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شب شوق و شب وجد و شب شور و شب پیدایش نور و شب تکرار تجالی 
رسوالن الهی رسد از ارض و سما و ملک و حور و گواهی که شب هجر سر 
آمد سحر آمد سحر آمد خبر آمد خبر آمد که شد از آب تهی رود سماوه شده 
چون دامن تفتیده ی صحرای قیامت کف دریاچه ی ساوه خبری تازه به گوش و 
رسد از غیب سروش و شده آتشکده ی فارس خموش و عجبا اینکه فرو ریخته 
یکباره به هم کنگره ی کاخ مدائن نفس پادشاهان حبس شده در دل و گشتند 
همه الل ز گفتار به امر احد خالق دادار دگر راه سماوات به شیطان شده مسدود 

بتان یکسره بر خاک فتادند و نگویند مگر ذکر خداوند و رسول دو سرا را.
عرش و فرش و ملک و آدمی و کوه و در و دشت و یم و قطره مهر و مه و 
سیاره و منظومه ی شمسی و کرات و همه افالک الی این کره ی خاک ز برگ 
و بر و ریگ و حجر و شاخه و نخل و ثمر و بام و در و مرد و زن و پیر و جوان 
ابیض و اسود همه گویند درود و صلوات از طرف ذات خداوند تبارک و تعالی و 
همه عالم خلقت به خصال و به کمال به جالل و به جمال قد و باالی محمد 
مشتاق  همه  ثنایش  خوانند  همه  درودش  گویند  همه  مالیک  و  خداوند  که 
لقایش همه عالم به فدایش همه مرهون عطایش که خدا خلق نموده است به 
یمن گل رویش فلک و لوح و قلم را ملک و جن و بشر را همه ارض و سما را.

چار ماه است که گردیده به تن آمنه را جامه ی ماتم به رخش هاله ای از غم 
نه  از بصرش اشک  روان  نیکو سیرش اشک  واال گهرش شوهر  غم عبداهلل 
خون جگرش خون نه که یاقوت ترش بود یکی غنچه از آن اللهی پرپر ثمرش 
داشت چو جانی به برش بلکه ز جان خوب ترش مونس شام و سحرش تا که 
شبی دید همان مادر دلباخته در خواب که در دست گرفته است گلی خرم و 
شاداب که برده است ز گل های دگر آب نظر کرد بر آن الله ی فرخنده که 
برگشت یکی قرص قمر گشت به یک لحظه پسر گشت نکوتر ز پدر گشت چو 
بیدار شد از خواب، خوش و خرم و شاداب دلش شد ز شعف آب به یاد آمدش 
این نکته که نه ماه تمام است مه حسن ختام است رسیده مه میالد گرامی 

پسرش بر رخ قرص قمرش خندد و بی پرده کند سیر تماشای خدا را.
لحظه ها بود بر آن مادر فرخنده ی افراشته اقبال بسی بیشتر از سال شب و 
روز زدی طایر جانش ز شعف بال که کی جلوه کند از صدف آن گوهر اجالل 
عنایات  ز  وجودش  نور  شد  همه  ربودش  خواب  شبی  نیمه  دگر  بار  یک  که 

به  ابدیت  فروغ  و  درخشید  زپهلوش  خورشید  که  دید  عجبا  ودودش  خداوند 
گوهر  کای صدف  ندا  داد  ز صدف  پاکش  در  ناگه  به  بخشید  یکسره  جهان 
انوار هدی خیز که هنگام فراقت به سر آمد شب تنهایی و  یکتای خدا مادر 
اندوه و غمت را سحر آمد شب میالد گل گلشن هستی به نجات بشر آمد چه 
مبارک سحری بود که ناگاه به هم درد فشردش شبی آرام در آن حجره ی 
خاموش نه یاری نه قراری تک و تنها ز دم احمدی خویش پراکنده در امواج 

فضا عطر دعا را.
انوار خداوند فروزنده ز رویش  انداخته رخسار نکویش شده  دگر از درد گل 
نگهش سوی سما بود و همه محو خدا بود که سقف حرمش الله صفت باز 
شد و لحظه ی اعجاز شد و با خبر از راز شد و دید در آن درد و الم چارزن 
پاک تو گویی که رسیدند ز افالک و همانند ندارند به روی کره ی خاکی یکی 
حضرت حوا و دگر مریم عذرا و دگر هاجر و سارا همه مبهوت جاللش همه 
بر دور جمالش همه دیدند مقامش همه گفتند سالمش بگرفتند در آغوش چو 
جانش زهی از عزت و شانش نگه هاجر و سارا به گلستان رخ حور نشانش که 
در آن لحظه کف دست به پهلوش کشید از دو طرف مریم عذرا که به یکباره 
به پا خواست صدای خوش تکبیر ز کوه و شجر و دشت و در مکه جهان غرق 
در انوارالهی شد و دیدند که مرآت جمال احد قادر سرمد مدنی مکی ابوالقاسم 
و محمود و محمد نبی امی خاتم به روی دامن مریم ز فروغ رخ خود کرد منور 

همه جا را.
بشنوید از دو لب آمنه آن مادر فرخنده ی احمد که چو بگذاشت قدم بر کره ی 
خاک محمد ز رخش نور عیان گشت و فروزنده از آن نور جهان گشت که با 
جلوه ی ماه رخ او دیدمی از دور قصور یمن و شام و به گوش آمدم از جانت 
معبود ندایی که اال آمنه زادی پسری را که بود از همه ی خلق سرآمد که بود 
آینه ی طلعت ذات احد قادر سرمد که بود آینه ی طلعت ذات احد قادر سرمد که 
بود کنیه ابوالقاسم و نام احمد و محمود و محمد که در آن حال همان چار زن 
پاک، تن خوب تر از جان ورا شسته به ابریق بهشتی پس از آن مریم عذرا به یکی 
حله ی زیبای بهشتش بپوشاند و لب خویش به لبخند گشودند و سالمش بنمودند 

و ستودند مقام و شرف و عزت آن پاک ترین عبد خداوند نما را.

عرض ارادت و خوش آمد 
به حضرت ختمی مرتبت
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یکی از بستگان امام صادق)علیه السالم( از آن حضرت بدگویی کرده بود. وقتی 
نشان  از خود  العمل شدیدی  آن که عکس  بدون  رسید.  آن حضرت خبر  به 
دهند، با آرامش برخاستند و وضو گرفتند و مشغول نماز شدند. یکی از حاضران 
بـه نام )حماد لحام( می گوید: من گمان کردم حضرت می خواهد آن شخص 
را نفرین کند، ولی بر خالف تصور خود دیدم آن بزرگوار بعد از نماز چنین دعا 
کرد: خدایا من حقم را به او بخشیدم. تو از من بزرگوارتري وجود و کرمت ازمن 

بیشتر است پس او رابـه من ببخش و کیفر مکن!

امام و حل اختالف شیعیان
مردی با یکی از بستگانش بر سر میراثی اختالف داشت و کارشان به دعوا و جدال 
کشید. )مفضل( که یکی از یاران امام صادق)علیه السالم( است از آن جا می گذشت، 
متوجه درگیری آن دو شد، آنها را به خانه خود برد و با چهارصد درهم میان آن دو 
مصالحه برقرار کرد و درهم ها را هم خودش پرداخت و اختالف حل شد. آن گاه 
مفضل به آنان گفت: بدانید پولی که برای حل اختالف پرداختم، از آن خودم نبود. 
و از اموال امام صادق )علیه السالم( بود، زیرا حضرت به من فرمان داده اند که 
هر جا دو نفر از شیعیان ما اختالفی داشتند، از مال آن بزرگوار آنان را صلح دهم.

زمین خانه اي در بهشت
مرد داخل کجاوه نشسته بود. از آفتاب بیرون خبری نبود سرش را از الی پرده 
منفی،  با شنیدن جواب  نرسیدیـم(  )هنوز  اطرافیانش گفت:  به  و  آورد  بیرون 

سرش را داخل کجاوه برد و پرده را انداخت.
حرکت آرام شترها و صدای زنگوله هایشان سکوت بیابان را می شکست.

مرد پا روی پایش انداخت، سرش را جابه جا کرد، خمیازه ای کشید و آرام خوابید.
شتر آرام راه می رفت و کجاوه را تکان می داد. انگار کجاوه گهواره شده بـود و 
مرد، کودک سال ها پیـش. درخـواب مادرش را دید که دارد گهواره اش را تکان 

می دهد. اما در یک لحظه مکانی سرسبز مشاهده کرد.
صدای بلبالن و حرکت آبها گوش را نوازش می داد. نفس عمیقی کشید و گفت: 

چه جای باشکوهی راستی اینجا کجاست؟
صدایی به گوشش رسید. اینجا جایی است که صالحان از نعمت های آن استفاده 

می کنند.
صدا از آسمان میآمد. به دنبال صدا به باال نگاه کرد.

برگ های سبزدرختان و میوه های سرخ و رنگارنگ جلوی آبی آسمان را گرفته 
بودند. هر چه بود همان سبزی برگ ها بود. انگار آسمان سبز بود.

نسیمی وزید و شاخه های درختان را تکان داد. از میان شاخه ها نور طالیی خورشید 
به چشمش تابید. چشمانش را بست.

صدایی شنید. آقا، آقا.
پلک هایش لرزید و از هم جدا شد.

چشم باز کرد. آفتاب از بیرون به کجاوه درست توی چشمانش می تابید. خدمتکار، 
که پرده را کنار زده بود، گفت:
آقا رسیدیم، به مدینه رسیدیم.

مرد یک راست به زیارت موالیش امام صادق شتافت.
ـ سالم آقا، سالم ای بزرگوار.

ـ علیک السالم ای مرد. مثل اینکه غریب هستی؟
مرد از شوق نمی دانست چه بگوید.

فکر کرد به تمام آرزوهایش رسیده. در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود، 
گفت: آقا، من مشتاق زیارت شما بودم.

از لبنان میآیم، جبل عامل. الحمدهلل وضع من خیلی خوب است. قصدم زیارت 
خانه خدا است. گفتم حال که تا اینجا آمدم، باید روی مبارک شما را هم ببینم.

امام لبخندی زد و فرمود: به مدینه خوش آمدی. خدا زیارتت را قبول کند.
مرد گفت: )آقا از شما خواهشی دارم، من دوست دارم خانه خوبی داشته باشم. از 

شما می خواهم برایم خانه ای خوب بخرید.(
آنگاه دست در جیب کرد، کیسه ای پول بیرون آورد، به امام)علیه السالم( داد و 
گفت:)ده هزار درهم است. امیدوارم وقتی از مکه برگشتم خانه ای داشته باشم.( 

امام )علیه السالم( پول را گرفت و مرد با شادی از خانه امام خارج شد. 
بعد از انجام اعمال حج دوباره به زیارت امام صادق شرفیاب شد. با ورود او امام 

نگاهی به مرد کرد و فرمود: زیارت قبول!
ـ قبول حق باشد. زیارت خانه خدا برایم خیلی گوارا بود .

آنگاه لحظه ای سکوت کرد و ادامه داد: آقا راستی برایم خانه خریدید؟
امام فرمود: آری، خانه خوبی خریدم. می خواهی قباله اش را بدهم؟

 ـ بله موالی من. این خانه کجاست؟
امام)علیه السالم( کاغذی به او داد و فرمود: خودت آن را بخوان. 

مرد با شوق کاغذ را گرفت و خواند: جعفر بن محمد )علیه السالم( برای این مرد 
خانه ای در بهشت خریده است که یک طرف آن به خانه رسول اکرم)صلّي اهلل علیه 
وآله( متصل است، طرف دیگرش به خانه امیرالمومنین و دوطرف دیگرش به خانه 

امام حسن و امام حسین)علیه السالم(.
مرد شادمان نوشته را بوسید وگفت: قبول کردم. 

امام)علیه السالم( فرمود: من پول شما را بین سادات و فقرا تقسیم کردم. مرد 
سند را محکم در دستش نگاه داشت و گفت: چه خانه ای بهتر از بهشت. اطمینان 

داشت که موالیش بهترین را برای او می خواهد.
آنگاه با خاطره خوش مدینه را به قصد لبنان ترک کرد.

خبرمثل باد درتمام جبل عامل پیچیـد. طولی نکشید که تمام مردم شهر از آن 
آگاه شدند. 

چندی بعد مرد ثروتمند دار فانی را وداع گفت.
هر کسی چیزی می گفت و از او به نیکی یاد می کرد. پیرمرد بینوایی گوشه ای 
نشسته بود. در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، گفت: خدا رحمتش کند.
او شاگرد خوبی برای امام)علیه السالم( بود. چقدر به من کمک کرد، مثل موالیش.
چقدر به من محبت می کرد، مثل امامش. به راستی که او شاگرد امام بود، هرچند 

در مدرسه امام صادق)علیه السالم( درس نخوانده بود.
عابری که این حرف ها را می شنید گفت: من هر وقت او را می دیدم یاد امام)علیه 

السالم( می افتادم. یاد مدینه می افتادم.
یاد روزی که به خانه خدا رفتیم. دیگری گفت: خوشا به حالش، از امام صادق)علیه 
السالم( یادگاری نیک دارد. سند را می گویم. او وصیت کرد هر وقت مرد سند را 

در کفنش بگذارند تا همراهش باشد.
جمعیت بسیار مـرد را تا قبرستان تشییع و برایش طلب آمرزش کردند.

یک روز پس از مرگ آن مرد، همه جا سخن از او بود. هر کس خاطره ای نقل 
می کرد. حاال در قبرستان قبر تازه ای بود. قبر آن مرد نیک اندیش.

وقتی مردم بار دیگر به گورستان رفتند، چیز عجیبی دیدند. بر سنگ مزارش نوشته 
شده بود: جعفربن محمد)علیه السالم( به وعده اش وفا کرد.



 

  
   

  
 

 
  

 

  
 

106

80

      

692 7



115

142

 
 

 

 

150
153

 
   

  

 

 

ّ

 
ّ ّ ّ

ّ ّ  

ّ

7 92 7



892 7

ّ
 

 َ ْ َ
  ِ ِ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ً ٌ َ َ ٌ َ  ِ َ َ ْ ِ

َ َ َ

 ِ ِ َ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ٌ ْ َ ٍ ُ َ ُ َ ًً َ ّ ِ ِ َ ِ َ َ
ِ َ ِ َ ٌ ْ َ َ ِ

َ ْ َ ُ 1
َ ِ َ ْ َ ْ َ َ

 » ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ 2

 » ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ  َ  3

 ُ َ َ َ َ َ َ َ ٍ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ 4
.» ِِ ِ ُ ْ َ ِ ُ ُ َ َ ُ ّ َ ُ ُ َ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ

5
 ُ ُ َ ِ َ ِ ً ْ َ َ َ ْ َ َ  َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ٌ ُ َ ٌ ْ َ ُ َ َ

.» ِِ ِ ْ َ ُ َ َ َ ِ َ ً

 

 

 ُ َ َ ْ َ ِ ّ ُ َ ْ َ
ُ َ

ِ ْ َ َ ِ َ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ َ

 

ُ ُ ُ ُ

َ ِ ِ ِ ْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ
ٍ َ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ٍ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ٍ ِ ْ َ َ َ



ً

 

 

92 79



 
  

44

 

 

«44Days: Iran and the Remaking of the World» 
 

 

10



11



نسیم دانشجو /  شماره 7 / بهمن 1292



13 نسیم دانشجو /  شماره 7 / بهمن 92

شهید محمد علی جهان آرا، در سال 1۳۳۳ در خانواده تهی دست، ولی با ایمان 
دیده به جهان گشود. او هم چون سایر اعضای خانواده خویش، عشق فراوانی به 
خاندان عصمت و طهارت داشت. جهان آرا از 1۵ سالگی به صف مبارزه بر ضد 
طاغوت پیوست و در سال 1۳۴9، به عضویت گروه حزب الل خرمشهر درآمد 
و پابه پای افراد این گروه، تالش وسیعی را در براندازی رژیم پهلوی آغاز کرد. 
او هیچ گاه از مبارزه بر ضد نظام ستم شاهی غفلت نکرد و تا پیروزی انقالب 
هم  آرا،  جهان  شهید  جوانی  دوران  داشت.  فراوان  تأکید  کار  این  بر  اسالمی، 
زمان با حکومت پهلوی و همراه با رنج و محنت بود. مشاهده اوضاع نابسامان 
کشور، مخالفت صریح رژیم تحت سلطه آمریکا با روحانیان مبارز، محدود کردن 
به بی دینی و فساد، گسترش بی بند و باری  مجاهدان مسلمان، ترغیب مردم 
و…، موجب شد که او به صف مبارزان مسلمان بپیوندد و بر ضد رژیم قیام 
کند. بر همین اساس بود که به صف حزب الل خرمشهر پوست و علیه رژیم لب 
به اعتراض گشود. پس از مدتی فعالیت ساواک وی و یارانش را شناسایی کرده 
و به زندان افکند، ولی شکنجه و زندان هیچ گاه وی را از مبارزه و قیام بر ضد 
رژیم و جان فشانی در راه آرمان های مقدس امام خمینی رحمه الل باز نداشت.

شهید جهان آرا، از جمله مجاهدانی بود که در به ثمر رساندن انقالب اسالمی 
سهم عمده ای داشت. او نجات مردم مسلمان ایران و استقرار احکام خدا را، در 
سرنگونی رژیم تحت سلطه استکبار می دانست، از این رو پیش از پیروزی انقالب 
اسامی، در تحقق آرمان های واالی امام خمینی رحمه الل از هیچ کوششی دریغ 
با پیروزی انقالب اسالمی  با رژیم شاه مبارزه کرد.  نکرده، و مصمم و استوار 
آرا به تحقق پیوست و  در ۲۲ بهمن سال 1۳۵۷، آرزوی دیرینه شهید جهان 
ایشان شادمان از پیروزی انقالب اسامی، کوشش بی وقفه ای را در راه حراست از 
دستاوردهای انقالب آغاز کرد. شهید جهان آرا از بزرگ مردانی بود که نقش بسیار 
مهمی را در تشیکل سپاه پاسداران خرمشهر ایفا کرد. او پس از تش یکل سپاه 
خرمشهر، به مبارزه خویش با عوامل استکبار و منافقان سرعت بیشتری بخشید 
و با عوامل مزدوری که از خارج مرزها تحریک و تغذیه می شدند مردانه جنگید. 
جهان آرا با ابراز لیاقت خود در این راه، به فرماندهی سپاه خرمشهر منصوب گردید 
و در این سمت، بسیاری از توطئه هایی را که بر ضد نظام اسالمی طراحی می شد، 
خنثی کرد. فداکاری و از جان گذشتگی این سردار شهید در جریان رزم خونین 
خرمشهر زبان زد همگان و نام او، تداعی کننده استقامت و پایداری در برابر تجاوز 
بعثیان بود. پیروزی انقالب اسامی و تداوم آن به رهبری امام خمینی رحمه الل 
ثمره از جان گذشتگی و مجاهد مردانی است که در اوج خفقان رژیم پهلوی، فریاد 
آزادی و آزادگی سردادند و پس از پیروزی انقالب، از دستاوردها و ارزش های 
واالی آن پاسداری کردند. شهید جهان آرا از جمله این رادمردان بزرگ بود. آن 
 مبارز نستوه، در جبهه های نبرد به ویژه در سنگرهای گرم آبادان و خرمشهر، 
ضربه های کمرشکن بر متجاوزان بعثی وارد کرد. تالش، مجاهدت، استقامت، 
صبر، پایداری و از همه مهمتر فرماندهی خردمندانه او، در پیروزی بر دشمن متجاوز 
نقش عمده ای داشت. با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز وحشیانه رژیم مزدور صدام 
بر ضد جمهوری اسامی ایران، و حمله وحشیانه ارتش بعث به خرمشهر، سپاه

پاسداران خرمشهر به فرماندهی شهید جهان آرا، استوار و جان بر کف در برابر 
دشمن مقاومت کرده، حماسه ای ماندگار آفریدند. یک سال حضور مداوم شهید 
جهان آرا در جبهه نبرد، از وی متفکری نظامی و برنامه ریز در میدان جهاد ساخته 
فرماندهی سپاه خرمشهر،  با حفظ سمت  اوایل سال 1۳6۰  در  رو،  این  از  بود. 
به سمت فرماندهی سپاه پاسداران اهواز و سرپرستی ستاد منطقه هشت سپاه 
منصوب گردید. بدین ترتیب، دور تازه ای از فعالیت های رزمِی شهید جهان آرا آغاز 
شد و آن شهید عزیز، برای پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای نظام و انقالب، 
بیش از پیش همت گماشت. نام »خونین شهر « برای همیشه در تاریخ پرافتخار 
این سرزمین می درخشد. خرمشهر مظهر مبارزه، فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی 
خانم  بماند.  زنده  انقالب  ارزش های  تا  که چون شمع سوختند  است   جوانانی 

اکبر نژاد، همسر شهید جهان آرا می گوید: پیوند جهان آرا و خرمشهر به نظر 
من به علت عالقه زیادي بود که محمد به خرمشهر داشت. جهان آرا مي گفت: 
مردم خرمشهر مظلوم واقع شده اند. به آنها کمکي نشد. تجهیزاتي نیامد. آنان 
از دل و جان نیرو گذاشتند. جهان آرا مي گفت: من بعضي از شب ها جسد بچه هاي 
خرمشهر را میبینم که توسط سگ ها تکه پاره مي شود، ولي ما نمي توانیم از 
سنگرها و پناهگاه ها خارج شویم و این جنازه ها را نجات دهیم. شب و روز 
جهان آرا خرمشهر بود. از روزي که عراق به خرمشهر هجوم آورد، محمد هّم 
خود را وقف جنگ کرد. یک بار که با »حمزه « پسرم به خرمشهر رفته بودیم 
و حمزه هم چهار ماهه بود، محمد براي این که بچه هاي خرمشهر را دلداري 
بدهد و به همه آناني که از راه دور و نزدیک براي دفاع از خرمشهر آمده بودند 
بگوید من با شما هستم، حمزه را به خط اول برد. بعدا به من گفت: وجود حمزه 

چه امیدي در دل بچه هاي خط به وجود آورده بود!
با  که  مردی  بزرگ  است.  عجین  خرمشهر  مبارزات  با  آرا  جهان  شهید  نام 
مقاومت و درایت وی، خرمشهر نه تنها خونین شهر شد، بلکه چشمه جوشان و 
موج خروشاِن خون شدند که رژیم بعث را به شکست واداشت و سراسر میهن 
اسالمی را گلستان ساخت. تهذیب نفس، پاالیش روان از آلودگی های دنیوی، 
تواضع، فروتنی و اخالص، از اوصاف معنوی شهید جهان آرا بود. او همواره 
چنان عمل می کرد که گویی خدا را در همه کارهایش به روشنی می بیند. هیچ 
وقت تکبر و خودنمایی در کارهایش راه نمی یافت. با این که فرماندهی سپاه 
خرمشهر و اهواز را برعهده داشت، هیچ گاه احساس برتری بر سایر رزمندگان در 
او مشاهده نمی شد. پدر ایشان در این باره می گوید: »محمد جهان آرا با دیگر سپاهیان 
هیچ فرقی نمی کرد و عنوان فرماندهی مطرح نبود«. شهید جهان آرا از خودنمایی، 
تظاهر و شهرت طلبی گریزان بود. مرد فضیلت و تقوا و نمونه ای از مردان خدا 
بود. او از نظر فروتنی در مرتبه ای عالی قرار داشت و برای دیگران احترام و 
ارزش فراوانی قائل بود و برای رزمندگان سپاه خرمشهر و اهواز، پدری مهربان 
و شایسته به شمار می آمد. برای خدا سخن می گفت و پیوسته به یاد خدا بود. 
خواهر ایشان در این باره می گوید: »از آن جا که عاشق اسالم و امام بود، آرامش 
نداشت و شبانه روز در اختیار مردم بود و کار می کرد. وقتی با او درباره امام بحث 
می شد، آن چنان از امام صحبت می کرد و آن چنان از خصوصیات امام می گفت 
که گویی امام در جلوی او نشسته است. او با تمام وجود امام را درک می کرد.« 
هشتم مهرماه سال 1۳6۰ در حالی که سرداران و  سربازان فاتح ارتش اسالم پس 
 از رزمی بی امان با بعثیان متجاوز، با سرافرازی از جبهه نبرد حق علیه باطل بر 
می گشتند، هواپیمایی که این عزیزان را به تهران می آورد، درحوالی کهریزک 
دچار سانحه غم انگیزی گشته و سقوط کرد. در این حادثه، عالوه بر شهید شدن 
تعدادی از رزمندگان اسالم، فرمانده سرافراز و نامور سپاه خرمشهر، محمد علی 
جهان آرا به همراه چهار سردار بزرگ اسالم سرلشگر فالحی جانشین رئیس 
ستاد مشترک ارتش، سرتیپ نامجو وزیر دفاع، سرتیپ فکوری جانشین رئیس 
ستاد مشترک ارتش و شهید یوسف کالهدوز قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسامی به شهادت رسیدند. یاد همه شهدای انقالب اسالمی گرامی و 
نامشان پررهرو باد. حضرت امام خمینی رحمه الل به مناسبت وقوع سانحه هوایی 
و به شهادت رسیدن جهان آرا و یاران هم سنگرش، در پیامی چنین فرمودند: 
»اینان، خدمتگزار رشید و متعهدی بودند که در انقالب و پس از پیروزی انقالب، 
با سرافرازی و شجاعت در راه هدف، و در حال خدمت به میهن اسالمی به جوار 
رحمت حق تعالی شتافتند. شک نیست که همه باید این راه را برویم و به سوی 
حق و سرنوشت خویش بشتابیم، پس چه سعادتی باالتر از آن که در حال جهاد 
با دشمنان اسالم و خدمت به حق و خلق و مجاهدت در راه هدف و شرف این 
راه طی شود و چه سعادتمند بودند این شهیدان که دین خود را به اسالم و ملت 

شریف ایران ادا نموده و به جایگاه مجاهدین و شهدای اسالم شتافتند... .«
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     صبح گاه نیایش
       

... و تو بیایی! آن سان که صاعقه نگاهت، ایوان مدائن را از پا درآورد و به 
آتشکده فارس، فرمان خاموشی داد. آن شب، مادرت آمنه، آینه بود، تا تصویر 
تو در آغوش آن، قد بکشد. عبدالمطلب، به شوِق آمدنت، به کودکاِن احساس، 
عیدی می داد و فریاد می زد: ان شاءالّل، همه ابوجهل ها، ابوعلم شوند؛ همان 

سال که خدا، ابرهه و سپاه فیل ها را با ابابیل هایش فرو کوبیده بود.
مدیون احساسم باشم، اگر تو را جز با واژه های سبز بستایم، واژه هایی به 

رنگ گنبد زیبایت.
به یوسف چهره ات سوگند، مصر دل ها، چشم به راِه شکفتن گل های تبّسم 
توست و خورشید زعفرانی عشِق تو، هر صبح به دنباِل تو از پشت کوه َسَرک 

می کشد.
پیامبران، همیشه در »ِسْدَرُة الُمْنَتهی اَْو اَدنی«ی چشمان تو، نافله شب می خوانند 

و در »َو الُصبِح اِذا تََنفَّس« پیشانی ات، نماز صبح.
»لََقْد کاَن لَُکْم فی َرُسوِل الّل اُسوٌة َحَسَنٌة«، سرود صبح گاه مشترک نیروهای 
مسلّح به تقواست. در این مراسم که هر روز، برگزار می شود، جبرییل پس از خوش 
آمد به تو، آمادگی همه ذرات را در خدمت گزاریت اعالم می کند و تو از ممکن 

الوجودهای عالم، سان می بینی. این مراسم تا قیامت ادامه خواهد داشت.
در نگاه گرم تو، کبوتر »َرحمٍة للُْمؤِمنیْن« النه کرده است و عطوفت دستاِن 
تو، هر شب، کودکان خاک را نوازش می کند. وقتی می خواهم وسعت مهربانیت 

را مثال بزنم، خجالت می کشم که بگویم: دریا!
و وقتی به بلندای مقامت فکر می کنم، با شرمندگی می گویم: آسمان!

پس از نزول »أَنَا بَشٌر ِمْثُلُکم«، فهمیدم که بیش از آن چه گمان داشتم، به 
خاکیان لطف داری. امروز، مدنّیت، هزاره مدینه تو را جشن می گیرد و عدالت، 

در مرتضی آباد نجف، به شعف می نشیند.
دست ها، در محراب »یا فاِطَر السمواِت بَِحِق فاطمه« به نیایش بر می خیزد.

تدبیر، به صلح نامه مجتبای تو آفرین می گوید.
شمشیر با »َهْیهاَت ِمن الِذلّه«ی حسین تو حماسه می آفریند... .

و به زودِی زود، مردی هم ناِم تو، مسیح خواهد شد و کالبد مرده زمین را 
جان خواهد بخشید.

     
      شکوه شرقی تبسم

       
ستاره ها زنده به گور می شدند و جهل، در عمق جغرافیای جهان، جاری بود 

و ترس از فرعون ها و جالوت ها و شدادها در جان ها.
بهار می آمد و می رفت، بی آن که کسی چشم انتظارش باشد.

زمین در توالی عشق های عقیم گم بود.
هنوز چهل سال مانده بود، تا مردی فراز روشنایی بایستد و گوش فرا دهد به 
آواز آبی آسمان، که در ناگهانی از شکفتن، صدای خنده طفلی، آغوش آمنه را 

آکنده از آرامش می کند.
پلک که می زند، چشم هایش پر از پری می شود و پروانه ها، تا دست های 

مهربانش پل می زنند. تا لب می گشاید، عسل از دهان گل ها به راه می افتد.
از  آکنده  را  آمنه  تا آغوش  زند  آله وسلم، پلک می  محّمد صلی الل علیه و 

آرامش کند.
پلک می زند، تا چشم های ساده اش، ایوان تو در توی کسری را بر سر ظالمان 

ویران نماید.
پلک می زند، تا دریاچه ساوه، در مقابل عظمت نامش، بر جای خویش بخشکد 

و آتشکده فارس، در تاریکی همیشگی خویش پنهان گردد.

صدا، صدای محمد صلی الل علیه و آله وسلم بود و کسی می گفت: محّمد! بخند 
که جهان در انتظار صمیمّیت است و »انسان«، محتاج تبسم های بی دریغ توست.

محّمد! بخند، تا کفر و عصیان، در مدار زمین از حرکت بایستد.
بایست، با شانه های ستبرت، در ابتدای چهار فصل.

محمد! بایست، که جهان، نیازمند دست های مهربان توست و منتظر گام های 
استوارت. بخند و دورترین نقاط خورشید را پنجره کن.

بیا و بت ها را در آخرین جهالت خویش، بشکن و سنگ را از زندان بت، رهایی ده.
محمد! شکوه شرقی ات را به آسمان بسپار و بخند، ای همیشگی تکرار نشدنی!

     
      سرچشمه وحدت

       
مکه در هیجانی غریب، دست و پا می زد. سال ها بود که جاری کالم وحی، 

بر زمین سرازیر نشده بود.
سال ها بود که گمراهی بر دل ها سایه افکنده بود و هیچ ستاره ای، راه آسمان 

را روشن نمی کرد.
شب، بساط تیرگی را آن چنان بر خاک گسترده بود، که امید هیچ معجزه ای 

نمی رفت.
تا این که آخرین فرستاده پروردگار ـ گل سرسبد هستی ـ در کویر حجاز، 

ظهور کرد.
او آمد تا تشنگان شراب و شهوت و شمشیر را کرامت انسانی ببخشد.

او آمد تا رحمت خدا بر زمین جاری شود و سرچشمه وحدت به جوش آید.
او آمد تا گام های اخالق به اوج قله کمال برسد.

او آمد تا انسان های خاکی را به معراج و آسمان پیوند بزند؛ او که عشق در 
نگاهش موج می زد و نرگس چشمانش، سکرآورترین شراب ممکن بود.

او که درد یتیمی را بر دوش می کشید و رنج گمراهی مردم، دلش را می آزرد.
او که تورات و انجیل، مژده آمدنش را داده بودند.

نام احمد، نام جمله انبیاست  چون که صد آمد، نود هم پیش ماست
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و محمد صلی الل علیه و آله وسلم در مکه پلک گشود و آفرینش را به روزهای 
خوش نیامده بشارت داد.

محمد صلی الل علیه و آله وسلم، نامی که با هدایت و رحمت یکی شده است.
نامی که با شنیدنش، طنین خوش سالم و صلوات در فضا به رقص می آید.

نامی که از آن عطر خدا به مشام می رسد.
مردی که به رسم ابراهیم، بت های رنگ رنگ جهان را یکی پس از دیگری 

در هم شکست.
مردی که قانون دخترکشی را منسوخ کرد و جایگاه راستین زن را نمایاند.

مردی که در راه اسالم، زخم ها دید و آبرو گذاشت.
اگر او نمی آمد و باران وحی بر خاک نمی تراوید، اینک ما بودیم و برهوت 

جاهلیت.
اگر مرد خلوت نشین حرا نمی آمد و پنجره های بسته را نمی گشود، هنوز آفتاب 

به خانه ها راه نیافته بود.
او بر خاک نازل شد تا در شمیم اعجاز گل محمدی صلی الل علیه و آله وسلم 
جایی برای نفس کشیدن در فضای وهم آلود جهان بیافریند. آمد تا درختان 
قد بکشند؛ پرندگان، پر بگیرند؛ آسمان، سهم همه باشد و انسان ها به دایره 

تکامل پای بگذارند.
ماه فرو ماند از جمال محمد  سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست  در نظِر قدِر با کمال محمد

    
       از راه که می رسد

       
اینک منم؛ ایستاده بر کرانه جاویِد تصویر و تخّیل.

فرو می روم در عمیِق هزاره های دور دست.
زمین را می شکافم و خاطراِت کهن را بیرون می کشم.

پس آن زمان که ابابیل، خدای کعبه را به وضوح فریاد زدند، همزمان، خدای 
ابابیل، آخرین سخن را و حّجت را تمام کرد؛ مردی که آخرین کالم را به لب 

دارد و آخرین اعجاز را، مردی که از راه می رسد.
امشب وعده گاِه دیرین است. آتِش آتشکده بزرگ را جز به خنکای نسیمی 

از آسمان رسیده، مگر می توان فرو نشاند؟
طاِق بلند ظلم، کسری جز به قدرتی عظیم تر، مگر شکسته خواهد شد؟

تورات را می گشایم؛ نام تو، چشمانم را نوازش می دهد و انجیل مقدس، در 
جای جایش تو را زمزمه می کند. اینک، وعده دیرسال عیسای بزرگ است که 

چنین بشکوه، سر برآورده است. چه ائتالف رفیعی!
ایماِن پدِر ایمان، ابراهیم، عظمت توفان نوح، ید بیضا و عصای موسی، احیای 
مردگاِن استخوان شده، سلطنت سلیمان، عدل داوود، صبر ایوب، کالِم تورات، 
حقیقت انجیل؛ آن که را که از او سخن می گویم، ائتالِف بزرِگ همه آسمانیان 
پیِک  اینک  است.  را گفته  تمامی، گفتنی ها  به  اینک خود،  تاریخ است. پس 

آخرین را باید دریافت.
از راه که می رسد، همچنان که سنگین ترین برِگ تاریخ، ورق می خورد، جبِل 
»نور« لرزه ای شیرین را بر پیکر خود حس می کند و »حرا« خود را برای چهل 

سال انتظار، آماده می سازد.
از جفاکارِی شب  بر جبین مکه می نشیند  راه که می رسد، عرِق شرمی  از 

پرستانی که ستاره فرو چکیده را تاب نخواهند آورد.
شهرها، اهالی خود را خوب می شناسد؛ آنها، ظلمِت مطلِق بت خانه ها را بیشتر 

می پسندند؛ این طریقی است که قرن ها آموخته اند.
هان ای ستاره! فرود آ.

فرود آی، که چشماِن به راه مانده، دیری است بر خاِک وعدگاه های مقّدس 
زمین خشکیده اند. دردا! غافلند که هیچ ستاره ای هرگز از زمین نمی روید، که 

تو از آسمان زاده خواهی شد.
فرود آی! که هر آینه، نام تو، شوق دیر سال زمین را سرشار می کند.

پس زمین را بگویید که:
هان! تو اینک میزباِن بزرگ کهکشانی.

دریاب این ستاره کهن را که اینک زاده می شود.

     
      حرا منتظر می ماند تا...

       
صدای جیرجیرک ها از دور به گوش می رسید، شب از نیمه می گذشت و نسیم 

لّذت بخش، بر سنگ های عربستان می وزید.
شهر مّکه در خواب سنگینی فرو رفته بود و سیاهی شب، تمام زمین را در بر 
گرفته بود، ولی آسمان، حال و هوای دیگری داشت؛ ستارگان در نهایت زیبایی، 
به رقص و سماع مشغول بودند. چیزی نمانده بود که در شهِر خدایان سنگی، 
تاریخی اتّفاق بیفتد. تا سحرگاه، چشم های آمنه، بیدار مانده بود، تا این که با 
اولین اشعه های حیات بخش دنیا، چشمان خسته آمنه به تولّد فرزندش روشن 

شد و محّمد صلی الل علیه و آله وسلم به روی هستی، پلک گشود.
را  فراوانی خود  تمام  زمزم،  چاه  پیچید،  فضا  در  صدای ضّجه های شیطان 

ارزانی زمین کرد و حرا منتظر ماند تا... .
سراپای کاخ مدائن لرزید و زلزله ای، کنگره های ایوان مدائن را در هم ریخت.
آتشکده های فارس، بعد از هزار سال روشنایِی بی وقفه، رو به خاموشی نهاد.

در  یکایک  و خدایان سنگی کعبه،  با همه غرورش، خشکید  دریاچه ساوه، 
هم شکستند.

محّمد صلی الل علیه و آله وسلم آمد.
عبدالمطلب را خبر کنید تا شاهد حضور ملکوتی مردی باشد که در روزگاری 
نه چندان دور، تمام تارهای تنیده عنکبوت خرافه پرستی را با نسیم یکتاپرستی 
فرو می ریزد. تبر بر دوِش کعبه، خواب خوش بوجهل ها و بولهب ها را بر هم 

می زند.
الت و ُهَبل و عّزی و خدایان مترسک پیشه، یارای سِر پا ایستادن را ندارند. 
کعبه دوباره سر بلند می کند و محکم و استوار، منتظر بالِل محمد می ماند تا 

طنین الل اکبر را بر بام کعبه به تمام جهانیان اعالم کند و چنین می شود.
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نسیم: یکی از نیازهای مهّم مسلمانان آگاهی از آموزه های اصیل دینی است. به 
نظر شما عموم افراد می توانند این نیازشان را مستقیم از منابع حدیثی برطرف 

کنند؟ برای این کار، به چه نکاتی باید توّجه داشته باشند؟
 از اینکه بین مراکز پژوهشی و مخاطبان عمومی، ارتباط برقرار می کنید، تشّکر می کنم. 
سؤالی که می فرمایید، سؤال نسبتاً فراگیری است که در حوزه های متفاوت می پرسند. معمواًل 
آیات قرآن و روایات، در اختیار مردم هست و یک معنای اّولیه هم از آن می فهمند؛ ولی می 
خواهند ببینند که این فهم اّولیه شان درست است یا نه؟ به آن عمل کنند یا عمل نکنند؟ 
آیا به علوم تخّصصِی بیش تری نیاز دارند یا نه؟ به نظر من، باید معارف مقّدس و متون 
مقّدس را به گونه های متفاوت تقسیم کنیم: بعضی از مطالب، ساده و همه فهم هستند، 
و برخی از مطالب نیاز به تخّصص و مهارت دارند. و برخی دیگر، حتی برای متخّصصان 
نیز دیریاب هستند ]و فهم آن ها عالوه بر تخّصص، نیازمند دّقت ها و ژرف اندیشی های 
فراوان است[. قرآن و کتاب های حدیثی از این جهت، تفاوتی ندارند و همه در بردارندة 
از متون هستند. حال اگر ما پذیرفتیم که این سه دسته و سه گونه در  این سه دسته 
متون مقّدس وجود دارد، عموم افراد می توانند به متون ساده مراجعه کنند و الیه های 
 اّولیة معنای آن را می توانند بفهمند. حّتی با ترجمه هم می شود با آنها مواجه شد و ترجمه اش 
لِلبخیِل  »َعِجبُت  می فرماید:  السالم  علیه  المؤمنین  امیر  مثاًل  فهمید.  می شود  هم  را 
َیستعِجُل الفقَر الّذی ِمنُه َهَرب، و یفوُتُه الِغنی الّذی إّیاُه َطلَب…؛ ]در شگفتم از بخیل، 
به سوی فقری میشتابد که از آن میگریزد، و سرمای های را از دست میدهد که برای 
آن تالش میکند[« )نهج البالغة، حکمت 1۲6(. یعنی: بخیل برای این که بعداً بدبخت 
نشود، اآلن خودش را به بدبختی می اندازد، و برای این که بعداً وضعش خوب شود، اآلن 
وضع خوب خودش را از بین می برد! این، یک برخورد کاماًل ُعقالیی با بخل است که 
همة افراد آن را درک می کنند و مفهوم نکوهش بخل را نیز درک می کنند. دستة دوم 
متون، فهمشان نیازمند پیش داشته هایی است. مثاًل مطالبی که امیر المؤمنین )ع( در بارة 
از پیشینة تاریخی این مطالب آگاه  معاویه مطرح کرده اند، برای کسی مفید است که 
باشد و هر کسی نمی تواند آنها را درک بکند. نیز آن حضرت در نامه ای به امام حسن )ع( 
برخی مباحث تربیتی را مطرح فرموده که اگر کسی اطالعات تربیتی نداشته باشد، آن را 
نمی فهمد و یا به سختی می فهمد. گاهی نیز برای فهم حدیث، باید فضای صدور آن و 
فرهنگ زمان و شرایط صدور آن را به دست بیاورید. در این گونه موارد، نمی توانید به 
مخاطب عام بگویید: هر چه از این روایت فهمیدید، به آن عمل کنید! دستة سوم، متونی 
آگاهی های  به  یعنی  متخّصصین؛  برای  حّتی  است،  مشکل  فهمشان  کاًل  که  هستند 
فراوانی نیاز دارد. ما گاهی در مطالعة قرآن و حدیث، با واژگانی رو به رو می شویم که 

حّجت االسالم و المسلمین سیّد محّمدکاظم طباطبایی، که 
چند سالی است ریاست پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث 
را در مؤسسۀ دار  الحدیث بر عهده دارد، از پژوهشگران و 
 استادان بنام و پرکار عرصۀ حدیث و معارف اهل بیت است 

و شاگردان بسیاری را نیز در این زمینه تربیت کرده است. وی 
همچنین رئیس دانشکدۀ حدیث در دانشگاه علوم و معارف 
قرآن حدیث است و البته در گروه های علمی و پژوهشی نیز 

عضو است: گروه تاریخ دان شنامۀ قرآن )پژوهش گاه فرهنگ 
و اندیشۀ اسالمی(، گروه حدیث مدارج علمی حوزۀ علمیۀ قم، 
 کمیتۀ علمی مدارس اهل سنت، سرپرستی گروه فقه و حقوق 

و مدیر گروه نهج البالغه در دانشکدۀ حدیث.
از آثار قلمی او: همکاری در تألیف دانش نامۀ امیر المؤمنین 

موسوعۀ االمام علی بن أبی طالب )ع( و نگارش کتابهای 
متعّددی در حوزۀ تاریخ حدیث و فقه الحدیث، مانند: وفاق 

اجتماعی در سخن و سیره امام علی)ع(، تاریخ و منابع حدیث، 
مبانی شناخت حدیث، مشکل الحدیث، مدارک فقه اهل السنۀ، 

و کتب و مقاالت متعّدد دیگری در این حوزه…
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برای فهم دقیق معنای واژه و برای اینکه درک بکنیم مراد از این واژه چیست، 
به یک ماه تحقیق نیاز داریم و چه بسا باز هم معنای آن را اشتباه می فهمیم! 
گاهی نیز ]معنای لغوِی[ واژه را می فهمیم؛ ولی مفهوم، خیلی باال و واال است. 
خیلی از متون توحیدی، این گونه است. فهم متون فقهی نیز نیازمند تخّصص 
فقهی است. برای درک کردن این گونه متون، نیازمند به تخّصص هستیم و 
برای متخّصصین هم گاهی سخت است. برای نمونه، امیر المؤمنین)ع( در بارة 
بُِمقاَرنٍَة، و غیُر کلِهّ شیٍء  همراهی خدا و انسان می فرماید: »َمَع ُکلِهّ شیٍء ال 
نیست)نهج  مقارن چیزی  ولی  چیز هست،  «؛ خداوند همراه همه  بمزایلة  ال 

البالغة، خطبة 1(. 
خوب، اینکه »همراه هست، مقارن نیست « یعنی چه؟ شما باید مجموعه ای 
درک  را  مفاهیم  این  بتوانید  تا  باشید  داشته  و کالمی  فسلفی  آگاهی های  از 
بکنید. امام خمینی هم در پیامی برای اّولین کنگرة نهج البالغه، گفتند که همة 
متفّکران عالم جمع بشوند و ببینند که آیا می توانند مراد امیر المؤمنین )ع( را 

درک کنند یا نه! پس معلوم می شود که این متن، متن خیلی سختی است.

نسیم: بنا بر این، ما سه گروه متنی داریم که باید به تفاوتشان توجه کنیم. 
 بله؛ اما باید توجه داشته باشیم که این گروه ها،الیه های متفاوتی نیز دارند. 
یعنی گاهی همان متن ساده ای که معنای ساده اش را درک می کنیم، معنای 
عمیق تری نیز دارد که این معنای عمیق تر، به دست متخّصص فهمیده می شود. هر 
دو معنا هم درست است؛ ولی مفهوم دوم، دقیق تر است و هر چه تخّصص  فرد 
بیش تر شود، این مفهوم را بهتر می فهمد. مثاًل در روایتی از امیر المؤمنین )ع( 

می خوانیم:»العلم نوُر « )بحار األنوار، ج 1، ص ۲۲۴(. 
خوب، علم، روشنی است و یک آدم معمولی که سواد هم ندارد، این مفهوم 
اّما »علم«  است؛  مثبت  و  ارزشی  علم، یک عمل  که  را درک می کند  اّولیه 
چیست؟ ما به هر »آگاهی« ای می گوییم علم. امروزه بعضی افراد را می بینیم 
که همة قراردادهای فوتبالیست های اروپا در ده سال گذشته را حفظ هستند. 
خوب، آیا این، علم است؟ گونه ای اطالعات هست؛ اّما علم هم محسوب می شود یا 
نه؟ یعنی نورانیت هم دارد؟ حال اگر هیچ کدام از اینها را اصاًل بلد نباشد، چه 
تفاوتی می کند؟ پس این مفهوم اّولیه که »علم و دانش، نور است و نورانّیت 
می آورد« را فهمیدیم؛ ولی در مفهوم علم مشکل پیدا کردیم که کدام دسته 
از آگاهی ها علم حساب می شود؟ اگر بخواهیم نسبت به چیستی علم و نور 
صحبت کنیم، باید خیلی فکر کنیم تا به الیة باالتر این حدیث برسیم. البته 
الیه های باالتر هم داریم. مانند این که: اصاًل نورانّیت یعنی چه؟ فهمی که یک 
عارف متألّه مثل مرحوم عالمه طباطبایی از نور دارد، غیر از مفهوم روشنا یی است 
که ما می گوییم و می فهمیم. آن »نورانّیت دل«ی که او احساس می کند، غیر از 
اینها است. اصاًل بعضی از این علوم حجاب اند و او از این مراحل گذشته و زاویة 
دیدش عرفانی است. پس ما برای همین »العلم نوٌر« که یک روایت ساده است، 
سه الیه معّرفی کردیم. اّول روایات را به سه دسته تقسیم کردیم، دوم فهم مان 

را از روایات، به سه دسته تقسیم کردیم. 

نسیم: این دسته بندی و الیه الیه بودن مفهوم، اختصاصی به منبع دست 
اّول یا دست دوم ندارد؟  

 نه، همة اینها در همة منابع مطرح است. البته گاهی در منابع اصیل مثل 
کافی و نهج البالغه، این مطالب واال و متعالی بی شتر است. البته در دوره های 
متفاوت، نویسندگانی بودند که کتاب ساده می نوشتند برای عموم مردم. مثاًل 
مرحوم شهید اّول با اینکه یکی از قلّه های حدیثی ما است، کتاب الُدّرة الباهرة 
قصدش  است.  نوشته  معمولی  مردم  برای  است،  کوتاه  روایات  شامل  که  را 
آموزش تودة مردم بوده است؛ در حالی که سّید رضی نهج البالغه را به عنوان 
یک کتاب ادبیات فاخر نوشته و حّتی کسی که دکتری ادبیات عرب دارد، اگر 
آشنایی »کامل « با ادبیات فاخر عرب نداشته باشد، نمی تواند زیبایی های لفظی 

آن را درک کند.
حتی عرب زبان ها نیز اگر بخواهند زیبایی آن را درک کنند، باید بیست سال 
ادبیات عرب خوانده باشند. ترجمة نهج البالغه به هیچ وجه نمی تواند زیبایی های 

لفظی آن را نشان بدهد. از جهت مضمونی هم بعضی از مباحث آن، خیلی عمیق 
و سطح باال است و فهم آ نها نیازمند تخّصص است و برای عموم مخاطبان 
نیست. معمول کتاب های حدیثی شیعه، هم  دربردارندة متون ساده هستند و هم 
متون توسط و هم متون عالی. مثاًل مباحث توحیدی در جلد اّول کتاب شریف 
کافی، از سخت ترین مباحث است و برخی از روایات آن، به قدری سخت است 
که فقط مخصوص متخّصصان مباحث اعتقادی است و حتی متخّصصان حوزه های 
دیگر نیز مفهوم آ نها را متوّجه نمی شوند و با ظرافت های این احادیث ارتباط 
برقرار نمی کنند. ولی »کتاب ایمان و کفر « مرحوم کلینی اخالق ایمانی است، 
فضایل و رذایل اخالقی است، صفات نیکو و صفات ناپسند است. البته ۲۷ باب 
اّول همین کتاب ایمان و کفر نیز مطالب خیلی باال و سختی دارد که فهمش 
دشوار است؛ اّما بقّیه اش را خیل یها می توانند بفهمند. با این حال، من می بینم 

که در ایران همة اصول کافی را به فارسی ترجمه می کنند. 

نسیم: حاال برای مخاطبی که چنین تخّصصی ندارد و می خواهد از این 
منابع استفاده کند، چه توصیه ای دارید؟

 این که بگوییم مستقیمًا به همة ابواب کتابی مثل کافی مراجعه کنند، درست 
نیست؛ مگر  اینکه همان ابواب خاّص را که ساده است، مطالعه کنند. بهترین 
کار برای مخاطب عام، مراجعه به گزیده هایی است که مطابق با ویژگی های 
مخاطبان خاص نوشته شده باشد. مثاًل کتاب کافی 16۲۰۰ حدیث دارد و شما 
می توانید از بین این احادیث، برای مخاطبین متفاوت، با توّجه به میزان مهارت 
آ نها در فهم مطلب، کتاب های جدیدی تولید کنید. می توانید از کتاب کافی 
یک کتاب حدیثی با پانصد روایت برای مخاطب دورة ابتدا یی در بیاورید که 
الیه های اّولیه را از آن می فهمد، به آن عمل می کند و باعث رشد و تعالی اش 
هم می شود. اّما اگر بخواهید این کتاب را برای دورة دبیرستان ارائه کنید، آن 

هم از درون کافی در می آید؛ ولی با اّولی متفاوت است. 

نسیم: شما در مؤّسسۀ دار الحدیث برای  خاطبان مختلف کار انجام می دهید؟ 
 ما در دار الحدیث، قسمت های متفاوتی داریم. قسمت پژوهشکده، فقط برای 
مخاطب خاص کتاب تولید می کند؛ یعنی برای کسی که در زمینة علوم دینی، 
صاحب تخّصص است و نیازهای دیگری هم دارد. این پژوهشکده، نیازهای 
چنین کسی را ساده می کند و تسهیل می کند و در اختیار او قرار می دهد. اّما بخش 
معاونت فرهنگی ما در دار الحدیث، برای مخاطب عام کار می کند و می کوشد 
تصویر زیبایی از روایات را به افراد ارائه کند. کتاب حدیثی را گزیده می کند و 
متون سخت آن را که دیریاب و دیرفهم است، بر می دارد و بخش های ساده تر را 
که مخاطب عام هم می فهمد، با توجه به شروح، در اختیار افراد قرار می دهد. 
البته از جهت علمی، متقن است؛ اّما محتوای آن با توّجه به مخاطب، فرق می کند. 
مثاًل منتخب برخی از کتاب های حدیثی مانند ُتَحف العقول را منتشر کرده اند. 

منتخب برخی دیگر از کتاب های حدیثی نیز در دست تهیه است.

نسیم: برای مسلمانان فارسی زبان چه طیف کتاب هایی را پیشنهاد کنید؟ 
 یک نکتة مهم، این است که نیازهای همه مخاطبان با نیازهای مخاطبان 
ایرانی یکسان است یا متفاوت؟ به نظر می رسد که اّول باید مخاطب شناسی 
و نیاز سنجی کنیم و ببینیم نیاز آنها چیست؟ ما اآلن در این مرحله نیستیم که 
بتوانیم پاسخ دقیقی به این سؤال بدهیم. یک کار نیازسنجی مهم باید صورت 
بگیرد که ببینیم نیاز مخاطبان هرجا چیست. شاید مباحث اخالقی و مباحثی 
به  مربوط  مباحث  نظرم  به  دارد.  نظر  مّد  را  اجتماعی  روابط  گونه ای  به  که 
فضای احساسی و لطافت آمیز خانوادگی، اجتماعی و روابط گروه های کوچک 
اجتماعی، جایگاه خاّصی برای آنها دارد. روایات اخالقی در تمام جوامع، نمود 
دارد و مورد نیاز است؛ ولی آدم ها با توّجه به نیازشان  اینها را انتخاب می کنند. به 
قول آقای قرائتی، معارف ما مثل یک داروخانة بزرگ است. آدم نمی آید از هر 
دارویی که هست، یکی یکی مصرف کند تا به آخر برسد؛ بلکه نگاه می کند که 
دردش چیست و به پزشک مراجعه می کند و پزشک مطابق با نیاز او، یک دارویی 

را برایش تجویز می کند.
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نسیم: من، هم با کسانی که در اروپا کار تبلیغی انجام می دهند یا انجام 
داده اند، گفت وگو کرده ام و هم با کسانی که در داخل کشور در این عرصه 
فعال اند. معتقدم مسئلۀ مهم، ایجاد ارتباط درست بین این دو فضا است؛ 
از یک طرف در محیطی مثل قم که فضای علمی و غنای علمی به اندازۀ 
کافی وجود دارد، باید کار تحقیقی انجام شود و از طرف دیگر نیاز آن جا 
باید شناسایی و برطرف شود. به نظر شما، وصل کردن این دو فضا چگونه 

باید صورت بگیرد؟ 
 بله، این مشکلی است که ما اآلن با آن رو به رو هستیم. ما در قم از جهت 
غنای علمی، در یک موقعیت بسیار شایسته قرار داریم. مثاًلمن طلبه اگر در هر 
حوز های از مباحث علوم اسالمی مشکل علمی داشته باشم، به فاصلة نصف 
روز می توانم متخّصص ترین فرد در آن حوزه را پیدا کنم و سؤالم را از او بپرسم؛ 
از مباحث دقیق ترین ظرائف عقلی بگیرید تا مباحث رجالی، تفسیری و… . این 
امکان در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی نبوده است. این محیط را باید به گونه ای 
سامان داد که بقّیة افراد هم در هر جای دنیا بتوانند از آن استفاده کنند. البته 
امکانات ارتباطی که اآلن وجود دارد، یک مقداری این کار را تسهیل کرده؛ ولی 
چون تفاوت سطح علمی قم با مناطق دیگر بسیار زیاد است، مخاطب بیرونی، 
از این فضا دور است و اصاًل دو تا فضا است. ما نباید انتظار نداشته باشیم که 
افرادی که در آن فضا هستند، دغدغه ای شبیه ما داشته باشند. اینکه مخاطبان 
بیرون چه نیازی دارند، باید نیازسنجی شود و این، در مرحلة اّول فاز مطالعاتی 
خیلی مهم است. این نیازسنجی، کاری است که نشریة نسیم و کسانی که با 

مخاطبان خارج از کشور ارتباط دارند، باید به صورت علمی انجام دهند.

نسیم: یعنی میان فضای قم و خارج از کشور، یک حقلۀ رابط باید وجود 
داشته باشد؟

 بله، این اطالعات که چه چیزی نیاز است، باید به محیط قم منتقل شود و 
نتیجة کارهای پژوهشی، با زبان مناسب به آ نها منتقل شود. برای نمونه، در 
ابواب عمومی دانش نامة قرآن و حدیث، می بینید که همة روایات یک موضوع 
اخالقی به طور کامل و مفّصل جمع آوری شده است. شما در این میان به یک 
مبّدل نیاز دارید که بیاید چیکدة این را به زبان ساده تر برای مخاطب عام مطرح 
کند. این مبّدل، می تواند یک مبلّغ دینی در آن حوزه باشد که بتواند این کار 
البته مبلّغی که تخّصصی  به دیگران منتقل کند؛  زبان ساده،  به  را  پژوهشی 
هم در ترجمه داشته باشند و از نظر منابع معرفتی، مشکلی نداشته باشد. این 
باشند، منبع  را داشته  مبلّغانی که روحیه های الزم  برای چنین  اثر پژوهشی، 
مطالعاتی خوبی است تا بتوانند معارف را به آن افراد منتقل کنند. بنا بر این، ما 
به یک گروه به عنوان حلقة واسطه نیاز داریم که بتواند متون موجود در این 

حوزه را به زبان آ نها و با توّجه به نیاز آ نها بیان کند. 

نسیم: مبلّغان و دیگر عالقه مندانی که در خارج از کشور هستند، به منابعی 
همانند آنچه اشاره کردید، احتیاج دارند؛ ولی جابه جا کردن کتاب خیلی مشکل 

است، مخصوصاً کتاب های دور های مثل دانش نامه ها. آیا فرآورده هایتان 
به شکل نرم افزار و نسخۀ الکترونیکی هم تولید می شود؟

 بله؛ با مشارکت »مرکز تحقیقات کامپیوتری نور«، یک نسخة الکترونیکی از 
آثار دارالحدیث تهّیه شده و اآلن خودمان داریم استفاده می کنیم؛ ولی هنوز به 
بازار عرضه نشده است، زیرا مشکالتی دارد که باید برطرف شود. امیدواریم که 
إن شاءالل نسخة اصالح شدة آن، در سال 1۳9۳ برای مخاطبان بیرونی هم 
منتشر شود. این نرم افزار، همة  آثار دار الحدیث را در بر می گیرد. البته نسخ 
اّولیه، فارسی است و متون عربی را هم نمایش می دهد؛ ولی مرکز تحقیقات 
کامپیوتری نور برنامة مشّخصی برای همة نرم افزارهای خود دارند و اینکه یک 
زبانه و دو زبانه باشد یا چندزبانه، به آ نها بستگی دارد. کار دیگری که همکاران 
ما در حال سامان دادن به آن هستند، این است که ما می خواهیم نسخة پی 
دی اف )pdf( آثار دار الحدیث را در کتاب فروشی مجازی دار الحدیث عرضه 
کنیم. مقّدمات کار انجام شده و همة فایل ها )pdf( نیز آماده است. معاونت 
 فرهنگی در حال پیگیری و بستن قراردادهای الزم است و شاید در نیمة اّول

سال 1۳9۳ بتوانیم نسخةنهایی را در اختیار عالقه مندان قرار دهیم. راه دیگر 
برای ارتباط با ما و دسترسی به آثار دار الحدیث، پایگاه اینترنتی دار الحدیث به 
نشانی: ww.hadith.ac.ir است که در آن، تمامی کتاب ها و آثار دار الحدیث 
عرضه شده است و افراد می توانند به این سایت هم مراجعه کنند. این را هم 
اضافه کنم برای کسانی که عالیق حدیثی دارند. یکی از بهترین زمینه ها برای 
تقویت مهارت، دوره های حدیثی دانشکدة مجازی )مرکز آموزش الکترونیکی 
دانشگاه قرآن و حدیث( است که از طریق اینترنت برگزار می شود. بهترین اساتید 
آزمون  بدون  و  )آزاد  دوره های  و هم  آنها جمع کرده اند  را  متخّصص حدیث 
ورودی( دارند و هم دوره های رسمی که مطابق با نظام دانشگاهی ایران عمل 
می کند. اگر کسی بخواهد به طور تخّصصی در حوزة حدیث کار بکند، دانشکدة 
مجازی حدیث خیلی زمینة خوبی است. االن دانشجویانی هستند که از فاصلة دور، 
از آلمان و دانمارک و دیگر کشورها، دارند دروس دانشکدة حدیث را مثل دیگران 
می گذرانند. این گونه امکانات که امروزه در اختیار ما است، برای نسل پیشین ما 

قابل تصّور هم نبوده است که می توان معارف را این گونه به دیگران منتقل کرد.
 

نسیم: سامانۀ پاس خگویی به سؤاالت  حدیثی هم داشتید. آیا هنوز هم 
فعال است؟

 نه. چون نوع سؤاالتی که مطرح می شد، تخّصصی نبود، سامانة پاسخگویی 
به سؤاالت حدیثی تعطیل شد. 

نسیم: اگر در پایان این گفت و گو، نکته ای برای مخاطبان مجلّۀ نسیم 
دارید، بفرمایید. 

 به نظر می رسد که این شعر مولوی را باید همه مّد نظر داشته باشیم که می گوید: 
آب کم جو، تشنگی آور به دست       تا بجوشد آبت از باال و پست

یعنی اگر نیاز به تحصیل و نیاز به افزایش اطالعات و آگاهی در انسان پدید 
بیاید، او خود، مسیرش را پیدا می کند و این احساس نیاز است که دیر پدید می آید. 
ما به نهج البالغه می نازیم که هیچ گروهی و هیچ ملّتی مانند آن را ندارند؛ ولی 
آن را در طاقچه می گذاریم، چون احساس نیاز به آن نمی کنیم. جرج جرداق، 
نویسندة مسیحی لبنانی، در مصاحبه ای )گویا در سال 198۳( می گوید: »من 
تا حاال دویست بار نهج البالغه را مطالعه کرده ام«. و یا ابن ابی الحدید که 
البالغه می گوید:  یک دانشمند سّنی است، به گمانم دربارة خطبة ۲۲۲ نهج 
»من در طول پنجاه سال، بیش از هزار بار این خطبه را خوانده ام و هر بار یک 
نکتة جدید از آن یاد گرفته ام«. خوب، من و شما و جامعة مخاطب ما که نهج 
البالغه را این گونه در اختیار داریم، چند بار آن را خوانده ایم؟ حّتی خیلی از 
طلبه های ما هم نهج البالغه را به طور کامل نخوانده اند. چرا؟ چون احساس 
نیاز نمی کنند. پس آن چیزی که مهم است، نیاز نیست، احساس نیاز است. 

احساس نیاز مهمتر از خود نیاز است. 

نسیم: از شما سپا سگزارم که وقتتان را در اختیار مجلّۀ نسیم قرار دادید.

نسیم دانشجو /  شماره 7 / بهمن 1892
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مالصدرا در مورد خداوند می گوید:
خداوند بی نهایت است و المکان و بی زمان اما ...

به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود.
امید می شود،  را  ناامیدان  را طفل می شود،  عقیمان  برادر می شود،  را  برادری  مادر، محتاجان  و  پدر می شود  را  یتیمان 
می شود،  عصا  را  پیران  می شود،  را شمشیر  رزمندگان  می شود،  نور  را  ماندگان  تاریکی  در  می شود،  راه  را  گمگشتگان 

محتاجان به عشق را عشق می شود.
خداوند همه چیز می شود همه کس را... به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله 
با ابلیس، بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خالف و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک و 

دست هایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزید از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها...
چنین کنید تا ببینید چگونه بر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند، در دکان شما کفه های ترازویتان را 
میزان می کند و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟

»آیا خدا برای بنده خویش کافی نیست؟«
أَلَیَس اهللُ بَِکاٍف َعبَدُه  سوره زمر )36(
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تصاویری از مراسم  عزاداری دهه صفر

تصاویری از مراسم  عزاداری دهه صفر

تصاویری از مراسم  عزاداری دهه صفر

تصاویری از مراسم  عزاداری دهه صفر

تصاویری از مراسم  عزاداری دهه صفر

تصاویری از مراسم  عزاداری دهه صفر

دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور جناب شریعتمداری 
با نماینده مقام معظم رهبری / 23 آذر

دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور جناب شریعتمداری 
با نماینده مقام معظم رهبری / 23 آذر

دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور جناب شریعتمداری 
با نماینده مقام معظم رهبری / 23 آذر
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مراسم شب اربعین حسینی )ع(

اهدا هدیه به خادمین و قاریان قرآن اربعین حسینی)ع(

اهدا هدیه به خادمین و قاریان قرآن اربعین حسینی)ع(

مراسم شب اربعین حسینی )ع(

اهدا هدیه به خادمین و قاریان قرآن اربعین حسینی)ع(

اهدا هدیه به خادمین و قاریان قرآن اربعین حسینی)ع(

مراسم شب اربعین حسینی )ع(

اهدا هدیه به خادمین و قاریان قرآن اربعین حسینی)ع(

اهدا هدیه به خادمین و قاریان قرآن اربعین حسینی)ع(

مراسم دهه پایانی صفر با حضور باشکوه مردم در مسجد امام حسین دبی 
برگزار شد.

در سوگ نبی جهان سیه می پوشد          
                                        در سینه دل از داغ حسن می جوشد

از ماتم هشتمین امام معصوم                 
                                       هر شیعه ز درد،جام غم می نوشد

اسالم  مکرم  نبی  جانسوز  رحلت  و  صفر  آخر  دهه  فرارسیدن  مناسبت  به 
حضرت محمد مصطفی )ص( و ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( و 
ثامن الحجج حضرت علي بن موسي الرضا )ع(مراسم سخنرانی و عزاداری شب 
ها بعداز نماز مغرب وعشا با شرکت مومنین و نماز گزاران و عاشقان اهلبیت 
)علیهم السالم( در حضور نماینده مقام معظم رهبری در مسجد امام حسین )ع( 

دبی با عظمت خاصی همچون دهه محرم برگزار شد.
در ضمن دوستداران اهلبیت)ع( در این شب های عزیز از بیانات سخنران محترم 
جناب حجة االسالم والمسلمین  آقای کاردان بهره بردند و از مداحی مداح اهل 

بیت )ع( آقای سادات رضوی به فیض رسیدند.
حضور با شکوه وگسترده مردم دراین مراسم چون مراسم های گذشته بسیار با 
عظمت و ستودنی بود لذا نماینده مقام معظم رهبری در شب شام غریبان امام 
رضا )ع( ازمومنین و نماز گزاران و خدمت گزاران مسجد امام حسین )ع( تقدیر 
و تشکر نمودند که در این دو ماه ایام سوگواری اهلبیت )ع( در مراسم های 
مختلف با حضور در مسجد امام حسین )ع( ضمن بهره مند شدن از فیوضات 

معنوی این مجالس به مجلس امام حسین )ع(  رونق داده بودند.
برخی ازبرنامه های روزهای پایانی صفر در مسجد امام حسین )ع( را به شرح 

زیر می توان اشاره کرد:
1. برگزاری سخنرانی و مداحی هر شب بعد از نماز مغرب و عشا از شب اربعین 

ابا عبد اهلل الحسین)ع( تا شام غریبان امام رضا)ع( به مدت دوازده شب.
2. برگزاری خیمه حسینی برای کودکان و نوجوانان واستفاده از محضر جناب 
پیامبر  اززندگی  متنوع  برنامه های  اجرای  در  عبدی  والمسلمین  حجةاالسالم 

اسالم و اهلبیت علیهم السالم  برای کودکان و نوجوانان.
3. قرائت زیارت اربعین در روز اربعین سید الشهدا )ع( و عزاداری عاشقان اهلبیت 

پس از آن.
4. سخنرانی حجة االسالم والمسلمین کاردان در روزهای 28 و 29 و30 ماه 
صفر مصادف با رحلت پیامبر )ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( و شهادت 
ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا )ع( پس از نماز ظهر و عصر و مداحی 

و عزاداری دوست داران اهلبیت )ع(.
5. پذیرایی در تمامی این دوازده شب عزیزکه مراسم بر پا می شد  و و سه روز  بیست 
 وهشتم صفرتا سی ام صفر روز رحلت پیامبر )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( 

و روز شهادت امام رضا )ع( از عزاداران حسینی در مسجد امام حسین )ع(.

 مسجد امام حسین )ع( / دبی دهه اخرماه صفر1435ه.ق
مصادف با دی ماه 1392





اخبار مسجد/معرفی واحد ها

مقدمه
همه ما دوست داريم که نسل آينده و فرزندان ما آمادگي کاملي براي ورود 

به اجتماع بيدا کنند اما ...
وجود حجم سنگين دروس در طول هفته و مشغوليت والدين به مشاغل 
خود و خستگي آنان و از طرف ديگر ورود بي محدوديت تکنولوژي به 

صورت مخرب به خانواده ها همه و همه باعث کمبود وقت براي گذراندن 
در جمع خانوادگي با هم شده است.  همين موضوع باعث عدم اگاهي 

فرزندان از اصول ديني و مهارت هاي زندگي در جوامع مختلف شده است.
خالصه 

اين مدرسه يکي از بخش هاي فعال در مسجد است که سومين سال 
آموزشي خود را مي گذراند.

کالس ها که يک روز در هفته در روز هاي شنبه که مدارس تعطيل هستند 
در دو بخش آشنايي با اسالم و مهارت هاي زندگي برگزار مي گردد.

برنامه مدرسه
از گروهي از استايد متخصص کودک و نوجوان دعوت شد که بيشنهادات 
خود را در مورد واحد هاي آموزشي براي هر مقطع تحصيلي اعالم کنند. 
بس از تعيين واحد ها از اساتيد درخواست شد که کتابي متناسب با درس 

و سن مخاطبين يک جزوه کار با دانش آموزان تنظيم شيوه و برنامه درسي 
تهيه کنند. جزوات تهيه شده بس از تاييد استاد راهنما براي و آماده سازي 

در اختيار اساتيد قرار گرفت.

هر ساله براي ثبت نام کالس ها از ابتداي شهريور ماه از طريق سيستم 
هاي بيام رساني مسجد از قبيل سايت بيام کوتاه  بوستر و مجالت ثبت نام 

در کتابخوانه مسجد آغاز مي گردد.
کالس ها بر اساس سن، جنسيت و حضور دانش آموزان در دوره ها 
تقسيم بندي مي گردد. براي راحتي دانش آموزاني که از راه هاي دور 

درخواست حضور در کالس ها را دارند سرويس در نظر گرفته شده است.
براي استفاده بهتر دانش آموزان، از اساتيدي که  قبال در کالس هاي 

آموزشي مسجد شرکت داشته اند استفاده مي شود. بس از گذراندن کالس 
ها تا نماز همه دانش آموزان در نماز جماعت شرکت مي کنند و سبس از 

يک کالس دسته جمعي جهت بهبود فعاليت هاي گروهي با حضور نماينده 
رهبري حضرت آيت اهلل مدني استفاده مي کنند.

هر جلسه از دانش آموزان با ميان وعده و نهار در کنار اساتيد خود 
بذيرايي مي شود. هر ماه يک اردوي تفريحي با اساتيد خود به بيرون از 

مسجد مي روند تا تفريحي باشد همراه با يادگيري همکاري و تعاون.

واحد هاي درسي

آداب اسالمي
تاريخ اسالم 

احکام
عقايد 

آموزش تجويد و قرايت قرآن 

کريم

کمک هاي اوليه
نقاشي

هنر هاي دستي
کامبيوتر 

 عـتــــــــــــــرت  و  قـــــــــرآن مــدرسـه

اســاماردوی مدرســه در باشــگاه  تاریــخ  بازدید نماینده مقام معظم رهبریکاس 

بازدید نماینده مقام معظم رهبری بازدید نماینده مقام معظم رهبری

بازدید نماینده مقام معظم رهبری

اردوی مدرســه در پــارک زعبیــل 

جــزوات کاس هــای مدرســهجــزوات کاس هــای مدرســه
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احتماال نخستین موضوعی که قبل از روبه رو شدن با خواستگار جدید تان به آن فکر می کنید، 
پوشیدن یک لباس مناسب است و در لحظه ای که در کنارش پشت میز نشسته اید هم تمام هوش 

و حواستان به ظاهر و نحوه انتخاب جمالت است، اما دست نگه دارید.
برای آنکه از این قرار های اول، سربلند بیرون بیایید، نیاز به شناختن گروهی از »نبایدها« دارید؛ 
کارهایی که نباید انجام دهید و حرف هایی که نباید بزنید. قرار نیست تا ابد در مقابل کسی که قرار 
است شریک زندگی تان باشد، خود را شخص دیگری نشان دهید اما باید بدانید که بعضی حرف ها، 
خاطرات و کارها با قرار های اول جور در نمی آیند و باید از هر طریقی که شده، پنهان شان کنید و 

تا روز مبادا آنها را در دلتان نگه دارید.

سعی کنید پینگ پنگ بازی کنید
همه ما دوست داریم از خودمان حرف بزنیم. انگار تنها موضوع جالبی که در دنیا وجود دارد، 
عادات، خواسته ها و انتظارات خودمان است. اما این همان دامی است که ممکن است در نخستین 

برخوردهایی که با خواستگار تان دارید، در آن بیفتید.
به جای اینکه بی وقفه خودتان را شرح دهید و با بیان کردن عالیق و انتظارات تان بخواهید او را با خود 
هم مسیر کنید، بگذارید او حرف بزند و هر آنچه در ذهن دارید را از کسی که قرار است همسر آینده تان 
باشد، بپرسید. وقتی شما بی وقفه درباره خودتان حرف می زنید، نگاهی منفی نسبت به خودتان در 

ذهن خواستگار تان ایجاد می کنید.
احتماال در این شرایط، بعد از قرار او از پشت میز بلند می شود و در دلش می گوید که این نخستین 
و آخرین قرارش با شما خواهد بود اما شما که حسابی خودتان را ابراز کرده اید، از نتیجه این گفت  و 
گوی یک طرفه راضی هستید و فکر می کنید همه چیز خوب پیش رفته است اما واقعیت این است 
که ارتباط، یعنی بیان کردن خود و فهمیدن دیگران. پس در جلسات اول گفت وگو مثل یک بازی 

پینگ پنگ پیش بروید و همان قدر از خودتان بگویید که از او حرف می شنوید.

از قبلی ها حرف نزنید
شاید روزی مجبور شوید درباره خواستگارهای قبلی تان هم حرف بزنید. اما بهتر است تا زمان آن 
نرسیده، چیزی نگویید. در قرارهای اول با خواستگار جدید تان، هرگز پای قبلی ها را به میان نکشید. 
شاید بخواهید از بدی های آنها بگویید و به اینجا برسید که چقدر از یک فرصت تازه خوشحال 

اشتباهات 
دوران عقد
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هستید اما این موضوع هم نمی تواند کمکی به شما بکند. همان طور که گفتیم، 
هر جمله ای که بوی »خواستگار قبلی« از آن بیاید را نباید به زبان بیاورید.

مهم نیست که رابطه احساسی ای میان شما و شخص دیگری بوده یا نه، 
مهم این است که قرار اول جای این حرف ها نیست. اگر شما و خواستگار تان 
احساس کردید که می توانید به یک آینده مشترک فکر کنید و به همین دلیل 
قرارهای بعدی را تنظیم کردید، ماجرا فرق می کند. اگر در روزهای بعد در مورد 
ارتباطات گذشته تان از شما پرسید، می توانید بگویید » آن آشنایی، درس بزرگی 
برای من بود و حاال من و خواستگار قبلی ام، دیگر به آن روزها فکر نمی کنیم 

و هرکدام مان، تنها به فکر آینده خود هستیم«.

فقط لحظه اول مهم نیست
بیشتر ما وقتی به ازدواج فکر می کنیم، معموال تصور غلطی در ذهنمان چرخ 
می زند. ما فکر می کنیم که مرد رویاهایمان کسی است که در همان لحظه اول 
به دلمان می نشیند، حال و هوای مان را عوض می کند و در یک لحظه تمام 
ناامیدی مان از پیدا کردن چنین مردی را به امید بدل می کند. شاید شما هم 
فکر می کنید میان شما و مرد زندگی تان در همان لحظه اول باید یک جرقه 
عاطفی زده شود و چنین کششی به قرار های بعدی و در نهایت ازدواج منجر 

شود اما اشتباه می کنید.

شما برای خوشبختی به شاهزاده رویاها نیازی ندارید و قرار نیست یک عمر 
با یک نگاه اسرارآمیز عاشقانه زندگی کنید. بلکه قرار است کنار مرد محکم و 
مستقلی زندگی کنید که می تواند در سخت ترین روزها هم در کنار شما باشد، 

درکتان کند و پابه پای تان پیش برود.

رخت چرک ها را دور بیندازید
اشتباه ها،  همان  منظورمان  داریم.  رخت چرک هایی  زندگی مان  در  ما  همه 
اتفاق  ترجیح می دادیم هیچ وقت  است که  لحظه هایی  و  آزار دهنده  خاطرات 
نمی افتادند. خب، ما انتظار نداریم که در زندگی شما چنین مسائلی پیش نیامده 
باشد، فقط می گوییم حاال که وقت ازدواج تان رسیده، باید رخت چرک هایتان را 
پشت در بگذارید و به جای فکر کردن و عذاب کشیدن، برای فراموش کردن 

روزهای گذشته انرژی بگذارید.
اتفاقات  اگر به دلیل برخی  آینده تان را شریک این خاطرات نکنید و  همسر 
گذشته هنوز متاثر هستید و عذاب می کشید، این عذاب را وارد زندگی تان نکنید. 
دوره نامزدی فرصت خوبی است تا بتوانید از آنچه پیش از این در زندگی تان بوده، 
عبور کنید و با یک شروع تازه، برای یک زندگی موفق آماده شوید. زندگی ای که 

قرار نیست این بار رخت چرک دیگری برای آینده شما شود.
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اجازه دهید ما به شما این قفسه کتاب جالب و 
ابتکاری را که ” قفسه کتاب پنهان” نام دارد، 
نشان دهیم. این قفسه از فوالد ساخته شده 

است و به سادگی بر روی دیوار نصب می 
شود. طراحی آن بسیار ساده بوده و این توهم 
را ایجاد می کند که قفسه کتاب وجود ندارد یا 

کتاب ها به صورت معلق هستند.  همان طور که 
می بینید طراحی بسیار ساده ای دارند. شاید با 
کمی فکر بتوانید در خانه چنین قفسه هایی در 

خانه بسازید!!!

طراحی قفسه های نامرئی کتاب
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چرا کودک 
از بازی می ترسد

با وسایلی که پیچیده است می ترسند، حتی اگر  از بازی  از کودکان  بعضی 
بازی با کامپیوتر باشد در این زمان والدین می توانند در نقش مربی ظاهر شوند.
همه بچه ها عاشق بازی کردن هستند اما شاید برایتان عجیب باشد که بدانید 
بعضی از بچه ها از بازی کردن می ترسند! سراغ پارک ها و اسباب بازی هایشان 
نمی روند و معموال تمایلی به تجربه های جدید و تحرک بدنی ندارند. پزشکان 
به والدین در خصوص ترس کودک از بازی با وسایل بازی در پارک ها و یا 
مکان های تفریحی هشدار می دهند و می گویند این ترس ممکن است علت 
روانی داشته باشد و به تدریج با بزرگ شدن کودک مشکالت بیشتری برای 

کودک ایجاد شود.
با وسایلی که پیچیده است می ترسند، حتی اگر  از بازی  از کودکان  بعضی 
بازی با کامپیوتر باشد در این زمان والدین می توانند در نقش مربی ظاهر شده 

و الزم و راهنمایی های مفید را به کودک بکنند تا او ترس کمتری پیدا کند.

گفتنی است اما ترس کودک از بازی با وسایلی مانند سرسره را باید جدی 
گرفت، البته در اکثر اوقات این ترس به دالیل اکتسابی رخ می دهد و ترس 
والدین از بروز مشکل برای کودک و صدمه دیدن او باعث می شود تا ترس در 
چهره و رفتار آنها نمایان شود، کودک نیز در سنین کم بسیار تحت تأثیر والدین 

خود قرار دارد و این باعث می شود تا او نیز دچار ترس شود.
بررسی ها نشان می دهند در موارد دیگر به غیر از ترس های اکتسابی ترس 
یا حتی همساالن می تواند علل مشکالت  و  بازی  با وسایل  بازی  از  کودک 
را  نباید کودک  به هیچ وجه  والدین  مواقع  این  در  و  باشد  داشته  روانشناسی 
تنبیه و یا به اجبار وادار به بازی کنند بلکه می توانند از راهنمایی و مشورت 
با متخصص روانشناس کودک بهره ببرند تا در آینده کودک دچار مشکالت 

بیشتر نگردد.

از  متاثر  است  ممکن  و هم  دارد  پزشکی  علل  گاه  نیز  پریشان  خواب های 
اضطراب های کودک باشد. در ادامه به چند نمونه از عوامل روان شناختی 
که می تواند به اضطراب در کودک منجر شود و این نوع مشکالت را برای 

کودکان به وجود آورد اشاره می شود.

اضطراب از کجا می آید؟
 وقایع ترسناکی که کودک طی روز از طریق تلویزیون، کتاب ها، بازی های 

رایانه ای و یا دوستان با آنها رو به رو می شود.
 مشاجرات، مشکالت عاطفی و رقابت های دشوار با همساالن.

تنها ماندن طوالنی مدت و در نتیجه درگیر شدن ذهن کودک با تخیالتی 
که محتوای ترسناکی دارد.

 بیمار شدن، طول کشیدن دوره درمان و رو به رو شدن با وضعیت های 
درمانی غیرقابل درک.

 تغییرات عمده در زندگی که از قبل آمادگی مواجهه با آنها در کودک ایجاد 
جدید،  آموزشی  محیط  یک  به  ورود  زندگی،  محل  تغییر  مانند  است  نشده 

دوری از فردی که به او وابسته شده است، تولد فرزندی دیگر و …
 بی نظمی در برنامه های روزمره که باعث می شود کودک قابلیت پیش بینی 

رویدادها را نداشته باشد.
 مشاجرات والدین، منتقل کردن مشکالت مالی یا شغلی والدین به 
کودک و همچنین ترساندن کودک به عنوان یک روش تربیتی اشتباه 

از سوی برخی والدین.
خستگی بیش از حد نیز گاه افکار کودک را مغشوش می کند.
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با این حال وجود هر نوع کابوسی به این معنی نیست که حتماً مشکل ویژه ای در کودک 
یا محیط او وجود دارد در واقع گاهی اوقات کودکان در طول دوران رشد دچار مشکالتی 
در خواب می شوند با این حال بهتر است والدین به منظور برخورد با این مسئله تدابیر 

خاصی را در نظر بگیرند که می تواند شامل این موارد باشد:
1. هر شب، پیش از فرا رسیدن زمان خواب کودک، یک برنامه منظم داشته باشید. مثاًل 
نوازش کردن کودک و سپس قصه گفتن برای او اطمینان خاطر ویژه ای ایجاد می کند.
2. سعی کنید زمانی از روز را به شنیدن صحبت های کودکتان و گفت و گو درباره نگرانی 
های او اختصاص دهید. همچنین در یافتن راه حل برای مشکالتش او را همراهی کنید.
3. چنانچه یادآوری کابوس و خواب های پریشان مانع آن می شود که کودک به محل 
برای شما توضیح دهد و شما می توانید  را  تا خوابش  بخواهید  او  از  برود  خواب خود 
انتهای ماجرای خواب را تغییر دهید و به موضوعی خنده دار تبدیل کنید اما این کار را 
نباید به نحوی انجام دهید که کودک احساس کند مورد تمسخر قرار گرفته است بلکه 

باید با همدلی الزم این عمل انجام گیرد.
4. برخی از کودکان به دلیل این که خواب های وحشتناکی می بینند تمایل دارند در اتاق 
والدین بخوابند، توجه داشته باشید که نباید کودک را در اتاق خود بخوابانید زیرا در این 
صورت در شب های دیگر با مشکل جدید خواباندن او در اتاقش نیز مواجه خواهید بود.

5. وقتی کودکتان خواب های ترسناک می بیند از او بخواهید که خوابش را برای تان تعریف 
کند و توضیح دهد که چه چیزی باعث ترس او شده است. سپس بدون قضاوت یا قطع 

کردن صحبت های او، به حرف هایش توجه کنید تا احساس کند او را درک می کنید.
۶ . تا حد امکان سعی کنید مانع دیدن فیلم های ترسناک یا انجام بازی های خشن توسط 
کودک شوید. همچنین روابط او با دوستانش را مورد توجه قرار دهید اگر تعامالت آنها 
شامل تعریف کردن داستان های ترسناک یا وقایع هیجان آور است این رفت و آمدها و 

گفت وگوها را مدیریت کنید.
با این حال آشفتگی ناشی از دیدن این خواب ها در صورت تداوم، زندگی روزمره کودک را 
مختل می کند، اگر این موضوع با کاهش اضطراب کودک از بین نرفت بررسی وضعیت 

جسمی کودک از سوی یک روان پزشک ضروری خواهد بود.
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آیه آیه همه جا عطر جنان می آید
وقتی از ُحسن تو صحبت به میان می آید

جبرئیلی که به آیات خدا مانوس است
بشنود مدح تو را با هیجان می آید

مي رسي مثل مسیحا و به جسم کعبه
با نفس هاي الهي تو جان می آید

بسکه در هر نفست جاذبه ی توحیدی است
ریگ هم در کف دستت به زبان می آید

هر چه بت بود به صورت روی خاک افتاده  ست
قبله ی عزت و ایمان به جهان مي آید

با قدوم تو براي همه ی اهل زمین
از سماوات خدا برگ امان مي آید

نور توحیدي تو در همه جا پیچیده ست
از فراسوي جهان عطر اذان مي آید
عرش معراج سماوات شده محرابت

ملکوتی ست در این جلوه ی عالمتابت
خاک از برکت تو مسجد رحمانی شد

نور توحید به قلب بشر ارزانی شد
خواست حق، جلوه کند روشني توحیدش

قلب پر مهر تو از روز ازل بانی شد
ذکر لب های تو سرلوحه ی تسبیحات است

عرش با نور نگاه تو چراغانی شد
قول و افعال و صفاتت همه نور محض اند

نورت آئینه ی آئین مسلماني شد
به سراپرده ی اعجاز و بقا ره یابد

هر که در مذهب دلدادگی ات فانی شد
خواستم در خور حسن تو کالمی گویم
شعر من عاقبتش حسرت و حیرانی شد

اي که مبهوت تو و وصف خطي از حسنت
عقل صد مولوی و حافظ و خاقاني شد

»از ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد«

جنتی از همه ی عرش فراتر داری
تو که در دامن خود سوره ی کوثر داري

دیدن فاطمه ات دیدن وجه اهلل است
چه نیازی است که تا عرش قدم بر داری

جذبه ی چشم تو تسخیر کند عالم را
در قد و قامت خود جلوه ی محشر داری

عالم از هیبت تو، شوکت تو سرشار است
اسداللهی چون حضرت حیدر داری

حسنین اند روی دوش تو همچون خورشید
جلوه ی نوٌر علي نور ، مکرر داری

اهل بیت تو همه فاتح دل ها هستند
روشني بخش جهان، قبله ی دنیا هستند

اي که در هر دو سرا صبح سعادت با توست
رحمت عالمي و نور هدایت با توست
چشم امید همه خلق و شکوه کرمت

پدر امتي و اذن شفاعت با توست
با تو بودن که فقط صرف مسلماني نیست

آنکه دارد به دلش نور والیت، با توست
بي والي علي این طایفه سرگردانند

دشمني با وصي ات، عین عداوت با توست
باید از باب والي علي آید هر کس

در هواي تو و در حسرت جنت با توست
سالیاني ست دلم شوق زیارت دارد

یک نگاه تو مرا بس، که اجابت با توست
کاش مي شد سحري طوف مدینه آنگاه

نجف و کرب و بال و حرم ثاراهلل

مرا هزار امید است و هر هزار تویی
شروع شادی و پایان انتظار تویی

بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت
چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی

دلم ز هرچه به غیر از تو  بود خالی ماند
در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی

شهاب زودگذر لحظه های بوالهوسی است
ستاره ای که بخندد به شام تار تویی

جهانیان همه گر تشنگان خون من اند
چه باک زان همه دشمن چو دوست دار تویی

دلم صراحی لبریز آرزومندی ست
مرا هزار امید است و هر هزار تویی
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مواد الزم

 سینه مرغ بدون استخوان 6 عدد
 آب سیب یک فنجان

 زنجبیل آسیاب شده یک چهارم قاشق چای خوری
 آرد ذرت یک قاشق سوپ خوری

 سیب قرمز خرد شده با پوست دو فنجان
 کرفس قاچ شده دو ساقه

 کشمش سه قاشق سوپ خوری
 پیازچه اسالیس شده یک قاشق سوپ خوری

 آب لیمو یک قاشق سوپ خوری
 نمک یک چهارم قاشق چای خوری

مواد الزم

 مرغ پخته و خرد شده یک و نیم فنجان
 کرفس خرد شده یک فنجان

 تخم مرغ پخته و خرد شده سه عدد
 نمک نصف قاشق چای خوری

 فلفل شیرین به مقدار الزم
 پیازچه خرد شده دو قاشق سوپ خوری

 خرده نان یک و نیم فنجان
 بادام خرد شده نصف فنجان

 آب لیمو سه قاشق سوپ خوری
 مایونز سه چهارم فنجان

 آب مرغ دو فنجان
 کره یک قطعه

طرز تهیه
تمام مواد را بجز خرده نان و کره با هم مخلوط کنید . یک ظرف را به کره

آغشته کرده و مخلوط را داخل آن بریزید. خرده نان ها را روی آن بریزید.
کره را آب کرده و روی خرده نان ها بریزید. به مدت نیم ساعت با حرارت

350 درجه فارنهایت آن را بپزید تا خرده نان ها قهوه ای رنگ شوند.

طرز تهیه
مرغ، نصف فنجان آب سیب، آب لیمو، نمک و فلفل را در یک ظرف ریخته 

و روی شعله قرار دهید تا به جوش آید. در ظرف را ببندید و به مدت
20 دقیقه آن را بپزید تا مرغ ها ترد شود سپس مرغ را از مایع آن جدا کنید.

باقیمانده آب سیب و آرد ذرت را با هم مخلوط کنید و دائما هم بزنید. بقیه مواد
را اضافه کرده و مرغ ها را در یک ظرف چیده و سس را روی آن بریزید.

ساالد مرغ گرم

مرغ ولدورف
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افزودن گیاهان معطر به غذاها می تواند به حفظ وزن طبیعی کمک می کند. 
به عالوه آنها می توانند به پیشگیری از برخی سرطا نها کمک کنند، و حتی 
فشارخون را کاهش دهد، به کنترل قند خون کمک کند و سالمت قلب و عروق 
را بهبود بخشد. با جایگزینی چاشنی های معمول که حاوی قند، نمک و چربی 
هستند با این گیاهان معطر می توان هم به حفظ سالمتی کمک کرد و همه به 
غذا رایحه بخشید. چراکه اضافه کردن ادویه جات و سبزی های معطر به رژیم 
غذایی می تواند برای سامت شما مفید باشد. دکتر زیک این 10 نکته را برای 

انتخاب بهترین گیاهان معطر توصیه می کند:
1. نمک را با گیاهان معطر جایگزین کنید. گیاهان معطری مانند مرزنگوش، آویشن، 

رزماری، جعفری و سیر می توانند رایحه طبیعی غذاها را بیرون بکشند.
2. از سیر تازه استفاده کنید. سیر می تواند فشارخون و کلسترول را پایین بیاورد. 
)برای به دست آوردن حداکثر منافع الزم است دست کم سه پر سیر متوسط تازه 
در روز مصرف کنید. سیر خشک یا سیری که مدت ها مانده باشد، خواص خود 

را از دست می دهد(.
3. رزماری بخورید. رزماری حاوی مواد آنتی اکسیدانت است که تصور می رود 

حافظه را بهبود بخشد و احتماال به پیشگیری از سرطان کمک کند.
4. با کمک ریحان، مرزنگوش و رزماری با سرماخوردگی مبارزه کنید. اسانس های 
روغنی موجود در این گیاهان ممکن است بتواند درمبارزه با سرماخوردگی و 

آنفلوآنزا به شما کمک کند.
5. سرفه مزمن را با آویشن درمان کنید. )منافع بهداشتی آویشن بی نظیر هستند. 
این گیاه به طور سنتی برای درمان سرفه، حتی سیاه سرفه استفاده می شده است.(

به  ماد های  که  دریافته اند  پژوهشگران  بخورید.  زردچوبه  درد  کمر  برای   .6
نام کورکومین که در زردچوبه یافت می شود، دارای خواص ضدالتهابی است. 
زردچوبه می تواند به تنهایی، و اضافه شده به ادویه کاری مورد استفاده قرار گیرد.

7. با کاری با سرطان بجنگید. همچنین معلوم شده است که کورکومین باعث 
کوچ کشدن پولیپ های روده بزرگ پیش-سرطانی می شود.

8. از »ادویه گرم « برای کاهش فشارخون استفاده کنید. ادویه گرم مانند زنجبیل، 
جوز بویا، دارچین، فلفل شیرین، فلفل سیاه و فلفل قرمز باعث حرکت خون از 
قسمت های مرکزی بدن به پوست می شوند. به گفته دکتر زیک این وضعیت 
باعث می شود خون به صورتی یکنواخت تر در سراسر بدن پخش شود و ممکن 

است فشارخون باال را نیز کاهش دهد.
9. برای تسکین معده زنجبیل بخورید. موادی به نام جینجرولها که در زنجبیل 

وجود دارند می توانند به کنترل تهوع کمک کنند.
10. شکر را با ادویه جایگزین کنید. ادویه جاتی مانند دارچین و جوز بویا را به 

جای شکر برای شیرین کردن تنقالت استفاده کنید.
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کلمات قصار امیر المومنین علی )علیه السالم(
از پرتو اندیشه، تیرگي هاي امور روشن شود.

تدبیر به قفل مشکالت است کلید       اندیشه دهد به حل هر عقده نوید
فکراست چراغي که چوروشن باشد    زو شام سیاه تو شود صبح سپید
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