشر می شوند؛ بنابراین مخزن آنها باید هر روز با آب و صابون 

 شسته شود.

از طرف دیگر، از آنجایی که در بخور سرد مواد معدنی موجود در 
 آب، در هوا پراکنده می شوند بهتر است مخزن آنها با آب جوشیده 

 سرد شده پر شود.

معموال به مبتالیان بیماری های آسم، آلرژی و سینوزیت، استفاده از 
 دستگاه های بخور سرد توصیه می شود.

چون بخور سرد در فصول سرد سال برای افراد مطلوب نیست، بهتر 
است نوع مالیم آن به کار رود.



نسیم دانشجو /  شماره 4 / مهر 3092

خط بزرگترین اختراع بشر است و اختراع آن عامل اصلی رشد و گسترش 
و بقای فرهنگ و تمدن و انتقال آن به نسل های بعدی بوده است.  

با توجه به آثار گوناگون، اساطیري، تاریخي، آثار کشف شده از دل خاك 
و سیري دقیقي در نوشته هاي گوناگون خاورشناسان و باستانشناسان و 
تطبیق آنها با آثار موجود از روزگاران قدیم از چه ملت هایي چه خط هایي 
خط  خاستگاه  حال  هر  به  که  مي رسیم  نتیجه  این  به  است  باقیمانده 
فالت ایران است و مردمي که در این سرزمین زندگي مي کردند مخترع 
کتب  اکثر  زیرا  بوده اند.  خط  جمله  آن  از  و  تمدن  و  فرهنگ  موجد  و 
الفبایي را  ایجاد شد و خط  ایران  تاریخي گواهي مي دهند که خط در 
اولین بار زرتشت اختراع کرد و همچنین اساطیر و داستان هاي باستاني 
نمودار این هستند که خط در ایران به وجود آمده است چه »دیوان« به 
»تهمورس« یاد داده باشند، چه نخستین کوزه گران با نقش هاي خود و 
نشانه هایي که بر گرد ظروف ساخته شده دست خویش ایجاد کردند پایه 
خط را گذاشته باشند و حتي در اساطیر به اصطالح غیر ایراني نیز که 
خط و نوشتن را از »غولي« دریایي با نیم تنه ماهي و نیم تنه آدمي یاد 

گرفتند، آن غول را نیز به خلیج فارس نسبت داده که از این طریق خط 
سوي غرب رفعه و به مردم آموخته شد. اگر نگوییم اختراع خط بزرگترین 
عامل گسترش و رشد فرهنگ و تمدن است بي گمان یکي از بزرگترین 
عوامل آن مي باشد. شاید بتوان گفت فقط امتیاز انسان بر دیگر حیوانات 
و مرز او با حیوان اختراع خط است. اختراع خط بویژه خط الفبایي است 
که انسان به یاري آن توانسته است که کهن ترین روزگار فرهنگ خود 

را به آیندگان انتقال دهد.
خط مهمترین پدیده دوران زندگي بشر است و به یاري آن بشر توانسته 
کاخ بلند و استوار فرهنگ و تمدن را پي ریزي و پیشرفت کند. بسیاري 
آغاز فرهنگ و تمدن بویژه تمدن را از زمان پیدایي خط مي دانند و اگر 
بررسي  نظر فرهنگ و تمدن  از  را  انساني  پیشینه جامعه هاي  بخواهیم 
کنیم و تاریخ آنان را ورق بزنیم آن ملتي را با فرهنگ و ریشه مي دانند که 
بیشتر و پیشتر پیرامون خط اندیشیده و یا در پیدایي آن دست داشته است 
از همین بررسي هاست که تاریخ برتري شرق را به غرب تا قبل از قرن 
شانزدهم از اهمیت خط و ارزش عظیم آن بي خبر بودند در صورتي که 
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در مشرق زمین بویژه در قلمرو فرهنگ ایران، پدیده خط همیشه یکي از 
مهمترین بحث هاي علمي بوده است و آنجا که بحث درباره خط به یک 
اندیشمند غربي باستاني نسبت داده شده است آن نسبت را نیز در آثار 
نوشته شده در قلمرو فرهنگي ایران مي بینیم که این خود در خور بررسي 
است. »ابن ندیم« در کتاب پر ارج خود به نام »الفهرست« ضمن اهمیت 
خط مي نویسد: »افالطون« گوید: خط هندسه اي است روحاني اگر چه 
به آلت جسماني ظاهر شده است. »نظام« گوید خط امري روحي است 
اگرچه در حواس بدني ظاهر است. »بودلف« گوید: خط بوستان دانش 
است. »ویل دورانت« در تاریخ تمدن خود مي نویسد »مهمترین گامي که 
انسان به سوي مدنیت برداشت همانا اختراع خط است و جز او هر کسي 
که مطلبي را در این زمینه نوشته یا به آن اندیشیده است بر این عقیده 
 مي باشد که »ترتیب الفبا و خط نخستین گام بشر به سوي تمدن است«
 در پیدایش و خاستگاه خط دو دیدگاه آسماني و زمیني از دیدگاه محققین 
و دانشمندان مطرح است. اما در اساطیر ایراني گفتاري آمده است که خط 
را »دیوان« به »تهمورس« یاد دادند و به هر حال خط را منسوب به انسان 
و خاستگاه آن را نیز فالت ایراني مي شناسند. گفته شده است »تهمورس« 
با »دیوان« جنگ کرد و آنان را گرفتار ساخت. دیوان براي رهایي از بند به 
تهمورس مژده دادند که در برابر آزادي به او هنر نوشتن را فرا خواهند داد. 

اصل داستان از زبان فردوسي چنین آمده است:
  

چو تهمورس آگه شد از کارشان 
بر آشفت و بشکست بازارشان  

یکایک بیاراست با دیو جنگ
نبود جنگشان را فراوان درنگ 

کشیدندشان خسته و بسته خوار
به جان خواستند آن زمان زینهار 

که ما را مکش تا یکي نوهنر
بیاموزي از ماکت آید به بر 

کي نامور دادشان زینهار
بدان تا نهاني کنند آشکار 

نبشتن به خسرو بیاموختند
دلش را به دانش برافروختند 

نبشتن یکي نه که نزدیک سي
چه رومي، چه تازي و چه پارسي 

چه سعدي، چه چیني و چه پهلوي
نگارید آن کجا بشنوي

جهاندار سي سال از این پیشتر
چگونه پدید آورید هنر ..

در ابیات فوق دو نکته قابل توجه است. یکي اینکه خط به طور مسلم 
پدیده اي زمیني است. دوم سرچشمه اصلي خط ها یکي است و از یک 
نقطه به سراسر رفته است غربیان نیز داستان مشابهي در پیدایي خط دارند.
غربیان منشأ داستان خود را از یک اثر گم شده شخصي به نام »برسوس« 
که در زمان »آنتیوفس« اول در سالهاي 280 تا 261 پیش از میالد با عنوان 
پیشواي بابلیان مي زیسته گرفته اند. چنین مي گویند که مردمان بابل مانند 
جانوران مي زیستند از قانون بهره اي نداشتند. در آن روزگار غولي نیمي 
ماهي و نیمي آدم به نام »ا آسـ  OANNES که از خرد برخوردار بود از 
دریا بیرون آمد و به مردم خط و قانون و هنر و دانش آموخت و همه محققان 
 گفته اند منظور از دریاي یاد شده در این داستان خلیج فارس بوده است. 

»وادل« محقق و نویسنده انگلیسي در کتاب خود به نام »اصل الفبا آریایي« 
کوشیده است ثابت کند الفبا از روي خط سومري ها درست شده است 

که به عقیده او و سورمري ها آریایي بوده اند. 
آخرین کسي که در نیمه اول قرن بیستم درباره پیدایي الفبایي اظهار 
نظر به عمل آورده و حدسش مخالف تمام حدس هاي پیشین یانش بوده 
پروفسور تولیو Tollio بود. اظهارات او در سال 1913 در آلمان منتشر 
شد. تولیو گفت: چون نظریاتي را که تا کنون درباره الفبا اظهار کرده اند 
نمي توان بي شک و تردید پذیرفت لذا احتمال دارد که حروف الفبا در 
نتیجه تأثیر در گوش و حرکت دست پیدا شده باشد. پروفسور »تولیو« 
روي گوش خرگوش آزمایش هاي دقیقي به عمل آورد و با به کار بردن 
نماند نخستین  ناگفته  پیدا کند.  یازده حرف  با برق موفق شد  عکاسي 
کسي که در اروپا، رابطه میان الفبا و دستگاه صوتي را عنوان کرد یک نفر 
هلندي به نام هلمونت HELMUNT بود. این شخص سه قرن پیش 
از »تولیو« به طبیعي بودن الفبا و ساختن آن از روي دستگاه هاي صوتي 
پي برد اما به هر حال این اختراع را از زمین و زمینیان دور کرد. هلمونت 
زبان التین نوشت.  به  به صورت کتابي  را  نظریه خود   در سال 1667 

محمد اسحاق ندیم در کتاب پر ارج خود به نام »الفهرست« که جویندگان 
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را به سرچشمه و خاستگاه خط هدایت مي کند مي نویسد … به خط 
ابوعبداهلل محمد بن عبدوس جهشبازي در »کتاب الوزراء« تألیف خودش 
بود. هنگامي  نگاري کم  نامه  پادشاهي گشتاسب  از  خوانده ام که قبل 
که گشتاسب به پادشاهي رسید نوشتن توسعه یافت و زرتشت آئین گذار 
»مجوس« ظاهر شد و کتاب شگفت انگیز خود را نشان داد و مردمي که 
حاضر به آموختن خط بوده افزایش یافت. ابن مقفع نیز گوید: ایرانیان را 
هفت نوع خط است که یکي از آنها به نوشتن دین اختصاص دارد و به آن 
»دین دفیره« مي گویند و اوستا را به آن نوشته اند. خط دیگري نیز دارند که 
به آن »ویس دبیریه« مي گویند و سیصد و شصت و پنج حرف دارد و با آن 
فراست »آثار چهره« و زجر »فال و مانند آن« و شرشر آب و طنین گوش 
و اشارات و امثال آن را مي نویسد. این خط به دست کسي نیفتاده است 
که ما بدانیم و از فرزندان ایران امروز نیز کسي نیست که با آن بنویسد. 
در این باره از »اماموبد« پرسیدم در جواب گفت: آري این خط به منزله 
معمایي بوده است چنانکه در خط عربي هم معماهایي است. او مي گوید 
ایرانیان خط دیگري نیز دارند که به آن کشنج گویند و بیست و چهار 
حرف دارد و با آن عهود و اقطاعات را نویسند و سکه درهم فارسیان با 
این خط است و نیز خط دیگر دارند به نام »نیم کشنج« در 28 حرف که 
طب و فلسفه را با آن مي نویسند خط دیگر به نام »شاه دبیره« دارند که 
پادشاهان نه سایر مردم در میان خود با آن مکاتبه کنند و آموختن آن بر 
مردم ممنوع است. خط دیگري دارند که آن را »راز سهریه« مي نامند و 
پادشاهان اسرار خود را براي اشخاص سایر ملل، آن مي نویسند و شماره 
حروف و صداهاي آن چهل حرف است. او مي نویسد نهایتا خط دیگري 
به نام »راسي سهریه« دارند که فلسفه و منطق با آن مي نویسند. حروف 

آن 24 داراي نقطه است ولي آن را به دست نیاوردیم. 
مسعودي در کتاب التنبیه و االشراف که در نمیه قرن چهارم هجري 
نگارش یافت مي نویسد: زرتشت کتاب اوستا معروف خود را آورد که عرب 
قافي بدان افزود و آن را »ابستاق« خواند شماره حرف ها و صورت هایش 
شصت حرف و صوت است که هر حروف و صوتي شکل جداگانه اي دارد 
و آن را »دین دبیره« یا خط دین نامند در این کتاب آمده است زرتشت خط 
دیگري آورد. »مغان« آن را خط کلي یا همگاني نامند و با این خط زبان ملت 
هاي دیگر و آواز پرندگان و جانوران را مي نویسند و شمار حروف آن 160 
حرف است و هر حرف و صوتي صورت جداگانه اي دارد. در این کتاب به 
پنج خط دیگر ایرانیان اشاره رفته است »حمزه اصفهاني« که در نیمه دوم 
قرون چهارم هجري در کتاب التنبیه علي حدوث التصحیف خود با اشاره به 
خط هاي مهم جهان و تنوع خط در ایران گفته است گوناگوني و تنوع 
خط نشانه عالقه و توجه خاص مردم این مرز و بوم به این پدیده شگرف 

انساني بود که پایه و اساس فرهنگ و تمدن بر آن استوار است و یا روشن 
تر بگویم بزرگترین و شاید تنها عامل انتقال و گسترش فرهنگ و تمدن 
بشري از نسلي به نسلي دیگر همین خط الفبایي بوده است. به گفته او 
نمونه چنین توجه و دقتي را درباره خط، در میان هیچ ملتي پیدا نمي توان 
کرد و به طور مسلم مردمي که تا این اندازه به خط و تکامل آن دلبستگي 
اند از یک فرهنگ و تمدن کهنسال دیرپایي برخوردار بوده اند.  داشته 

  
اما درباره اینکه خط چگونه پیدا شد و چگونه مسیر تکاملي خود را پیموده 
است، ضمن بحث از نقش هایي پیرامون کوزه ها و ظرف هاي سفالین 
آیا  نقاشي  تاریخ مي نویسد: »این  قبل  ما  انسان،  در کتاب  »دمرگان« 
کمابیش تقلید صادقانه ایست از زندگاني یي« که هنرمند در اطراف خود 
مي دید و آن را روي ظروف سفالین خویش منعکس مي کرد و یا در پشت 
این رموز و نشانه هاي بسیار و متنوع دیگر به بیان مطالبي نهفته است او 
در کتاب خود مي گوید نمي خواهیم این مساله را حل کنیم ولي این عهد 
مترقي ظروف منقوش در نجد ایران در اواخر، مقارن با زماني است که 
در دشت مجاور »بین النهرین« بشر یکي از عجیب ترین اکتشافات خود 
یعني فن نوشتن را به وجود آورد، لذا اگر نظري اجمالي بر آنچه از مدارك 
آثار خاورشناسان و باستانشناسان نقل شد بیفکنیم   قدیمي و تاریخي و 

مي بینیم که سرانجام همه جا به این نتیجه رسیده اند که: 

1. خط از یک نقطه برخاسته است و به تمام جهان پراکنده شده است. 
2. خط مسیر تکاملي داشته از صورت هاي نقشي و پنداري و نشانه یي 

به صورت الفبایي رسیده است. 
3. خط الفبایي بزرگترین اختراع بشر است و اختراع آن عامل اصلي 
رشد و گسترش و بقاي فرهنگ و تمدن و انتقال آن به نسل هاي 

بعدي بوده است. 
4. خاستگاه اصلي خط، فالت ایران مي باشد. 
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دکتر اعظم ایرجی زاد متولد سال 1334 رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه 
صنعتی شریف و عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک این دانشگاه می باشند. ایشان موفق 

به کسب درجه دکتری در رشته فیزیک و زمینه فیزیک سطح و دماهای پائین در دانشکده 
فیزیک و ریاضی دانشگاه ساسکس انگلستان و همچنین کسب درجه پسادکتری در 

آن دانشگاه درسال 1371 گردیدند. در ادامه گوشه ای از فعالیت های ارزنده ی علمی و 
پژوهشی ایشان درج شده است.قابل ذکر است که ایشان بدلیل سوابق بی نظیر علمی در 
زمینه نانو تکنولوژی بعنوان "بانوی نانوتکنولوژی ایران" شناخته شده اند. دکتر ایرجی زاد 

ریاست پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد، ریاست اسبق مرکز 
وابسته به آموزش و پرورش آموزش علوم و ریاضی را نیز بر عهده داشت . وی حدود 3 سال رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه 

صنعتی شریف بوده است و همچنین حدود 4 سال معاونت پژوهشی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف بر عهده ایشان بوده 
است . مشاغل و سمت اجرایی و اداری دکتر اعظم ایرجی زاد به قرار زیر است: 

 استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف 
 رئیس موسسه علوم نانو و نانوتکنولوژی از سال 1384 تا کنون

 رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف از سال 1378 تا سال 1380
 رئیس مرکز مطالعاتی ریاضیات و علوم تکنولوژی از سال 1380 تا سال 1383

 عضو موسسه فیزیک انگلستان از سال 1368 تا 1376 
 عضو جامعه فیزیک آمریکا از سال 1369 تا سال 1374 

 عضو جامعه نانو تکنولوژی،کمیته وزارت علو و تحقیقات و فناوری از سال 1381 تا کنون 
 عضو جامعه نانو تکنولوژی،کمیته وزارت صنایع و معادن از سال 1381 تا کنون 

 مسئول کمیته فناوری نانو مرکز صنایع نوین وزارت صنایع همکاری با ستاد فناوری نانو در تدوین سند فناوری نانو
 

دکتر اعظم ایرجی زاد در دومین “ جشنواره فناوری های نانو “ در سال 1386 به عنوان متخصص برتر برگزیده شده است. 
ایشان همچنین در سال 1385 نیز به عنوان محقق برتر نانو مورد تجلیل قرار گرفت. خالصه ای از جوایز ایشان به قرار زیر است: 

 پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف در سال های 85 و 86 
 رتبه چهارم برترین های حوزه فناوری نانو در سال 85 

 رتبه ششم برترین های حوزه فناوری نانو در سال 86

  اعظم ایرجی زاد بانوی نانوی ایران
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در سال 1950، سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد )یونسکو( و 
شورای جهانی نابینایان در جلسه ای مشترک، قانون »عصای سفید« را 

بررسی و تصویب کردند و روز 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه را روز جهانی 
»عصای سفید« یا روز جهانی “ایمنی نابینایان “ اعالم نمودند.

قانون عصای سفید، تصویری جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم می کند 
و از افراد نابینا می خواهد که به منظور حمایت از منافع خود، از تمام مفاد 

این قانون مطلع باشند.
در میان وسایل کمک حرکتی نابینایان، می توان عصای سفید را به عنوان 

پرچم استقالل آنان قلمداد کرد.
البته این ابزار حرکتی سودمند، در صورتی از کارایی برخوردار خواهد بود 

که نارسایی های فیزیکی محیط زندگی افراد نابینا تقلیل یابد یا به طور کلی 
حذف شود، بنابراین عالوه برتوجه به مسائل عاطفی و احساسی، کمترین 
هزینه و لحاظ کردن عوامل الزم، الزم است زمینه ای را برای تردد آسان 

آنان فراهم سازیم و کمک شایانی به استقالل حرکتی نابینایان بکنیم.
نگرش جامعه نسبت به روشندالن و همچنین برداشت آنها نسبت به 

خود که طبعا متاثر از برخورد جامعه و فرهنگ حاکم است، نقش 
بسیار مهمی در چگونگی تشکیل انگیزه ها، توسعه و رشد 

استعدادهای نابینایان دارد. بنابراین، جامعه، مدرسه و خانواده 
مسئولیت خطیری را درزمینه ایجاد و تقویت انگیزه های 

بالنده در نابینایان برعهده دارند.
وجود الگوهای رفتاری سازنده درمقابل نابینایان، 

نقش بسزایی در آگاهی آنان و جهت دار شدن و 
تحقق یافتن انگیزه های ایشان دارد.

نابینایی هرگز مانع رشد و ترقی نمی شود، 
اگر فرد نابینا خود را باور داشته باشد و بداند 
که می تواند با وجود نابینایی به موفقیت های 

فراوانی نائل گردد.
تاریخ انسان های بزرگ را سراغ دارد 

که با وجود محروم بودن از نعمت 
بینایی، به مدارج عالی علمی و 

اخالقی رسیده اند؛ ابوالعالءمعری، 
طه حسین، آیة اهلل حاج سید 

عبدالهادی شیرازی ) از 
مراجع تقلید در نجف ( 
و مرحوم دکترمحمد 

خزائلی از جمله این 
انسان های بزرگ 

بوده اند.
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هندوانه منبع غنی ویتامینA )به شکل بتاکاروتن( 
و ویتامینC می باشد. این میوه پرفایده التهاباتی 
را که در بیماری هایی مثل آسم، تصلب شرائین، 

سرطان روده و التهاب مفاصل وجود دارد، از 
بین می برد. همچنین منبع خیلی خوبی از آنتی 
اکسیدان کاروتنوئیدی بنام لیکوپن می باشد.

به همین خاطر، وجه تسمیه  زادگاه اصلی هندوانه، هندوستان است 
آن )هند وانه( به معنای میوه هند معروف شده است. هندوانه میوه ای 
شیرین و آبدار است که نه تنها باعث رفع تشنگی در هوای گرم تابستان 
نا شناخته  نیز دارد که برای ما  اثرات بسیار مفید دیگری  می شود بلکه 
است. به همین دلیل سعی کرده ایم طی این مطلب، فواید بی شمار آن را 
برای شما بیان کنیم. هندوانه منبع غنی ویتامینA )به شکل بتاکاروتن( 
و ویتامینC می باشد. این میوه پرفایده التهاباتی را که در بیماری هایی 
مثل آسم، تصلب شرائین، سرطان روده و التهاب مفاصل وجود دارد، از 
بین می برد. همچنین منبع خیلی خوبی از آنتی اکسیدان کاروتنوئیدی 

بنام لیکوپن می باشد. 
هندوانه  در  قرمز  رنگ  ایجاد  باعث  که  است  شیمیایی  رنگدانه  یک 
می شود و اثرات ضد اکسیدانی قوی دارد. این آنتی اکسیدان به تمامی 
آزاد  رادیکال های  می کند.  خنثی  را  آزاد  رادیکال های  و  رفته  بدن  نقاط 
مولکول هایی هستند که باعث تخریب بسیاری از بافت های بدن می شوند. 

اثرات تخریبی رادیکال های آزاد در بدن شامل موارد زیر است: 
به  کلسترول  نتیجه  در  می شوند،  کلسترول  شدن  اکسیده  باعث   .1
دیواره رگ های خونی می چسبد و می تواند باعث بروز حمالت قلبی و 

سکته شود. 
تشدید  درنتیجه  و  تنفسی  راههای  شدن  بسته  و  انقباض  باعث   .2

حمالت آسم می شوند.  
3. باعث افزایش التهابات ناشی از استئوآرتریت1 و آرتریت روماتوئید2 

می شوند، در نتیجه تخریب مفاصل را در این شرایط بیشتر می کنند. 
4. باعث آسیب سلول های دیواره روده و تبدیل آن ها به سلول های 

سرطانی می شوند. 
قوی  اکسیدان های  آنتی  بعنوان  کاروتن  بتا  و   Cویتامین خوشبختانه 
)که هر دو در هندوانه به مقدار فراوان وجود دارند(، رادیکال های آزاد را 

به دام انداخته و از اثرات مخرب آن ها در بدن جلوگیری می کنند. 
باالی  دریافت  که  است  شده  ثابت  علمی  مطالعات  از  تعدادی  در 
راه های  اسپاسم  قلبی،  بیماری های  خطربروز  بتاکاروتن،  و   Cویتامین
تنفسی در بیماری آسم و سرطان روده را کاهش می دهد و نیز شدت 
عالئم استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید را کم می کند. یک لیوان هندوانه 
 Aو 14 در صد نیاز روزانه به ویتامین C20درصد نیاز روزانه به ویتامین
برای  نیز که   B ویتامین های گروه  لحاظ  از  تامین می کند. هندوانه  را 
 ،B1تولید انرژی الزم هستند، غنی است و منبع خوبی از ویتامین های
B5 ،B6 )اسید پانتوتنیک(، بیوتین )یک نوع ویتامینB( و نیز منیزیوم، 
پتاسیم و فیبر غذایی است. پس می توان گفت که دارای ارزش غذایی 

باالیی است. 
هندوانه دارای آب فراوان و انرژی کمی است در نتیجه نسبت به سایر 
میوه ها، مواد مغذی بیشتری در هر کالری دارد که نشان دهنده اثرات 

مفید آن در بهبود سالمتی بدن است. 
بخصوص  فرنگی  گوجه  در  که  است  قوی  اکسیدان  آنتی  لیکوپن 
محصوالت پخته آن، هندوانه و انبه به مقدار فراوان وجود دارد و جذب آن 
از محصوالت پخته گوجه فرنگی مثل سس و رب گوجه فرنگی که مقدار 
باشند، به خوبی صورت می گیرد.  کمی روغن مثل روغن زیتون داشته 
انجام شده  آن  اثرات ضد سرطانی  و  لیکوپن  مورد  در  زیادی  مطالعات 
است و نشان داده بر خالف سایر رنگدانه های غذاهای گیاهی که فقط 
در حیوانات موثر بوده اند، لیکوپن در مطالعات انسانی هم دارای اثرات ضد 
سرطانی بوده است. این سرطان ها شامل: سرطان پروستات، سرطان سینه، 

سرطان رحم، سرطان ریه و سرطان روده بزرگ بوده است. 
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این بخش نخست گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین محمدحسین 
حق جو، از پژوهشگران و اساتید مشاوره حوزه علمیه که در این زمینه 
تالیفات و تحقیقات گسترده ای دارد را تقدیم مخاطبان ارجمند می نماییم 
با توجه به تاکید دین مبین اسالم بر مساله ازدواج و مقدس دانستن ان و 
تشویق فراوان در فرهنگ و باور های دینی ما نسبت به این مساله یکی 
از سواالت بسیاری از جوانان پرسش از زمان مناسب ازدواج است شاید 

بهترین پاسخ این باشد:
ازدواج، »دیر هنگام« و »زود هنگام« مشکل آفرین خواهد بود. 

ازدواج باید »به هنگام« باشد. 
افرادی که دیرهنگام اقدام به ازدواج می کنند، دچار مشکالت عدیده ای 

می شوند. 
أنُفِسُکم  ِمن  لَُکم  َخلََق  أن  آیاتِه  ِمن  »َو  می فرماید:  متعال  خداوند 
ًۀ َو َرحَمۀ« در این آیه سه فایده؛  أزواجًا لَِتسُکنوا إلَیها َو َجَعَل بَینکم َمَودَّ

ًۀ )دوستی(« و »َرحَمۀ )مهربانی(« برای   » لَِتسُکنوا إلَیها)آرامش(«، »َمَودَّ
ازدواج بیان می کند. 

دارد.  اشاره  انسان  شناختی(  )روان  متافیزیکی  بُعد  به  عنصر  این سه 
اسالم می گوید؛ بخش مهمی از ازدواج، تأمین نیازهای روحی و روانی 
است. بر این اساس به برخی اثار نا مناسب تاخیر ازدواج اشاره می کنیم 
خال های عاطفی گسترش خأل های عاطفی رخ می دهد. وقتی خأل ها، 
بروز کند، به دنبال آن مشکالتی چون؛ افسردگی، ناامیدی، اضطراب، 

تشنجات، خشونت، پرخاشگری، را در پی خواهد داشت. 

 توسعه بی عفتی ها
دومین اثر سوء در تأخیر ازدواج، »توسعه بی عفتی ها« است. برخی از 
پسرها  یا دخترهایی که ازدواج آن ها به تأخیر افتاده است قدرت کنترل 
غرایز جنسی را نخواهد داشت و به ورطه بی عفتی خواهند افتاد که در 
نتیجه، بی عفتی چنین افرادی، دامن گیر خانواده های آنان نیز خواهد شد. 
تأخیر  آثار سوء  از  مورد  انسانی سومین  به کماالت  در رسیدن  تاخیر 
به  و  ازدواج صحیح  آثار  از  یکی  است.  انسانی  کماالت  تأخیر  ازدواج، 
هنگام، کمال یابی و کمال دهی انسان است. در روایت هم وارد شده 

است که انسان به واسطه ازدواج، نصف دینش کامل می شود. 
    

 تاخیر رشد
»توقف ارتقاء« از دیگر آثار در تأخیر ازدواج می باشد. یعنی جوانی که متدین 
و مؤمن است با ازدواج می تواند حرکت های جهشی در مسائل مختلف داشته 

باشد، اما با تأخیر در ازدواج، این رشد و ارتقاء یافتن، متوقف می شود.
 

 ترویج نا امنی
اثر دیگر تأخیر ازدواج، ترویج نا امنی های اجتماعی است. خیلی از جنایاتی 
که در جامعه رخ می دهد و به جرائم جنسی شهرت دارد، ریشه آنها عدم 

امکان ارضا غرائز از راه صحیح و گاه از تأخیر در ازدواج نشأت می گیرد. 
  

 برخی از عوامل تاخیر ازدواج
اولین عامل پیوند دادن برخی مسائل با ازدواج از عوامل مهم تأخیر ازدواج 
است، مثال والدین موضوعاتی مثل؛ اشتغال به تحصیل، نداشتن شغل، نرفتن 

به سربازی و نداشتن درآمد مناسب و کافی را به ازدواج پیوند می دهند. 
در زندگی های گذشته، این مسائل در جایگاه خود دارای اهمیت بوده 
می کرد،  ازدواج  درخواست  فعال  و  متدین  مؤمن،  جوانی  اگر  و  است 
درخواست او مورد قبول قرار می گرفت و به تدریج شغل و درآمد او با 

همراهی و کمک والدین مهّیا می شد. 
چه اشکالی دارد که والدین پسر و دختر، با کمک همدیگر زمینه شغل، 

مسکن و درآمد را برای فرزندان خود فراهم کنند. 
فراموش نکنیم  که این برخورد ناشی از نداشتن توکل والدین و فرزندان 
است. متأسفانه برخی والدین، جوانی را که دارای تمکن و تمول هستند 
اعتنایی  بی  ندارد،  اموالی  و  مال  که  جوانی  به  نسبت  و  داشته  قبول   را 
می کنند، درصورتی که همان افراد، وقتی خود ازدواج می کردند، هیچیک از 
مواردی که از پسر یا دختر درخواست می کنند، نداشتند و در مسیر زندگی به 
خیلی از امکانات دست یافتند. اما نسبت به پسر و دختر خود همان تفکر را 
پیاده نمی کنند! قران کریم به صراحت می فرماید و آن یکونوا فقرا یغنهم اهلل 
من فضله  واهلل واسع علیم اگر زوجین دارای قدرت مالی نباشند خدای متعال 
آنان را از فضل خویش بی نیاز خواهد کرد و او گسترش دهنده و آگاه است.

 عدم توجه والدن به اهمیت ازدواج و سن مناسب آن 
گاهی والدین با کوچک شمردن فرزند خود گمان می کنند هنوز زمان 
مناسب برای ازدواج او فرا نرسیده است و با بی اعتنایی به نیاز های جدی 
فرزندان از کنار ان می گذرند در گذشته افراد فامیل )دایی، عمو، خاله، 
عمه( دست به دست همدیگر می دادند و زمینه ازدواج پسر یا دختری را 
فراهم می کردند. اما متأسفانه اآلن کمتر چنین مواردی پیدا می شود. در 
حالیکه در روایات اسامی همکاری و تعاون در تزویج پسران و دختران 

تشویق شده و ثواب های بزرگی برای ان بیان شده است.
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معرفی؛ پایگاه مشاور ازدواج

پایگاه  این  از  نفر  هزار  هفت  روزانه  بازدید  از  ازدواج،  مشاور  سایت  مسؤول 
اینترنتی و همچنین پاسخ به 1200 سؤال مخاطبان به همت شماری از طالب 

حوزه علمیه خبر داد.
حجت االسالم علی کریمی، مسؤول سایت مشاور ازدواج و مشاور برگزیده 
بخش حوزوی نمایشگاه قرآن اظهار داشت: این سایت از سال 89  با هدف 
هفت  از  بیش  نیز  تاکنون  و  است  شده  راه اندازی  دینی  ازدواج  مشاوره  ارائه 

میلیون نفر از این سایت بازدید کرده اند. 
وی ابراز داشت: سایت مشاور ازدواج به صورت روزانه حدود هفت هزار نفر 

بازدید کننده دارد که از مطالب متنوع این سایت استفاده می کنند. 
این مشاور ازدواج ادامه داد: به طور میانگین هر روز 15 نامه که درخواست 
به سایت  ارتباط دختر و پسر است  ازدواج و  با  مشاوره درباره مباحث مرتبط 
مشاوره ازدواج ارسال می شود و ما نیز با همکاری شماری از طالب حوزه در 

فرصت مناسب به سؤاالت پاسخ می دهیم. 
و  کاربران  رضایت مندی  میزان  به  اشاره  با  ازدواج  مشاور  سایت  مسؤول 
مراجعه کنندگان به این سایت اینترنتی ابرازداشت: در نظرسنجی که در شش 
پارامتر از عالی تا ضعیف از کاربران سایت داشته ایم، بیش از نود درصد گزینه های از 

متوسط به باال را انتخاب کرده بودند. 
حجت االسالم کریمی با بیان اینکه در مجموع، نظر بازدیدکنندگان نسبت 
به سایت مشاور ازدواج مثبت بوده است، گفت: از ابتدای شروع به کار سایت 

تاکنون به 1200 سؤال پاسخ داده شده است. 
وی اضافه کرد: بیشترین مسائل و موضوعات مورد ابتالء، مشکالت ازدواج 
جوانان، ارتباط قبل از ازدواج، شناخت قبل از ازدواج، عشق های قبل از ازدواج، 

معیارهای ازدواج و تناسب و مشکالت دوران نامزدی و عقد بوده است. 
این مشاور ازدواج گفت: با توجه به باالرفتن سن ازدواج در کشور مساله همسر 

یابی یکی از مشکالت جدی است که متاسفانه کمتر نیز به آن توجه می شود. 
این مشاور ازدواج در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از مشکالت در 
زمینه ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه ساماندهی 
ازدواج جوانان از سوی برخی از خانواده ها به خوبی صورت نمی گیرد، مشاهده 
می شود که جوانان خودشان سراغ انتخاب گزینه مورد نظر برای ازدواج می روند. 
وی ادامه داد: نادیده گرفتن نقش خانواده در ازدواج یک آفت زیانبار است، 
جوانان باید بدانند برقراری ارتباط با جنس مخالف برای ازدواج بدون اطالع 
والدین و خانواده آفت هایی را به دنبال دارد و بهتر است به این مساله توجه کنند. 
از  ازدواج در 19 موضوع  اضافه کرد: سایت مشاور  حجت االسالم کریمی 
جمله چگونگی ازدواج از منظر دین، مسائل قبل و بعد از ازدواج از نگاه اهل 
بیت)ع(، راه های ارتباط با همسر و فرزندان در کالم معصومین)ع(، عشق های 

قبل و بعد از ازدواج و تبعات مثبت و منفی آن طراحی شده است. 
مشاور برگزیده بخش حوزوی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در ادامه تصریح 
کرد: واحد احیای سنت های حسنه معاونت تبلیغ حوزه در بخش حوزوی نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران حضور فعالی داشت و بنده نیز به عنوان 

مشاور برگزیده بخش حوزوی انتخاب شدم.   
و  تبلیغ  معاونت  سایت های  از  ازدواج  مشاور  اینترنتی  سایت  است،   گفتنی 
 www.moshaver41.irآموزش های کاربردی معاونت تبلیغ حوزه به نشانی
در دسترس کاربران اینترنت است و شماری از طالب حوزه در این سایت به 

ارائه مشاوره در خصوص مسائل مربوط به ازدواج می پردازند.

www.moshaver41.ir
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حج، از کهن ترین و بزرگ ترین عبادت ها، در ادیان توحیدی و حّتی غیر توحیدی است. راز و رمز این 
عبادت شگفت انگیز، همه را مجذوب خود ساخته و بسیاری از راویاِن شیفته آن را به عرصه و درگاه ائمه 
بر کام  را قطره قطره  از دریای شهود خویش، شهد معرفت  نیز  بزرگواران  معصوم شیعه کشانده و آن 

ایشان چشانده اند.
بخشی از این رازها، در مورد نام های حج و متعلّقات و حواشی آن است. »مکه« یعنی چه؟ چرا آن را 

»باّسه« نامیده اند؟ در »حطیم« چه رخ داده که این نام را بر آن نهاده اند؟ و...
احادیِث در پی آمده، به بخشی از این پرسش ها پاسخی مستند به حدیث می دهد; احادیثی که بیشتر آن 
ها در دو کتاب »حج و عمره در قرآن و حدیث« و »علل الشرائع« است و ما در اینجا تنها به ترجمه آنها می 
پردازیم، هرچند که برخی از آنها نیازمند بررسی و تأمل بیشتر است و بسی محتمل است که در تعارض 
با دیگر احادیث باشند و اعتبار الزم برای استناد قطعی مفاد آن به معصوم)علیه السالم( را نداشته باشند.

گفتنی است گزینش و تألیف این احادیث به وسیله فارس حسون کریم انجام پذیرفته که پیشتر در 
شماره 15 از دو فصلنامه میقات الحج به چاپ رسیده است.

فلسفه نامگذاری ها



39 نسیم دانشجو / شماره 4 / مهر 92

 چرا مکه را »مکه« نامیدند.
1. محّمد بن سنان؛ امام رضا)علیه السالم( در پاسخ پرسش های محمدبن 
سنان نوشت: مّکه را از این رو مّکه نامیدند که مردم در آن جا )در روزگار 
جاهلّیت( سوت می کشیدند. به کسی هم که آهنگ این شهر می کرد، 
می گفتند: َقد َمکا )سوت کشید( و این همان گفته خداوند است که فرمود: 
»و نمازشان کنار خانه خدا، جز سوت کشیدن و دست زدن نبود« ُمکاء، 

سوت کشیدن است و تصدیه، کف زدن.
این  به  مکه  نامگذاری  دلیل  پرسیدند:  السالم(  امیرمؤمنان)علیه  از   .2

نام چیست؟
فرمودند: نامگذاری مکه به این نام، از آن رو است که خداوند متعال زمین 

را از زیر این شهر گسترد.

 چرا مکه را »بّکه« خواندند.
3. از عزرمی، از امام صادق)علیه السالم(: مّکه را »بّکه« گفته اند؛ زیرا 

مردم در آنجا می گریند.
4. از امیرمؤمنان)علیه السالم( پرسیدند: چرا مکه، »بّکه« نامیده شد؟ 

فرمود: زیرا این شهر، گردن جّباران و گنهکاران را لِه کرده است.
5 . عبداهلل بن سنان؛ از امام صادق)علیه السالم( پرسیدم: چرا به کعبه، 

بّکه گفته اند؟ فرمود: به خاطر گریه مردم در پیرامون آن و در خوِد آن.
6 . سعید بن عبداهلل اعرج از امام صادق)علیه السالم(: محّل خانه خدا را 

»بّکه« خوانند و آبادِی )پیرامون آن( را »مّکه«
7 . از فضیل، از حضرت أبو جعفر امام باقر)علیهما السالم(: مّکه را از 
آن رو »بّکه« نامیده اند که مردان و زنان در آن فشرده می شوند و در 
آن جا اشکالی ندارد که زن جلو یا راست و یا چپ و یا در عرض شما 
)که مرد هستید( بایستد و نماز بخواند ولی در دیگر شهرها، این عمل 

مکروه و ناپسند است.
السالم( پرسیدم: چرا مّکه،  امام صادق)علیه  از  . عبیداهلل بن حلبی:   8
»بّکه« نامیده شد؟ فرمود: چون مردم در آن جا یکدیگر را می فشارند.)2(

9. جابر از امام باقر)علیه السالم(: بّکه جایگاه خانه خداست و مّکه حرم 
است و این همان سخن

1. کلینی در کافی با سندش به ابو بصیر، از امام باقر)علیه السالم( نقل 
می کند: بنی اسماعیل همواره والیان کعبه بودند و حج و امور دینی را 
برای مردم به پا می داشتند و بزرگ از بزرگ آن را به ارث می بردند تا به 
زمان عدنان بن اَُدد رسید و فرمانروایی ایشان طول کشید و سنگ دل شدند و 
فساد کردند و بدعت هایی در دین شان پدید آوردند و برخی، برخی دیگر 
را بیرون راندند و برخی برای کسب روزی و برخی برای ناپسند داشتن 
جنگ بیرون رفتند و امور فراوانی از دین حنیف را نگاه داشته بودند؛ مانند 
حرمت ازدواج با مادران و دختران و ازدواج هایی که خدا حرام کرده بود، 
جز آن که ازدواج با زن پدر و خواهرزاده و نیز ازدواج همزمان با دو خواهر 
را حالل می دانستند و حّج و لّبیک و غسل جنابت را داشتند، جز آن که 
در لّبیک و حّجشان بدعت های شرك آمیزی پدید آورده بودند و میان 

اسماعیل و عدنان بن اُدد، حضرت موسی)علیه السالم( بود.
و روایت شده که معد بن عدنان ترسید که حرم کهنه شود و از یاد برود، 
پس علم هایی را برای آن ایجاد و نصب کرد و سپس »جرهم« بر والیت 
کعبه چیره شد و به همین گونه از یکدیگر به ارث بردند تا جرهم نیز در 
مکه طغیان کرد و حرمتش را حالل شمردند و دارایی کعبه را خوردند 
و بر واردان به مکه ستم روا داشتند و سرکشی و ستم کردند. با آن که 
در روزگار جاهلیت در مکه، فرمانروایی ستم و سرکشی و حرمت شکنی 

نمی کرد، جز آن که در همانجا به هالکت می رسید.
2 . یعنی ازدحام می شود یا راه باریک می شود و یا برخی برخی دیگر 

را با دست عقب می رانند.
خداوند است که »هر کس وارد آن شود، ایمن است«.

10. جابر از امام باقر)علیه السالم( : بّکه جایگاه خانه )کعبه( است، و 
مّکه همه آنچه را که حرم در برمی گیرد.

11. عبداهلل بن سنان از امام صادق)علیه السالم( : مّکه همه شهر است 
و بّکه، جایگاه سنگی که مردم یکدیگر را فشار می دهند.

مّکه  »جایگاه  پرسید  که  کسی  پاسخ  در  السالم(  علی)علیه  امام   .12
نسبت به بّکه چیست؟«: مّکه، اطراف حرم است و بّکه جای خانه خدا 

)کعبه( است.
13. معاویۀ بن عّمار: به امام صادق)علیه السالم( عرض کردم: در مّکه 
به نماز می ایستم، در حالی که در برابر من زن نشسته است یا عبور می 
کند. حضرت فرمود: اشکالی ندارد. مّکه را به این جهت بّکه گفته اند که 

در آن زنان و مردان به هم می خورند )و ازدحام پدید می آید(.

14. و بّکه نامیده شده است، چون گردن کشان را هنگامی که در آن 
سرکشی کنند، می فشارد.

15. امام کاظم)علیه السالم( در پاسخ برادرش علی بن جعفر که پرسید 
»چرا مّکه را بّکه می گویند؟« فرمود: چون مردم یکدیگر را در مسجدالحرام 

پیرامون کعبه با دستانشان ُهل می دهند.

 چرایی نامگذاری مکه به »اُّم القری«.
16. امام علی)علیه السالم( در پاسخ مردی شامی که پرسید: »چرا مّکه 

را اّم القری نامیده اند؟« فرمود: زیرا زمین از زیر آن گسترده شده است.
17. مّکه اّم القری نامیده شد، چون نخستین محل از زمین است که خدا 
آن را آفرید، به دلیل گفته خداوند: »نخستین خانه ای که برای مردم قرار 

داده شد، خانه مبارکی است که در بّکه است«.

 چرایی نامگذاری مکه به »باّسه« و »بّساسه«.
18. مکه، بّساسه نامیده می شود، زیرا هنگامی که در آن ستم می کردند، 

نابود و هالکشان می کرد.
19. از معاویۀ بن عمار از امام صادق)علیه السالم( : نام های مّکه پنج 
است: اّم القری، مّکه، بّکه، بّساسه ]یعنی نابود کننده[، چون مردم وقتی 

در مکه ظلم می کردند، آنان را بیرون می رد و هالك می ساخت.
20. در حدیث مجاهد آمده است: »از نام های مّکه، باّسه است« به آن 

نامیده شد، چون هرکس را که در آن گناه کند له می کند.

 دلیل نامیده شدن مکه به »ناّسه« یا »نّساسه«.
21. عرب، مّکه را ناّسه می نامید؛ چون هرکس در آن ستم می کرد و یا 
حادثه ای پدید می آورد، از آن بیرون می شد، گویی که مکه او را می کشید و 

بیرون می راند.
22. الناّسۀ والنّساسۀ: مّکه هستند، بدان ها نامیده شد؛ زیرا آب در آنجا 
کم است یا چون هرکس در آن ستم می کرد او را بیرون می راند و اخراج 

می کرد.

 علت نامگذاری مکه به »اّم ُرحم«.
23. مکه، اّم ُرحم نامیده شد؛ زیرا که هرگاه افراد مجاور مکه می شدند، 

مورد رحمت قرار می گرفتند.
24. و از آن جمله، حدیث درباره مّکه است؛ »اّم رحم است؛ یعنی اصل 

و ریشه رحمت است«.

 چرایی نامگذاری خانه خدا به »کعبه«.
25. از حسن بن عبداهلل، از پدرانش، از جّد بزرگوارش حضرت حسن بن 
علی بن ابی طالب)علیهم السالم(: چند نفر یهودی محضر پیامبرخدا)صلی 
اهلل علیه وآله( رسیدند و از حضرتش درباره چیزهایی سؤال کرده و یکی 
از ایشان در ضمن سؤاالتی که کردند؛ پرسید: چرا کعبه، کعبه نامیده شده 

است ؟ نبی گرامی)صلی اهلل علیه وآله( فرمودند: زیرا آن وسط دنیا است.
26. از امام صادق روایت شده است که از ایشان پرسیدند: چرا کعبه، کعبه 

نامیده شد؟
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فرمود: کعبه را از آن جهت کعبه نام نهاده اند، که چهارگوش است.
علّت چهارگوش بودنش نیز آن است که در مقابل »بیت المعمور« است، 
که آن هم چهارگوش است. بیت المعمور چهارگوش شده، چون در برابر 

عرش است که چهارگوش.
همان  والبّساسه  الباّسه  می نویسد:  المحیط  قاموس  در  فیروزآبادی   .1

مکه شریف است.
2. صاحب بن عّباد در المحیط فی اللغه گفته است: و »النّساسه« از نام 
های مّکه است که »ناّسه« هم گفته شده است و جوهری در صحاح 
می نویسد: و به مّکه، »ناّسه« گفته می شود چون کم آب است و ابن 

منظور نیز این سخن را گفته است.
3. ابن منظور در لسان العرب آورده است: اّم رحم همان مکه است و 

»المرحومه« از نام های مدینه پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(می باشد.
4. یعنی از نظر شرف و هیأت مرتفع است و از حیث مشرق و مغرب در 

وسط زمین است.
استوار  آنها  بر  اسالم  که  کلماتی  چون  شده،  چهارگوش  عرش  است. 
ُ« َو  ِ« َو »ال إِلََه إاِل اهللَّ ِ« َو »الَْحْمُد هلِلَّ است، چهار است: »ُسْبَحاَن اهللَّ

ُ أَْکَبُر«. »اهللَّ
27. و در حدیث قیله: »به خدا سوگند کعب تو پیوسته برافراشته است«. 
آن دعایی برای شرافت و برتری اوست و اصل معنای آن، گره لوله نی 
است که میان دو گره، کعب نامیده می شود و هر چیِز برافراشته و مرتفع، 
کعب نامیده می شود و نام گذاری کعبه برای بیت الحرام هم از آن گرفته 
شده و گفته شده: کعبه نامیده شده چون مانند مکعب چهارگوش است.

 علت نامگذاری خانه خدا به »بیت اهلل الحرام«.
28. حنان: به امام صادق)علیه السالم( گفتم: »چرا به خانه خدا »بیت 

اهلل الحرام« گویند«؟
فرمود: چون که بر مشرکین حرام است، وارد آن شوند)3(.

 چرا کعبه را »بیت عتیق« نامیدند.
29. ابو خدیجه گوید به امام صادق)علیه السالم( عرض کردم: چرا کعبه 
را »بیت العتیق«؛ )خانه آزاد( نام نهاده اند؟ فرمود: خدای متعال از بهشت، 
حجراألسود را برای آدم فرود آورد. خانه کعبه ُدّری سفید بود. خداوند آن 
را به آسمان باال برد و پایه اش باقی ماند. آن، در مقابل این خانه است. 
هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند که هرگز دوباره به سوی آن 
باز نمی گردند. خداوند به ابراهیم و اسماعیل)علیهما السالم( فرمان داد 
کعبه را بر همان پایه ها بنا نهند و از آن رو »بیت عتیق« نامیده شد که 

از غرق شدن رهایی یافت.
مسجدالحرام  در  السالم(  باقر)علیه  امام  به  گوید  ثمالی  ابوحمزه   .30
گفتم: چرا خداوند این خانه را عتیق نامید؟ فرمود: هیچ خانه ای نیست 
که خدا بر روی زمین قرار داده، مگر آن که صاحب و ساکنانی دارد، جز 
این خانه که جز خدای متعال، صاحبی ندارد و آزاد است و فرمود: خداوند 
آن را پیش از مردم آفرید، سپس زمین را آفرید و آن را زیر آن گسترد.

31. ابان بن عثمان از کسی که به او خبر داد از امام باقر)علیه السالم( 
پرسیدم: چرا کعبه را بیت العتیق نامیده اند؟ فرمود: چون خانه ای است 

آزاد از مردم و هیچ کس مالک آن نیست.
32. سعید اعرج، از حضرت امام صادق)علیه السالم(: کعبه را بیت العتیق 
نامیده اند، چون از غرق آزاد و رها گشته و حرم نیز با آن رها شد و آب 

از آن بازداشته شد.
1. محمدتقی مجلسی)رحمه اهلل( گوید: ممکن است عرش در اینجا به 
معنای علم باشد، بنابراین، محاذات معنوی می شود، همانطور که از گفته 
خداوند متعال معلوم می شود که می فرماید: »صار العرش تا این که می فرماید: 
اربع«، چون کلمه »سبحان اهلل« داللت بر صفات تنزیهیه جاللیه دارد، و 
الحمدهلل داللت بر صفات جمالیه می کند، چون داللت می کند بر این که 
تمام حمدها و ثناها مختص خداوند است، پس داللت می کند بر این که 

همه کماالت برای اوست و اوست که شایسته است با همه گونه عبادات 
پرستیده شود، و داللت بر تمام تکالیف می کند و لفظ توحید داللت بر 
واجب الوجود بالذات می کند، و داللت بر وحدت باری تعالی بلکه بر جمیع 

صفات جالل و اکرام دارد.
و سزاوار است که به هیچ نوع شرکی به او شرك ورزیده نشود؛ نه خفی 
و نه جلی و همچنین تکبیر بر بلند مرتبه بودن خدا و عدم رسیدن عقل ها 
و فهم ها به او داللت دارد پس معلوم می شود تمامی علوم مندرج در 
تسبیح چهارگانه است؛ بنابراین، محاذات با عرش که به معنای علم است، 

بر همین مطلب داللت دارد.
2 . صاحب بن عباد در المحیط فی اللغه گفته است: و کعبه گفته می شود 

چون باالی آن چهارگوش است.
3. و گفته شده است: دلیل احترام آن و حرمت جنگ در ماه های حرام 

به خاطر آن است.
4. و این در طوفان نوح بود و آب به آن نزدیک نشد، همان گونه که در 

گودال مرقد امام حسین)علیه السالم( چنین بود.
در  خداوند  السالم(:  صادق)علیه  امام  از  محاربی  یزید  بن  َذریح   .33
ماجرای نوح، همه زمین را زیر آب برد، جز خانه خدا را. آن روز این خانه 
»عتیق« نام نهاده شد، چون آن روز از غرق شدن رها شد. به حضرت 
گفتم: آیا به آسمان رفت؟ فرمود: نه، آب به آن نرسید و از آن بازداشته شد.

 میان َحَجر و در را از چه رو »حطیم« خوانده اند.
34. معاویۀ بن عّمار: از امام صادق)علیه السالم( درباره حطیم پرسیدم.

فرمود: »میان حجراألسود و دِر کعبه است«.
پرسیدم: چرا به آن حطیم می گویند؟ فرمود: چون در آن جا مردم همدیگر 

را فشار می دهند.
35. در حدیث توبه کعب بن مالک: »در آن هنگام مردم شما را می فشارند«، 

یعنی شما را ُهل می دهند و در فشار می اندازند.
و از اینجا مکه »حطیم« نامیده شد که میان رکن و در می باشد. و گفته 
شده: مراد از حطیم، همان سنگ بیرون آمده از خانه است، به این نام 
نامیده شده؛ چون خانه خدا باال آمده و آن سنگ به همان شکل رها شده.

 چرا حج را »حج« خوانده اند.
36. ابان بن عثمان با یک واسطه از امام باقر)علیه السالم( روایت می کند، 
به آن حضرت عرض کردم: چرا به حج، حج گفته شده؟ فرمود: حج یعنی 

رستگاری. گفته می شود: فالنی حج کرد، یعنی رستگار شد.
علّت نام گذاری صفا و مروه به این نام؟

37. عبد الحمیدبن ابی الّدیلم از امام صادق)علیه السالم(:
صفا را به این خاطر صفا خوانده اند که: مصطفی و برگزیده آدم بود، که 

بر کوه صفا هبوط.
1. )خداوند(، حّج خانه خویش را بر شما واجب کرد؛ خانه ای که آن را 
قبله گاه مردم قرار داده است. حج گزاران همچون ازدحام چهار پایان، 
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به این خانه وارد می شوند و همچون روی آوردن کبوتران )به آشیانه(، 
تواضع  نشانه  را  آن می شتابند. خدای سبحان، حج  به سوی  مشتاقانه 
و  عّزت  به  نسبت  آنان  پذیرش  و  تسلیم  و  پیشگاه عظمتش  در  مردم 
شکوهش قرار داده است و از بندگان خویش، شنوایانی را برگزیده که 
دعوت الهی را لّبیک گفته و سخن او را پذیرفته اند و در جایگاه های پیام 
آوران الهی ایستاده اند و )با طواف خویش( شبیه فرشتگانی شده اند که بر 
گرِد عرش خدا در طواف اند. کسانی که در تجارت خانه خداپرستی، سود 
فراوان به دست می آورند و در آن )هنگام( به سوی میعادگاِه بخشایِش 
الهی می شتابند. خداوند متعال، حج را پرچم افراشته اسالم و پناه گاه امِن 
پناه جویان قرار داده است. حّقش را واجب و حجتش را الزم کرده است 
و درآمدن بر آن را بر شما ثابت کرده است و فرموده: »و برای خداست بر 
مردم که هرکس راهی دارد، آهنگ خانه اش را کند و هر کس کفر ورزد 
)به خدا زیانی نزند( که خداوند از جهانیان بی نیاز است«.کرد. لذا از اسم 
آدم )یعنی از کلمه مصطفی( نامی و اسمی برای کوه برگرفته شد و دلیل 
بر این که آدم مصطفی است، آیه شریفه: } إِنَّ اهلَل اْصَطَفی آَدَم َونُوحاً َوآَل 
إِبَْراِهیَم َو آَل ِعْمَراَن َعلَی الَْعالَِمیَن{ می باشد و چون حّوا بر کوه مروه فرود 
آمد، این کوه را به این نام خواندند؛ چه آن که مرأه )زن( که حّوا باشد، بر 

آن نازل گردید. پس برای کوه نامی از اسم مرأه اتخاذ گردید.

 از چه رو هشتم ذی حجه را »ترویه« گویند.
38. عبیداهلل بن علی حلبی گوید از امام صادق)علیه السالم( پرسیدم: 
چرا به روز ترویه، »ترویه« می گویند؟ فرمود: چون در عرفات، آب نبود و 
حّجاج برای نوشیدن آب، آن را از مّکه می آوردند و به همدیگر می گفتند: 
»آب برداشتید؟ آب برداشتید؟« از این رو، آن روز، روز ترویه نام گرفت.
 خانه کعبه ُدّری سفید بود. خداوند آن را به آسمان باال برد و پایه اش
 باقی ماند. آن، در مقابل این خانه است. هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن 

می شوند که هرگز دوباره به سوی آن باز نمی گردند
از امام صادق)علیه السالم(: روز ترویه را، ترویه  39. معاویۀ بن عمار 
نامیدند، چون جبرئیل در چنین روزی، نزد حضرت ابراهیم)علیه السالم( 
آمد و گفت: »ای ابراهیم، برای خود و خانواده ات آب بردار« و میان 
مّکه و عرفات آبی نبود. آنگاه به موقِف عرفات رفت و به ابراهیم )علیه 
السالم( گفت: »اعتراف کن و با عبادات خویش آشنا شو«. از این رو آن 
روز، »عرفه« نامیده شد. سپس به او گفت: به مشعر نزدیک شو، به این 

جهت نام آن جا »مزدلفه« شد.
40. و در حدیث ابن عمر است که: روز ترویه تلبیه حج می گفت و آن، 
روز هشتم ذی حجه است. ترویه نامیده شد، چون مردم از آن برای ادامه 

راه، آب بر می داشتند؛ یعنی آب می خوردند و به دیگران آب می دادند.

 منا را چرا »منا« خواندند.
41. از معاویۀ بن عّمار، از امام صادق)علیه السالم( که گوید آن حضرت 

فرمودند:

1. مرحوم مجلسِی پدر می فرماید: قطع، یعنی جدا گشت و مناسبت میان 
صفا و مصطفی روشن است ولی مناسبت میان مروه و مرأۀ ممکن است 
از جهت تلفظ باشد و یا آن که مروه همان مرأه بوده که همزه آن به واو 
تبدیل شده است، ولی احتمال اول بهتر است و مروه در لغت به سنگ 

سفید براق می گویند.
2. آل عمران: 33، »خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر 

جهانیان برگزید.«
3. روز هشتم ذی حّجه، به معنای سیراب شدن، آب برداشتن.

)4( محّل نزدیک شدن.
جبرئیل)علیه السالم( در این سرزمین نزد حضرت ابراهیم)علیه السالم( 
آمد و به آن جناب عرض کرد: ای ابراهیم، تمّنا و آرزو کن. پس مردم 

آن سرزمین را منا نامیدند.
42. امام رضا)علیه السالم( به محّمد بن سنان نوشت: علّت آن که به منا، 
منا گفته شد، این است که جبرئیل در آن جا به ابراهیم)علیه السالم( گفت: 
هرچه می خواهی از خداوند تمّنا کن. حضرت ابراهیم)علیه السالم(هم در 
دل خود از خدا خواست که به جای فرزندش اسماعیل)علیه السالم(، قوچی 
به عنوان فدیه قرار داده شود و خداوند متعال دستور دهد که آن را سر ببرد، 

خداوند هم خواسته او را داد.
43. منا در مکه است... به این نام نامیده شده، به دلیل خون هایی که 

در آن ریخته می شود.
ثعلب گوید: این از گفتار عرب هاست؛ خداوند مرگ را بر آنها قرار داد؛ 
یعنی مقدرشان کرد، چون قربانی در آنجا نحر می شود. ابن شمیل گوید: 

منا نامیده شده، چون میش در آن قربانی شد.
و ابن عیینه گوید: از منایا گرفته شده، به معنای آرزوها.

السالم( هنگامی که خواست  ابن عباس گوید: زیرا جبرئیل)علیه   .44
آدم)علیه السالم( را رها کند، به او گفت: آرزویی کن.

آدم گفت: آرزوی بهشت می کنم. پس منا نامیده شد به خاطر آرزو کردن آدم.
45. منای مکه به این نام خوانده شد، چون گنجایش و وسعت بسیاری 
برای مردم دارد، و گفته شده: به این دلیل که برای قربانی ها در نظر 

گرفته شده است.

 دلیل نامگذاری عرفات به این نام.
46. معاویۀ بن عّمار گوید از امام صادق)علیه السالم( درباره علت نامگذاری 
عرفات پرسیدم: فرمود: جبرئیل)علیه السالم(، حضرت ابراهیم)علیه السالم( 
را در روز عرفه بیرون آورد. چون ظهر شد، به وی گفت: ای ابراهیم، به 
به »عرفات«  رو  این  از  بشناس.  را  اعتراف کن و عبادت هایت  گناهت 

نامگذاری شد، چون که جبرئیل گفت: اعتراف کن، او هم اعتراف کرد.
47. عبدالحمیدبن ابی دیلم در حدیثی طوالنی از امام صادق)علیه السالم( 
نقل کرده که فرمود: ... سپس او )آدم( را از منا به عرفات برد و بر مکان 
اعتراف )عرفات( اقامت داد و گفت: چون خورشید غروب کند، هفت بار به 
گناه خود اقرار کن و هفت بار از خدا بخواه که بیامرزد و توبه ات بپذیرد. 

آدم چنان کرد و از این رو آن جا به ُمَعّرف نام نهاده شد.
48. »عرفات« نامیده شد، چون آدم و حّوا در آنجا یکدیگر را شناختند.

السالم( هنگامی که  ابراهیم)علیه  به دلیل گفته جبرئیل به حضرت  یا 
مناسک را به او می آموخت: آیا شناختی؟

گفت: شناختم.
یا به دلیل مقدس بودن و بزرگ بودنش، گویا پاکیزه گردانده شده است.
49. عبدالحمیدبن ابی دیلم از امام صادق)علیه السالم( نقل کرده که 
فرمود: ...سپس آدم را به عرفات برد و او را بر عرفه وا داشت و به او 
فرمود: هرگاه خورشید غروب کرد، هفت مرتبه به گناهت اعتراف کن، 
آدم چنین کرد، به این دلیل عرفه نامیده شد، چون آدم)علیه السالم(در 
آنجا به گناهش اعتراف کرد، سپس این کار در فرزندان آدم سنت قرار 
داده شد که به گناهانشان اعتراف کنند مانند پدرشان، و از خدای عّز 

وجّل طلب بخشش کنند مانند پدرشان آدم)علیه السالم(.
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استاد عزیز ما)شوخی با اساتید(

از همه اساتید محترم عذر خواهی می شود 
اما بالخره شاید هر کسی اشتباهات لفظی 

و... داشته باشد.

  استاد عزیز ما که بسیار سنگین وزن 
هستند در روز معلم فرمودند:

موقعی که ما دانشجو بودیم استادمان را 
روی سر می گذاشتیم! و بعد که متوجه خنده حضار شدند با عصبانیت 

فرمودند: منظورم احترام گذاشتن بود آی کیو ها!!!

  استاد عزیز ما پس از تصحیح برگه های میان ترم با ناراحتی سر 
کالس فرمودند به جای این که 24 ساعت برید سیف کوب جک 

بنویسید اقال برید فیکی لیدیا یه کم علمتون زیاد شه.
البته بعدا فهمیدیم مقصود ایشان فیس بوک و ویکی پدیا بوده 

است.

  استاد عزیز ما سر کالس فرمودند بچه ها اگه هفته بعد 
اومدم که هیچی ولی اگه نیومدم دو هفته بعدشم نمیام ایشان 

در مورد علت توضیحی ندادند ولی در پایان جلسه فرمودند 
بچه ها کسی دبی رفته؟

  استاد عزیز ما پس از تصحیح برگه های آزمون 
میان ترم با عصبانیت سر کالس گفت: خاک بر 

سرتون همتون کمتر از میانگین کالس شدین!

  استاد عزیز ما که کالسشان صبح های سه 
شنبه ساعت 7:30 است وقتی دیدند که چند 

تا از پسر ها به دلیل خواب ماندن با تاخیر 
وارد کالس می شوند با عصبانیت گفتند: 

آخر ترم که افتادید بروید از فردوسی پور 
نمره بگیرید!!

  استاد عزیز ما که در نیم ساعت 
اول کالس از روی حواس برتی یکی 

از درس های کارشناسی ارشدش 
را سر کالس کارشناسی تدریس 

کرده بود پس از مواجهه با 
حقیقت فرمودند حال ندارم 

تخته رو پاک کنم االن دفت کنید 
توی ارشد الزمتون میشه!!





الهی نامه

الهی، چه کسی شریک دارد تا تو را شریک باشد.
الهی، آنکه تو را دوست دارد، چگونه با َخلقت مهربان نیست.

الهی، عبادت ما قرب نیاورده بعد آورده است، که 
) َفَویٌْل لِلُْمَصلِّیَن * الَّذیَن ُهْم َعْن َصالتِِهْم ساُهون  (!

الهی، از خواندن نماز شرم دارم و از نخواندن آن شرم بیشتر.
الهی، قیس عامری را لیلی، مجنون کرد، و حسن آملی را لیلی آفرین؛ 

این آفریننده دید، و آن آفریننده را در آفریده؛ بر دیوانگان آفرین!
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