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حضرت عبدالعظيم )ع( كه هم اكنون در شهر ری ايران مدفون هستند روايت می كند، مواليم امام 
رضا )ع(، برای من پيام فرستاد و فرمود: سالم مرا به دوستانم برسان و به آنان بگو، راهی را برای نفوذ 
و تسلط شيطان بر خود باز نگذارند، آنان را به راست گويی در سخن و ادای امانت وادار كن و همچنين 
به آنان دستور بده، در مسايل پوچ و بيهوده بحث و جدال را ترک نموده و سکوت اختيار كنند و باز به 
آنان دستور بده، به سوی هم روی آورند، با هم معاشرت كنند و به ديدار يك ديگر رفته، ارتباط برقرار 

نمايند؛ زيرا اين عمل موجب تقرب و محبوبيت نزد من می گردد!
ای عبدالعظيم! دوستان و ياران من نبايد، وقت خود را صرف مخالفت و سركوبی هم ديگر نمايند. من 
با خود عهد كرده ام، هر كس مرتکب اين  گونه اعمال مخرب و هستی سوز شود، و حتی يکی از دوستان 
مرا مورد خشم و ناراحتی قرار دهد، از خدا بخواهم، او را در دنيا گرفتار سخت ترين عذاب  ها كند و در 

آخرت نيز از زيانکاران باشد!
اين مطلب را هم، برای آنان توضيح بده كه، خداوند نيکوكاران آنها را آمرزيده و از بدكاران آنها هم 
در گذشته است، مگر كسانی كه شرک آورده يا موجب تجاوز و اذيت به يکی از اولياء و دوستان من 
شده، يا عداوت و كينه آنان را در دل داشته باشند؛ زيرا چنين گناهانی را پروردگار نمی آمرزد، مگر اين 
كه از كار زشت خود بازگشت واقعی نمايند و آن را جبران كنند، و گرنه روح ايمان از قلب آنان می رود 
و از دايره واليت ما خارج می شود و از آن بهره ای نخواهد برد، و بدان كه من، از آثار شوم چنين گناهان و 

لغزش  های خطرناكی به خدا پناه می برم! 
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بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست، و ما را از آرزوی دراز بازدار )چون 
آرزوی دراز آخرت را از ياد می برد و بر اثر آن انسان بدبخت می گردد، در 
نهج البالغه است حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم فرموده: ايها الناس 
اتباع  فاما  االمل،  الهوی وطول  اتباع  اثنان:  عليکم  اخاف  ما  اخوف  ان 
الهوی فيصد عن الحق، و اما طول االمل فينسی االخرة يعنی ای مردم 
ترسناكترين چيزی كه از ابتالی شما به آن می ترسم دو چيز است: اول 
از هوای نفس  اما پيروی  از هوای نفس، دوم آرزوی بی شمار،  پيروی 
شخص را از راه حق بازمی دارد، و آرزوی بی حساب آخرت را از ياد می برد( 
و با كردار راست و درست )به طوری كه واجب است( آرزو را از ما دور گردان 
تا اين كه تمام كردن ساعتی را پس از ساعتی و دريافتن روزی را پس از 
روزی و پيوستگی نفسی را به نفسی و در پی آمدن گامی را در پی گامی آرزو 
نکنيم و ما را از فريب آرزو سالمت و بی گزند و از بدی هايش ايمن فرما، 
و مرگ را در جلو ما برپا دار )آنی آن را از ياد ما مبر( و ياد كردن ما آن 
را روزی پس از روزی )يا روزی پس از روزهايی( قرار مده )ما را توفيق 
ده تا هميشه به ياد آن باشيم، و روزی آن را از ياد مبريم كه مستلزم 
كوتاهی آرزو و كوشش در عبادت و بندگی و چشم پوشی از دنيا و كاالی 
آن و روآوردن به آخرت است( و از اعمال شايسته عملی برای ما قرار 
ده )توفيق بجا آوردن عمل شايسته ای به ما عطا فرما( كه با آن بازگشت 
به سوی )پاداش( تو را دير شماريم )در انجام آن عمل بکوشيم( و بر زود 

رسيدن به )رحمت( تو حرص داشته باشيم تا مرگ برای ما جای انس و 
آرامش باشد كه به آن انس گيريم، و جای الفت و دوستی باشد كه به سوی 
آن شوق داشته باشيم، و خويشاوند نزديکی )مانند زن و فرزند( باشد كه 
نزديك شدن به او را دوست بداريم پس هرگاه آن را بر ما حاضر نمودی و 
به ما واقع ساختی ما را به آن نيکبخت گردان در حالی كه زيارت و ديدار 
كننده )آمدنش از روی مهربانی( باشد، و ما را به آن انس ده در حالی كه از 
راه رسد، و ما را به مهمانی آن بدبخت مکن، و از ديدارش خوار و رسوا و 
سر به زير مفرما، و آن را دری از درهای آمرزش خود و كليدی از كليدهای 
)وسيله ای از وسيله ها( رحمت خويش گردان ما را بميران هدايت شدگان 
)به راه حق( كه گمراهان نباشيم، فرمانبران احکام و دستورها( كه كراهت 
نداشته باشيم، توبه كنندگان كه گناه نکنيم و اصرار و ايستادگی )بر آن( 
نورزيم، ای ضامن پاداش نيکوكاران )اشاره به قول خدای تعالی » سوره 9 
، آيه 120 » : ان اهلل ال يضيع اجر المحسنين يعنی خدا پاداش نيکوكاران 
را تباه نمی گرداند( و ای اصالح كننده كردار تباهکاران )ای خواهان صالح 
كردار تباهکاران به اين كه فساد و تباهکاری را به صالح و درستی تبديل 
كنند، اين جمله با قول خدای تعالی: ان اهلل ال يصلح عمل المفسدين » 
سوره 10، آيه 81 « خدا كردار تباهکاران را اصالح نمی كند« منافات ندارد، 
زيرا مراد از آيه اين است كه خدا كردار كسی را كه می خواهد در دين فساد 

نمايد تباه می گرداند تا حق از باطل و نادرستی آشکار گردد. 



نسیم دانشجو /  شماره 6 / آذر 692



7 نسیم دانشجو /  شماره 6 / آذر 92

آن حضرت روز جمعه يا پنج شنبه ، 15 جمادی الّثانی يا 23 شعبان، سال 36 
يا 38 هجری، در شهر مدينه منّوره تولّد يافت.

نام: علّی صلوات اهلّل و سالمه عليه.
کنیه: ابوالحسن، ابومحّمد، ابوالقاسم و... .

لقب: سّجاد، زين العابدين، زين الّصالحين، سّيد العابدين، سّيد الّساجدين ، ذو 
الّثفنات، ابن الخيرتَْين، مجتهد، عابد، زاهد، خاشع، بّکاء، امين و... .

دربان: ابو خالد كابلی، ابو جبلة، يحيی بن اّم طويل.
پدر: امام ابو عبداهلّل الحسين، سّيد الّشهداء عليه الّصالة والّسالم.

مادر: معروف به شهربانو، شاهزاده ايرانی، دختر يزدگرد كه آخرين پادشاه 
فارس بود میباشد؛ و در زمان ُعَمر به اسارت مسلمين در آمد و امام علّی عليه 
بگذاريد  آزادش  است،  زاده  او شريف  فرمود:  و  مانع شد  او  فروش  از  الّسالم 
تا از مسلمين هر كه را بخواهد با او ازدواج نمايد و مهريه اش از بيت المال 

پرداخت شود.
وی پس با انتخاب خود، امام حسين عليه الّسالم را برای همسری خويش   

برگزيد پس از ازدواج با او، امام سّجاد عليه الّسالم از ايشان تولّد يافت.
حضرت در صحرا و صحنه كربالء حضور داشت و مصائب سخت و دلخراشی را 
متحّمل شد، كه ُعْمر آن حضرت را در آن لحظات، بين 22 تا 24 سال گفته اند؛ و 
نسل شجره مباركه بنی الّزهراء توّسط امام سّجاد عليه الّسالم تکثير و منتشر گرديد.

آن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارش امام حسين عليه الّسالم مبارزات 
گوناگونی عليه دستگاه حکومتی بنی امّيه داشت و به شيوه های مختلفی در 
ظالم  دستگاه  به  نسبت  جامعه  بخشيدن  هوشياری  در  مناسب،  فرصت های 
لحظه ای سکوت و آرامش نداشت، از طريق سخنرانی، تشکيل جلسات دعا و 

مناجات، گريه و اظهار مظلومّيت و تظلّم و... .
آن حضرت يکی از چهار نفر گريه كننده گان عالم به شمار آمده، كه پس از جريان 
دلخراش كربالء مرتّب در هر فرصت مناسبی بر مظلومّيت پدرش   امام حسين عليه 
الّسالم و ياران باوفايش می گريست، و جنايات دستگاه بنی امّيه را افشاء می كرد.

مّدت عمر: آن حضرت مّدت دو سال و چند ماه در حيات جّدش امام اميرالمؤ منين 
عليه الّسالم، و حدود دوازده سال در حيات عمويش امام مجتبی عليه الّسالم، و 
23 يا 24 سال نيز با پدرش، و حدود 35 سال امامت و رهبرّيت جامعه اسالمی را 

بر عهده داشت كه جمعا عمر آن حضرت را حدود 57 سال گفته اند.
مّدت امامت: آن حضرت روز دهم محّرم الحرام، سال 61 هجری پس از 

شهادت پدر بزرگوارش، در سنين 23 يا 24 سالگی به منصب امامت و خالفت 
نايل آمد و تا 12 يا 25 محّرم سال 94 يا 95، امامتش به طول انجاميد كه جمعا 

حدود 35 سال امامت و رهبرّيت را بر عهده داشته است.
شهادت: حضرت روز شنبه، دوازدهم يا بيست و پنجم محّرم، سال 94 يا 
95 هجری قمری، توّسط هشام بن عبدالملك مروان به وسيله زهر، مسموم و 

به درجه رفيع شهادت نائل گرديد.
محّل دفن: پيکر مطّهر و مقّدس آن بزرگوار در قبرستان بقيع كنار عمويش   

امام حسن مجتبی عليهماالّسالم دفن گرديد.
تعداد فرزندان: مرحوم سّيد محسن امين تعداد پانزده پسر و چهار دختر 

برای حضرتش نام برده است.
خلفای هم عصر آن حضرت: يزيد بن معاويه بن ابی سفيان، فرزندش   

معاوية بن يزيد، مروان بن حکم، عبدالملك بن مروان، وليد ابن عبدالملك.

ازدواج با چه خانواده ای
امام محمد باقر )ع( نقل می فرمايند در يکی از مسافرت هايی كه پدرشان 
حضرت سجاد به مکه معظمه داشتند با زنی را از خانواده بی بضاعت و گمنام 
با  ازدواج  اين  از  از همراهان حضرت به محض اطالع  از  ازدواج كردند يکی 
ناراحتی خدمت آن حضرت رسيد و عرضه داشت يابن رسول اهلل من فدای شما 
گردم چرا دست به چنين ازدواجی زديد؟ چرا با زنی بی بضاعت از خانواده ای 

ازدواج كرديد كه شهرت و ثروتی ندارند؟
امام سّجاد صلوات اهلّل عليه فرمود: من گمان می كردم كه تو شخصی خوش 
فکر و نيك سيرت هستی، خداوند متعال به وسيله دين مبين اسالم تمام اين 
افکار خرافی و بی محتوا را محکوم و باطل گردانده، و اين نوع سرزنش ها و 

خياالت را ناپسند و زشت شمرده است.
و  تقوا  و  ايمان  است،  مهّم  زندگی  و  ازدواج  برای  همسر  انتخاب  در  آنچه 
پاكدامنی و قناعت میباشد، و آنچه كه امروز مردم به آن می انديشند، افکار 

جاهلّيت است و ارزشی نخواهد شد.

تشکيالت  مقام،  شهرت،  ثروت،  زن:  شخصیّت  در  ِمالك  این  بنابر 
زندگی، زيبائی و... نيست؛ بلکه آنچه كه به انسان ارزش میبخشد و او را قابل 
شراكت و هم زيستی میگرداند، ايمان به خدا و شعور انسانی و معنويش میباشد.
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راوی بزرگ فارسی زبان، ابو خالد کابلی

آب حيوان از لب تاكش بگير شهر كابل خطه جنت نظير  
اقبال الهوری

 زادگاه
زادگاه ابوخالد »كابل«، مركز كشور افغانستان بود و بدين سبب كابلی شهرت يافت.

 تبار و تاریخ وفات
از تبار نياكان ابوخالد كابلی و نيز تاريخ تولد و وفاتش اطالع دقيقی در دست نيست، ولی از 
روايات استفاده می شود كه اين شخصيت بزرگوار تا پايان عمر در محضر امام)ع( ماند و در مدينه 

به خاک سپرده شد.

 نام و لقب
در كتب رجالی، درباره نام و القاب وی، اختالف بسيار به چشم می خورد؛ ولی آنچه قطعی می نمايد، 

اين است كه نامش وردان بود، كنکر لقب داشت و از كنيه ابوخالد بهره می برد.

 اولین دیدار
داستان نخستين ديدار ابوخالد با امام چهارم جذاب و شنيدنی است. امام محمد باقر)ع( فرمود: 

وقتی كنکر كابلی به محضر علی بن الحسين)ع( وارد شد، امام فرمود: ای وردان!
كنکر گفت: نامم وردان نيست!

امام فرمود: مگر مادرت را راستگو نمی دانی؟ او يك روز پس از تولد تو را وردان ناميد. وقتی 
پدرت آمد، نامت را كنکر نهاد.

ابوخالد از شنيدن حقايق پنهان زندگی اش شگفت زده شد، بی درنگ ايمان آورد و گفت: شهادت 
می دهم كه خدايی جز ذات يکتای اهلل نيست، شريکی ندارد; گواهی می دهم كه محمد)ص( بنده 
و فرستاده اوست و تو جانشين اويی. آری، چنين است; اين ماجرا را مادرم برايم تعريف كرد و جز 

او كسی از اين داستان خبر ندارد.

 انگیزه هجرت
امام صادق)ع(، درباره انگيزه و هدف مهاجرت ابوخالد از كابل به مدينه، می فرمايد:

ابوخالد به امامت محمد بن حنفيه اعتقاد داشت و با هدف ديدار امامش از كابل به سمت مدينه روان 
شد؛ ولی وقتی محمد را ديد كه علی بن الحسين عليهم السالم را با عبارت »ای سرور من« مخاطب 
قرار می دهد، از او پرسيد: »آيا فرزند برادرت را چنان خطاب می كنی كه ديگران را شايسته آن مقام 

و منزلت نمی دانی؟!«

اشاره
کابل دیاری است آشنا، شهری است دردمند و مجروح، 
خطه ای است سرسبز و خرم که در قلب کوه های هندوکش، 
بابا و پامیر قرار گرفته است و سال هاست که در آتش نفاق و 
جنون تشنگان قدرت می سوزد. این شهر پرآوازه، که سابقه ای 
بس کهن در تاریخ دارد، در ربع اول قرن هجری، اسالم را، 
به عنوان آیین نجات بخش، در آغوش گرفت و قرن ها مرکز 
فرمانروایی مسلمانان باقی ماند.
پیشینه تشیع در این سرزمین را می توان از سالهای 61 
هجری به این سو جستجو کرد. در این دوره، جوانی از 
این دیار، با هدف دیدار امام زمانش، آهنگ مدینه کرد و به 
شاگردی سید ساجدان مفتخر شد. بعد از حادثه عاشورا، او 
در کنار دوستانش بر امامت معصومان اصرار ورزید، و نامش، 
به عنوان یک مؤمن مورد اعتماد، در کتب رجالی ثبت شد و 
بعدها »ابوخالد کابلی « شهرت یافت.
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محمد حنفيه پاسخ داد: زيرا فرزند برادرم امام حسين)ع( مرا در امر واليت و 
امامت به »حجراالسود« حواله داد! با گوش خود شنيدم كه »سنگ سياه « به 
سخن آمد و گفت: كار امامت و خالفت را به فرزند برادرت واگذار! او در اين 

كار از تو سزاوارتر است!
امامان معصوم:  امامت  به  را پذيرفت و  ابوخالد كابلی تشيع  اين هنگام،  در 

ايمان آورد.

 مرحبا بک یا کنکر
در روايت ديگر، ابوبصير شرح حال ابوخالد كابلی را، از امام صادق)ع(، چنين 
بيان می كند: ابوخالد سالها خدمت محمد حنفيه بود و در امر امامت و پيشوايی 
اميرمؤمنان)ع(  و  به حرمت رسول خدا)ص(  را  روزی وی  داشت.  ترديد  اش 

سوگند داد گفت: محمد، امامی كه پيروی از او واجب است، كيست؟
محمد حنفيه گفت: مرا به امری بزرگ سوگند دادی، امام راستين ما علی بن 

حسين)ع( است. بر تو و همه مسلمانان است كه از وی اطاعت كنيد.
ابوخالد به ديدار امام شتافت. وقتی در خانه امام را كوفت، پرسيدند: كيست؟

ابوخالد گفت: اجازه ورود می خواهم.
امام فرمود: مرحبا بك يا كنکر; خوش آمدی ای كنکر، چه شد كه به ديدار 

ما آمدی؟!
ابوخالد، پس از سالم با تمام وجود خم شد، سجده شکری به جای آورد و 

گفت: سپاس خداوند را كه آنقدر به من فرصت داد تا امامم را شناختم.
امام پرسيد: چگونه امامت را شناختی؟

ابوخالد داستان سوگند دادن محمد حنفيه را بازگو كرد و گفت: اماما! شما مرا 
به همان اسمی كه مادرم بر من نهاد، خوانديد و جز پدر و مادرم كسی مرا به 

اين نام نمی شناسد. بی ترديد تو امام و جانشين امامی.

 شاگردان امام سجاد)ع(
شيخ طوسی رحمه اهلل ياران و شاگردان امام سجاد)ع( را 172 تن ذكر كرده 

و ابوخالد كابلی را در شمار آنان جای داده است.
شيخ مفيد تنها پنج تن از ياران امام سجاد را به ترتيب زير ذكر كرده است: 
ابوخالد كابلی، يحيی بن ام طويل، محمد بن جبير بن مطعم، سعيد بن مسيب 

مخزومی و حکيم به جبير.
فضل بن شاذان می گويد: ياران علی بن حسين، كه به امامتش اعتقاد داشتند، 
بيش از پنج تن نبودند. نامهای اين گروه عبارت است از: سعيد بن جبير، سعيد 
بن مسيب، محمد بن جبير، يحيی بن ام طويل و ابوخالد كابلی كه نامش وردان 

و لقبش كنکر است.

 عظمت ابوخالد
بيشتر  تن  از حادثه خونين عاشورا، جز سه  امام صادق)ع( می فرمايد: پس 

مردم از دين دست برداشتند، اين افراد عبارتند از:
1. ابوخالد كابلی

2. يحيی بن ام طويل
3. جبير بن مطعم

سپس مردم بتدريج به آنان پيوستند و به امامت معصومان اعتقاد پيدا كردند.

 مقام ابوخالد
امام صادق)ع(، پيشوای ششم، می فرمايد: سه تن از ياران مورد اعتماد امام 
ابی بکر و  سجاد)ع( شمرده می شدند: سعيد بن مسيب، قاسم بن محمد بن 

ابوخالد كابلی.

 منزلت ابوخالد در قیامت
امام كاظم)ع( فرمود: وقتی رستاخيز فرا رسد، كسی فرياد می زند: كجايند ياران 

و شاگردان محمد بن عبداهلل)ع(.

سلمان، ابوذر و مقداد برمی خيزند.
آنگاه ديگر بار فرياد می زند: كجايند شاگردان علی بن ابی طالب)ع(.

عمرو الحمق خزاعی، محمد بن ابی بکر، ميثم تمار و اويس قرنی بر می خيزند.
عليه  امام حسن مجتبی  و هواداران  ياران  زند: كجايند  فرياد می  ديگر  بار 

السالم ؟
سفيان بن ابی ليلی همدانی و حذيفه بن اسيد غفاری بلند می شوند.

برای چهارمين بار فرياد می زند: كجايند ياران حسين بن علی)ع(.
شهدای كربال بر می خيزند.

پس منادی می گويد: كجايند شاگردان امام علی بن حسين زين العابدين)ع(.
جبير بن مطعم، يحيی بن ام طويل، ابوخالد كابلی و سعيد بن مسيب بلند 

می شوند.
بعد شاگردان امام باقر)ع( را فرا می خوانند و عبداهلل بن شريك عامری، زرارة 

بن اعين، بريد بن معاويه عجلی، محمد بن مسلم و ... ديگران بر می خيزند.
نخستين  اينان  می شوند.  خوانده  فرا  بيت:  اهل  پيروان  تمام  ترتيب،  بدين 

گروهی هستند كه به بهشت گام می نهند.

 استادان
ابوخالد كابلی بيشتر عمر خود را در مدينه نزد سه تن از امامان معصوم: به سر 
برد و از محضر امام سجاد و امام باقر عليهم السالم كامياب شد. بنابراين، می 
توان گفت كه وی، از سال 61 تا سال 114 هجری، از استادان بزرگی چون امام 
علی بن حسين)ع( امام محمد باقر)ع( و امام صادق)ع( دانش و معارف آموخت.

بيشتر روايات ابوخالد از امام ششم و هفتم است و چند روايت نيز از اصبغ بن 
نباته و يحيی بن ام طويل نقل كرده است.

 روایات
از ابو خالد حدود هشتاد روايت درباره اعتقادات، اخالق، تاريخ، مهدويت، تفسير 

و ... نقل شده است.

 شاگردان
برخی از كسانی كه از ابوخالد روايت نقل كرده اند، عبارتند از:

1. ابی حمزه ثمالی )بحار، ج 31، ص 386(
2. ابن عماره )بحار، ج 37، ص 223(
3. ابن ابوايوب )بحار، ج 23، ص 38(

4. بشر الکناسی )بحار، ج 51، ص 135(
5. اسماعيل بن جابر )بحار، ج 52، ص 187(

6. جميل بن صالح )بحار، ج 6، ص 178(
7. حسين بن سلمة )بحار، ج 22، ص 526(
8. حميد بن صالح )بحار، ج 39، ص 239(

9. سدير صيرفی )بحار، ج 7، ص 265(
10. سعيد بن جبير )بحار، ج 46، ص 71(

11. عبدالحميد طائی )بحار، ج 53، ص 56(
12. عبداهلل بن فضل )بحار، ج 55، ص 274(
13. محمد بن حمران )بحار، ج 77، ص 171(

14. ميسر بن عبدالعزيز نخعی )بحار، ج 27،ص 56(
15. معمر بن يحيی بن سام )بحار، ج 52، ص 243(

16. منصور بن يونس )بحار، ج 52، ص 330(

 پایان عمر 
تاريخ درگذشت ابوخالد مشخص نيست، اما او عالوه بر امام سجاد )ع(، دوره 
امام باقر )ع( )امامت: 95-114ه.ق( را هم درک كرده و به جرگه اصحاب آن 

حضرت درآمد. 
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امروز، همان فرداست!
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 شوق لقای دلدار...
استاد علی صفايی حائری در شهر قم، در سال 1330 ديده به جهان گشود. وی 
پس از سپری نمودن دوران كودكی و با گذراندن دوره  ی دبستان و اتمام كالس 
ششم نظام قديم آن دوره، در سّن سيزده سالگی شروع به تحصيل علوم دينی 

و حوزوی نمود.

 تحصیالت
دروس سطح حوزه را در كمتر از 4 سال به پايان رساند. او »رسائل« را نزد 
گرفتن  فرا  برای  و  نمود  تحصيل  سبحانی  جعفر  شيخ  و  روحانی  سيدمهدی 
»مکاسب« كه از كتب فقهی پايان دوره سطح است از آقايان بناروانی و فاضل 
قفقازی بهره جست و در نهايت با خواندن كتاب »كفايةاالصول« نزد آقايان 
فاضل، ستوده و ميرزا حسين نوری دوره سطح را به اتمام رساند. در خارج فقه 
استفاده نمود1 و  آقايان شيخ مرتضی حائری و سيد محقق داماد  از  و اصول 
در طی اين دورة علمی به تصريح خود بيشتر از محضر علمی پدرش كه جزء 
اساتيد زبدة حوزوی در سطوح عالی بود بهره برد تا اينکه در جوانی به درجه 

اجتهاد نايل شد.

 ادبیات
او هم زمان با تحصيالت حوزوی و در آستانة چهارده سالگی پس از آشنائی با 
ادبيات كودكان در سطح مجله های كودک آن روزگار و دستيابی به آثار ادبيات 
چين،  ژاپن،  عرب،  ايران،  ادبيات  تاريخ  مطالعة  به  وسيع،  سطح  در  نوجوان 

يونان، اسپانيا، آفريقا، آمريکای التين و ساير كشورهای غربی روی آورد و با 
نمونه هايی از شاهکارهای ادبی هر دوره آشنا گشت. در همين زمان با حرف های 
فرانتس كافکا و صادق هدايت و نيز تحليل های پوچ گرای غربی و طرح های 

نواگزيستانسياليستی و ماركسيستی و الحادی در عرصه ادبيات آشنا شد.
چنان كه خود می گويد:

شايد سيزده ساله بودم كه داستان های صادق هدايت را تمام كردم. داستان هايی 
كه درد و رنج انسان را مشخص می ساخت و پوچی و بن بست او را نشان می داد.

 ايشان در سال 1362 هنگامی كه قصد سفر به جبهه داشت وصيت نامه ای 
را خطاب به دوستان خود می نويسد و از مرگ شيرين صحبت می كند و اشتياق 
انسان را به ادامه سفر به دنيای اخرت خود بر می انگيزد. با مقايسه دنيای تنگ 
زمينی و نعمت های اخرت چشم انسان را خيره به ادامه راه ابدی خود می كند. 

در ادامه اين وصيت نامه ی شور انگيز را می خوانيد...
اين  احساس ،  را در خودم  احساس  مي كردم .  از مدت ها پيش  كشش  جبهه  

احساسي  آشنا و عميق  بود.
ريشه ي  اين  احساس  را از اوائل  بلوغم  مي شناختم . تنگي  دنيا، عشق  به مرگ  
را در من  بر مي افروخ. و اين  عشق  با حالت هايي  كه  از پدرم  مشاهده  مي كردم ، 
بارهامي گفت :  پدرم   مي يافت .  بيشتري   و جالي   مي گرفت   زيادتري   روشنايي  
»اگر انتحار جايز بود ـ ولو علي  كراهة  ـ خودكشي  مي نمودم «؛ نه  به خاطر رنج  
از اين  زندگي ، كه  او از زندگی خودش ابراز رضايت  داشت ، بل  به  خاطر شوق  
رحيل  واحساس  سفر كه  شيريني  زندگي  را مي گيرد و دلشوره  و انتظار مي آورد. 
 واحساس  غربت  را آتش  مي زند. و اين  غربت ، حتي  در وطن  و حتي  باخويشتن  

يکی از آرزو های انسان، جاودانگی است؛ حب بقا و زندگانی ابدی، هميشه 
بودن و هميشه ماندن است؛ و به همين دليل، ترس از فنا و نابودی، نيست 
شدن و مردن و به دست فراموشی سپرده شدن، يکی از همنشينان هميشگی 

انسانها بوده و هست.
 و دقيقا به همين خاطر است كه آرزوهای او، طوالنی و دور و دراز است. شايد 
بدين گونه او می خواهد مرگ را از خود دور ساخته و آن را به فراموشی سپارد.

و  نيامده  هرگز  گويا  نيز  فردا  ]و  فرداست  ديدن  خواهان  روز  هر  او  اينکه 
نخواهد آمد![ خود دليلی بر اين آرزوی انسان است.

شايد او نمی خواهد باور كند كه: امروز همان فرداست، فردای ديروز!
همان فردايی كه انتظارش را می كشد و هميشه واهمه ی نديدن آن را دارد!
به راستی مگر امروز ]يعنی فردای ديروز[ با فردا چه فرقی دارد؟ چرا انسان 
خود را به غفلت و ناباوری زده و از كنار اين قضيه به راحتی و بدون هيچ تامل 

و پاسخ قانع كننده می گذرد!؟.
شايد مهمترين دليلش همان است كه ذكر شد: حب بقا و جاودانگی، ترس از 

فنا و نيستی به ضميمه غفلت و نسيان مرگ.
نيز می توان برای آن ذكر نمود و آن عدم تفکر در  اما دليل مهم ديگری 
محتوای سطور گذشته است. گويا انسان هرگز نخواسته: يکبار و برای هميشه 
در اين رابطه كه »انتظار او از فردا« چيست؟ به تفکر بنشيند و به خود بگويد: 
برای چه منتظر فردا و فرداهای ديگر است؟ چه خصلتی در فردا هست كه 
در امروز نيست!؟ و مگر فرداهايی كه آمدند و رفتند ]ديروزها[ چه اتفاق تازه 
ای در زندگی او رخ داد!؟ چه بهره ای از آنها برد و چه كارهای خارق العاده و 

خاصی از او سر زد!!؟
آری اگر يکبار به اين موضوع دقيق انديشيده و در آن تامل نماييم درخواهيم 
يافت كه برای اكثر انسانها هيچ فرقی بين فردا، امروز و ديروز نيست و اكثر 
آدمها از روزهای آينده همان بهره هايی را خواهند برد كه از روزهای گذشته 

برده اند!!.
فرداست؛  همان  »امروز  بگويد:  خود  با  روز  هر  كه  آنست  عاقل  انسان  اما 
از  و  بشتاب  خواستی؟  می  چه  فردا  از  مگر  »خوب  بگويد:  و  ديروز«  فردای 

ساعات و آنات  امروز بهره بگير و مباد كه باز هم غافالنه در انتظار فردا نشسته 
و امروز را  نيز مانند ديروز از كف بدهی« و چه زيبا فرموده موالی متقيان امير 

مؤمنان علی عليه السالم كه:
ما َمضی َمضی و ما َسَياتيَك َفَايَن

ُقم َفاغَتنِِم الُفرَصَه بَيَن الَعَدَميِن
آنچه گذشت ]ديروز[ گذشت وآنچه خواهد آمد ]فردا[ كجاست؟ پس برخيز 
و اين فرصت ميان دو معدوم ]يعنی امروز را كه بين ديروز و فردا قرار گرفته 

است[ را درياب ]و ازآن بهره ای را كه می خواهی ببر[.
فاعَتبُِروا يا اُولِی االبصار

آری تنها كسانی متوجه منظور آن حضرت می گردند كه يکبار و به طور جّد، در 
اين خصوص به تامل نشسته و »هدف خود« را از نيل به فردا مشخص نمايند: از 
»فردا« چه می خواهم؟ در زندگی به دنبال چه می گردم؟ برای حركت و نيل به 

مقصد چه كمبود و مانعی وجود دارد كه منتظر رفع آن در فردا و فرداها هستم؟
و باز به اين نکته بسيار بيانديشيم كه:

فردا را چه كسی ديده؟ ازكجا معلوم كه فردا ]يی كه اكنون معدوم است[ جزو 
فرصت های من باشد؟ مگر نه آنست كه بسياری از انسان ها شب خوابيدند و 
صبح فردا را نديدند؟ و يا صبح از خواب برخاستند و شب را نديدند!؟ ]مرگ باوری 

و توجه دائم به آن[.
 و مگر چه فرقی بين »من« و »ديگر انسان ها« ست؟ مگر آنان كه ُمردند 
نيز مانند من منتظر حلول فردا نبودند؟ و مگر مرگ دفعتا پرونده زندگی آنها را 

نبست و آخرين فرصت آنها را »امروز« قرار نداد؟؟ ....
رذيله ی  كه  است  سؤاالت  اين  به  توجه  و  باب  اين  در  تامل  اندكی  آری 
يا كارها برای  توبه و  انداختن  تاخير  به  »تسويف« ]يعنی: فردا فردا كردن و 

روزهای بعد[ را از انسان دور ساخته و به او می قبوالند كه:
» امروز، تنها فرصت است؛ امروز، همان فرداست«

علی عليه السالم:
َحاِب َفانَْتِهُزوا ُفَرَص الَْخْيِر َ الُْفْرَصُة تَُمرُّ َمرَّ السَّ

فرصت، مانند حركت ابرها در گذرست؛ پس، فرصت های خير را غنيمت شماريد.
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تو همراه  است . و همين  غربت  و همين  خستگي ، زمينة  زهد وآزادي  و توحيد 
است ، كه  توحيد تو، به  اندازه ي  غربتي  است  كه  با آن  آشناشده اي ... تا نگردي  

آشنا زين  پرده  رمزي  نشنوي ...
اين  احساس ، انس  به  مرگ را در دلت  مي نشاند و احساس  مهرباني  ازمرگ  
را براي  تو مي آورد. پدرم  مي گفت : »هندو مردي  در مدرسه ي  كربال آمده  بود 
قيافه اي  و ريش هايي  جذاب  داشت . عصرهابا چوب   بود و  و حجره اي  گرفته  
كوتاهي  راه  مي افتاد و بر ديوار مدرسه  مي نوشت : يا حضرت  عزراييل ادركني «!

و اين  نوشته  را با فرياد بلند مي خواند و اشك هايش  صورتش  را وريش هايش  
را مي شستند. پدرم  مي گفت  او مشتاق  مرگ  بود و از زمان مردنش  و از مدفنش  
مي گفت  و بعدها كه  از مدفنش  پرسيدم ، مي گفتند درميان  درگاه  حرم  امام  حسين ، 
كه   و مي گفتند  بودند.  دفنش كرده   زيارت  شهدا مي روند،  براي   كه   آن  سو  از 
قبري  آماده  در انتظارش  بوده  است. و اين  داستان را من  با حدس  و تخمين  نقل  
مي كنم  كه  جايگاه  و حرم  و زمان  آن  برايم  مهم نبوده  و از ذهنم  رفته . آنچه  
مرا گرفته  بود و هميشه  با خود مشغول  داشته ، همان  فرياد و عشق  و انس  به  
مرگ  و به  حضرت  عزراييل  است  كه  براي  مالولوي  ناخوانده  است  و براي  آن  

مشتاق ، فريادرس  مهربان .
آنجا كه  تو با مرگ  مأنوس  مي شوي  ناچار به  آن  فکر مي كني  و بهترينش را 
مي خواهي. وقتي  بناست  مرگ  تو را انتخاب  كند، تو پيش دستي  كن  وبهترين  
مرگ  را انتخاب  كن  كه  اين  زيركي ، انگيزه ي  ديگري  است  كه  تو را به مرگ  

سرخ  مي خواند و باعث  مي شود كه  سنگيني  خون  را در رگ هايت احساس  كني  
و مرگ  شهادت  را بخواهي .

من  نمي دانم  تو چه  احساسي  از مرگ  داري ، ولي  اينقدر مي دانم  كه  اگرخط  مرگ  
در تقاطع  زندگي  تو نباشد و زندگي  تو را نبرد، بل  ادامه ي  آن  باشد و استمرار آن ، 

ديگر مرگ  مسأله اي  نيست . بايد آن  گونه  زندگي  كرد كه  مشرف  بر مرگ  بود.
اين  ترس  از مرگ  به  خاطر ناهنجاري  زندگي  است. حياتي  كه  با حيات محمد و 
آل  محمد پيوند بخورد، مرگ  آن  را نمي سوزاند و بن بست ِ آن  نمي شود؛ كه  مرگ ، 
استمرار زندگي  و انقالب  زندگي  و حيات  بزرگتر است ؛ كه »سحره « مي گفتند: »اِنّا 
ِالي › َربِّنا لَُمْنَقلُِبون « و خدا مي گويد: »َخلَق َ الَْمْوت َ َوالَْحي‹وة َ...«. موت  مخلوق  
است  و از زندگي  جلوتر است  و زندگي ِ بزرگتر است ؛ ان ّ في  قتلي  حياة  في  حياة.

 که در پس مرگ شما حیاتی بزرگتر است
ما به  گونه اي  زندگي  كرده ايم  كه  مرگ ، آرزوها، كارها و عشق هاي  ما راناتمام  
گذاشته  و مزاحم  بوده  است. مزاحمت  مرگ  براي  زندگي  ما، باعث ترس  و فرار 
از مرگ  است . اگر آرزوهاي  ما با مرگ  تأمين  شود و اگر كارهاي ما با مرگ  نقد 
شود )به اجر كارهای خود برسيم( و اگر عشق هاي  ما با مرگ  به  تمامّيت  خود 

برسد، آيا جزعشق  به  مرگ ، تفسير ديگري  براي  عشق  به  زندگي  خواهد بود؟
راستي  كه  انس  به  مرگ ، تحولي  را در زندگي  و اساس  آن  خواستار است .بي جهت  
ْفل ِ بَِثدي ِ  َّ ابْن َ اَبي طالِب  آنَس  بِالَْمْوت ِ ِمن الطِّ نيست  كه  علي  مي گويد: »َو اهلّل ِ اَن 
اُمِّه ِ«؛ علي  به  مرگ  از كودک  به  پستان  مادر مأنوس تر است ؛ كه غذاي  او، بازيچه  

او، انس  او در آن  خالصه  شده  است .
ما ميدان  زندگي  را با مرگ ، محدود كرده ايم  و اين  است  كه  براي  هفتادسال  
مي كوشيم  و درست  در هنگام  بهره برداري  ما، مرگ  جلوه  مي كند وحاضر مي شود 
را  زندگي   اگر  كام  خود مي كشد.  در  را  تو  ميوه هاي   و  مي بلعد  را  تو  ثمرات   و 
گسترده تر ببينيم  و مرگ  را استمرار زندگي  و براي  هميشه ي خود بکوشيم  و نه  
براي  هفتاد سال ، كه  براي  هميشه  فرش  و لحاف  و كفش  وكاله  تهيه  كرده  باشيم  

و پيش  فرستاده  باشيم ، آيا جز انس  به  مرگ  حاصلي خواهيم  داشت ؟
با اين  تحليل  از مرگ  و انس  به  آن ، تنور زندگي  و كار و كوشش  هم  گرم ترمي شود، 

كه  تو بيشتر مي كوشي  و بيشتر به  كار مي گيري  و كمتر انبارمي كني ...
انس  به  مرگ  تو را به  قبرستان  پيوند نمي زند، كه  به  چرخش  مي آورد تاكام  
بگيري  و از خاک  بهره برداري ، پيش  از آنکه  در كام  آن  پنهان  شوي ؛ همچون  

سنگي  در مرداب .
كشش  جبهه  از اين  همه  زمينه  برمي خاست  و با بلوغ  من  گره  مي خورد،حتي  
با آن  روزهايي  كه  تازه  ازدواج  كرده  بودم  و نمي بايست  مرگ  را بخواهم ،ولي  
اين  فضل  خدا بود كه  با اين  ديدگاه ها و شناخت ها و دريافت ها و با آن حالت ها 
و نقل ها و حکايت ها، تا به  امروز هم  اين  تنور را گرم  و برافروخته نگاه  داشته ...

چه  شب هايي  را كه  تا صبح  بيدار مي ماندم  و در انتظار راهي  بودم  كه  به مرگ  
و شهادت  روي  بياورم ؛ كه  در آن  لحظه ، شهادت  براي  من  از تحمل سنگيني  
وظيفه هايم  سبك تر و شيرين تر بود و با هواي  نفسم  مي خواند... وچه  شب هايي  
به  رويم  بسته مي شد. وقتي  كه   راه   اين   نفساني ،  به  خاطر همين  احساس   كه  
مشتاق  زندگي  هستي ، دعوت  شهادت  گوَشت  را ُپر مي كند؛ اما به  روي  خود 
را  انتظار شهادت  و حضور مرگ  هستي بايد زندگي   نمي آوري  و وقتي  كه  در 
تحمل  كني  و آن  را آبستن  كني ؛ از دشمن  بسوزاني  و براي  ادامه  راه  خودت  

كساني  را بگذاري ...
اي  زندگي  آبستن !! اكنون  مرگ  تو شهادت  است ...

كه  تو در مرگت  ادامه  داري  و با مرگت  حضور
با رفتن  تو، دشمن  راه  بازگشت  نخواهد داشت 

كه  از تو دو فرزند
دو فرزند سوختن  و ساختن  باقي  است ........

پی نوشت
1. جادوگرانی كه فرعون برای مقابله با حضرت موسی دعوت كرده بود و به انها قول جوايز بسيار داد اما 
به محض اين كه فهميدند حضرت موسی بر حق است به ايشان ايمان اوردند و حتی با تهديد های فرعون 

دست از راه حق بر نداشتند و در حق طلبی به شهادت رسيدند.
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روزی عزرائيل نزد ابراهيم آمد تا جان او را قبض كند، ابراهيم مرگ 
را دوست نداشت، عزرائيل متوجه خدا شد و عرض كرد: »ابراهيم، 
مرگ را ناخوش دارد.« خداوند به عزرائيل وحی كرد: »ابراهيم را 

آزاد بگذار چرا كه دوست دارد زنده باشد و مرا عبادت كند.« 
مّدتها از اين ماجرا گذشت، تا روزی ابراهيم پيرمرد بسيار فرتوتی 

را ديد كه آن چه می خورد، نيروی هضم ندارد و آن غذا از دهان او 
بيرون می آيد، ديدن اين منظره سخت و رنج آور، موجب شد كه 

ابراهيم ادامه زندگی را تلخ بداند، و به مرگ عالقمند شود، در همين 
وقت به خانه خود بازگشت، ناگاه يك شخص بسيار نورانی را كه تا 

آن روز چنان شخص زيبايی را نديده بود، مشاهده كرد، پرسيد: 
»كيستی؟« 

او گفت: من فرشته مرگ )عزرائيل( هستم.« 
ابراهيم گفت: »سبحان اهلل! چه كسی است كه از نزديك شدن به 
تو و ديدار تو بی عالقه باشد، با اين كه دارای چنين جمالی دل آرا 

هستی.« 
عزرائيل گفت: »ای خليل خدا! هرگاه خداوند خير و سعادت كسی را 
بخواهد مرا با اين صورت نزد او می فرستد، و اگر شر و بدبختی او را 

بخواهد، مرا در چهره ديگر نزد او بفرستد«. در روايت ديگر از امير 
مؤمنان عليه السالم نقل شده فرمود: هنگامی كه خداوند خواست 

ابراهيم را قبض روح كند، عزرائيل را نزد او فرستاد. حضرت ابراهيم 
روزی وارد خانه شد، ديد جوان زيبائی در خانه به استقبال او آمده، 
گفت: چه كسی تو را به خانه ی من راه داد، گفت: صاحب خانه مرا 

راه داد.
گفت: مگر تو كيستی؟

گفت: من ملك الموت هستم.
گفت: آمده ای كه جان مرا بگيری؟

گفت: نه، آمده ام تو را بشارت به خلّت بدهم كه خدا تو را خليل خود 
قرار داد.

بعد از مدتی كه گذشت، مرتبه ديگر آمد و گفت: برای قبض روحت 
آمده ام.

حضرت فرمود: آيا ديده ای دوستی جان دوستش را بگيرد، 
ملك الموت برگشت و عرض نمود: خدايا شنيدی كه خليلت ابراهيم 

چه گفت، خطاب شد بگو: آيا ديده ای دوستی از ديدار دوستش 
بدش بيايد، ابراهيم به لقای خدا، اشتياق يافت و با شور و شوق، 
دعوت حق را پذيرفت و در سن 175 سالگی به لقاء اهلل پيوست.

شوق دیدار
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      معلم امت
تاريخ شيعه سرشار از افتخارات بسيار و تحوالت چشمگير است. تحوالتی كه 
به دست عالمان متعهد و فرزانگان انديشمند پديد آمده است.در اين ميان به 
سده چهارم هجری بر می خوريم كه »فتح الفتوح« تاريخ شيعی است؛ روزگاری 
كه مردی بزرگ و انديشمندی سترگ »دائره المعارفی جامع« از معارف اسالمی 
تدوين كرد و قريب 50 سال پرچمدار عرصه های علمی، فکری و فرهنگی 
مسلمين گرديد و سرانجام بدانجا رسيد كه دوست و دشمن زبان به تمجيد او 

گشودند و قلم به تعريف او برگرفتند و او را »مفيد« لقب دادند.
و  دشمنان  اوضاع  از  آگاهی  همراه  به  وی  آفرينی  دانش  و  افروزی  بينش 
اطالع از جهان اطراف دست  به دست هم داد و او را سلسله جنبان نهضت 
فکری و ُرنسانس علمی در قرن چهارم كرد و بدانجا رسيد كه »صحيفه های 
سبز مهدوی« عجل اهلل تعالی فرجه الشريف به افتخار او صادر شد و حضرت 

ولی عصر )ع( وی را برادری گرامی و استوار خواند.

      تولد
... اين مشعل تابناک و فروزنده در يازدهم ذيقعده 336 قمری در بغداد پای 
هستی بر جهان گذارد و »محمد« نام وی گرديد. از آنجا كه پدر او شخصی 
پارسا و مذهبی بود و به تعليم و تربيت اشتغال داشت؛ »ابن المعلم« لقب وی 

شد و پس از چندی »ُعکبری« و »بغدادی« دو لقب او گرديد.
محمد دوران كودكی خود را با »بزرگی« می گذراند. فراست و تيزهوشی او 
خبر از گذشته ای پاک؛ از خاندان خويش و آينده ای روشن؛ در بغداد و جهان 
اسالم می داد. عشق و شورفراوان به تحصيل موجب شد كه همراه پدر به بغداد 

رفته و فراگيری علم و دانش را آغاز كند.
او از نشاط وافر و فرح بخش بسياری در مطالعه برخوردار بود. عطر اخالص 
در وجود محمد كار را بدانجا رسانيد كه در پنج سالگی برای او از ابن ابی الياس 
اجازه روايت  گرفته اند و در حالی كه هفت سال و چند ماه داشت از ابن سماک 
از  نقل روايت كرده است. وی فرزانه ای تالشگر گرديد به طوری كه پيش 
شيخ  خويش،  استاد  از  و  كرده  اخذ  روايت  محدثان  برخی  از  سالگی  دوازده 

صدوق قبل از بيست سالگی حديث شنيده است.

 ابو عبدا... محمد بن نعمان مشهور به شیخ 
مفید از بزرگان شیعه و از نوادر علم کالم 
و فقه است. وی به سال 336 یا 338 ه ق 

پا به هستی نهاد. محل تولد او در ناحیه 
جیل در ده فرسنگی بغداد بود. بعدها همراه 
پدرش که مقلب به باب العلم بود به بغداد 
آمد و نزد استادهای عصر خویش تحصیل 

نمود از معروفترین استادان وی می توان به 
ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی و 

شیخ صدوق اشاره کرد در زمان وی آل بویه 
بر بغداد حاکم شدند که حامی تشیع بودند 

بنابراین زمینه بیان عقاید و نشر اندیشه های 
شیعی پدید آمد شیخ مفید از این محیط آزاد 

در عصر خویش سود جست و در مسجد 
براثا در بغداد به تدریس و وعظ و جدل با 

معارضین پرداخت و توانست تشیع و فرقه 
های آن را با هم متحد کند وی ِفَرق مختلف 
اسالمی را تشویق نمود که اختالفات جزئی 

را کنار نهاده و در اصول متحد شوند. آثار 
شیخ مفید متجاوز از دویست تألیف می باشد

شیخ مفید در شب جمعه 3 رمضان سال 
413 ه.ق در گذشت هشتاد هزار نفر جنازه او 
را تشیع کرد و وی را در مقابر قریش نزدیک 

ضریح حضرت جواد )ع( به خاك سپردند.
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      تحصیالت و استادان
»ابن المعلم« سرو وجود خود را از چشمه دانش بغداد طراوت و شادابی بخشيد و 
از محضر بيش از هفتاد نفر از بزرگان بهره علمی برد. از محضر مظفر بن محمد، 
ابوياسر و ابن جنيد اسکافی »كالم و عقايد« آموخت و از درس حسين بن علی 
بصری و علی بن عيسی رمانی بهره جست. »فقه« را نزد جعفربن محمد بن 
قولويه فرا گرفت و از محضر اديب و مورخ چيره دست محمد بن عمران مرزبانی 

»علم روايت« آموخت.
ابن حمزه طبری، اين داود قمی، صفوان و شيخ صدوق ديگر اساتيد »محمد« 
بودند كه شهد شيرين دانش را در كام جان او ريختند. در ميان استادان وی 
بصره، ساری، طبرستان، حلب،  قم، كوفه،  مانند  از شهرهای مختلف  عالمانی 

قزوين، بلخ، مراغه، همدان و شهر زور ديده می.شوند.

      جهان اسالم در عصر »مفید«
از رحلت رسول اهلل )ص( حدود 300 سال می گذشت. در اين مدت امامان 
و شيعيان تحت فشار بنی اميه و در خفقان خشن بنی عباس بسر می بردند. 
شکنجه های روحی و جسمی و اذيت و آزار خلفا و حکمرانان همچنان ادامه 
داشت تا اينکه در اواسط قرن چهارم هجری محدوديت؛ شيعيان به مقدار قابل 

مالحظه ای كاهش يافت.
خلفای فاطمی كه شيعه اسماعيلی بودند در مصر دولت نيرومندی تشکيل 
دادند كه با تشکيل اين دولت ابهت و جالل دربار بغداد كاسته شد و از طرفی 
سيف الدوله همدانی و امرای آن خاندان در شام حکومت می كردند كه آنها نيز 

افتخار شيعی بودن را داشتند.
در كنار اين دو غوريان، صفاريان و طاهريان و از همه مهمتر دولت آل بويه 
كه از شيعيان مخلص و فرزانه اهل بيت )ع( بودند در قسمت هايی از ايران و 

عراق قدرت يافتند.
دو سال پيش از والدت شيخ مفيد، احمد معزالدوله در سال 334 با ورود خود 
به بغداد و تأسيس شاخه ای از حکومت آل بويه در اين شهر صفحه نوينی در 
تاريخ بغداد گشود. بهار فرصتی فراهم شد و شيعيان در پناه آل بويه از آزادی 
موجود بهره برده و عقايد خويش را نشر دادند. سال 352 اولين عزاداری علنی 
شيعيان در عاشورا برپا شد و در پی آن جشن عيد غدير روحی تازه در كالبد 

شيفتگان شيعی دميد.
با رياست عضدالدوله،  امارت رسيد و در 367  به  عزالدوله در 356 هجری 
بغداد رونقی تازه يافت و شور و نشاط علمی قابل توجهی بدست آورد. محمدبن 
نعمان، شيخ مفيد در اين عصر می زيست و با توجه به اوضاع، از مقام و منزلتی 
ديدار  به  بيماری شيخ  هنگام  به  كه عضدالدوله  بطوری  بود.  برخوردار  بسيار 
پذيرفته می شد  از وی عيادت كرد. شفاعت مفيد در حق ديگران  و  او رفت 
و رهنمودهايش مورد قبول قرار می گرفت و اين در حالی بود كه بيش از 36 
بهار از عمر بركت شيخ مفيد نگذشته بود. در اين ايام مرجع قدرتمند و رهبر 

انديشمند مسلمانان و شيعيان فرهيخته، شيخ فرزانه، مرحوم مفيد بود.

      بر کرسی زعامت شیعه
با وفات عضدالدوله توفان حوادث برپا شد و گرد و غبار دشمنی عليه شيعه 
امارت  به  بويه  خاندان  از  ديگر  برخی  آمد. سال 372 هجری  پديد  ديگر  بار 
رسيدند و با روی كار آمدن قادر خليفه عباسی در سال 381 هجری خالفت 
عباسی تجديد حيات يافت و از نفوذ آل بويه كاسته شد. آشوب های مذهبی، 
فتنه انگيزی عياران سخن سرايی قصه خوانان، خطابه های واعظان بی سواد و 
آشوب طلبی سياست پيشه گان؛ آتش فتنه را شعله ورتر می كرد و آن دوران را 
به عصری بر التهاب و روزگاری پر از پيکارهای عقيدتی جلوه گر می ساخت. اما 
تدبير عالمانه و دقيق شيخ فرزانه و »مفيد« انديشمند كه رياست جهان شيعه را 
به عهده داشت راه را بر كج روان و بدسگاالن بسته بود و وعده های دروغين 

»مدينه فاضله« توسط افراد منحرف را رسوا و بر مال می ساخت.
بيرق مبارزه در سده چهارم به دست اين دانشمند بصير بود. وی با استفاده از 
چشمه پاک و زالل وحی، دانش و معرفت اصيل را به ارمغان آورد؛ نظر معتزله را 

شنيد و آراء غالت را بدست آورده سخنان زيديه را دانست و به هر يك جوابی 
منطقی و در خور ارائه داد و تا بدانجا پيش رفت كه هر گروهی از آنان كه در 
مناظره با شيخ مفيد شركت كردند، ساعتی بعد خموشی خجلت برگزيدند و با 
سکوت عجز آلود خود، نشان افتخار و سربلندی را به دست شيخ سپردند. رساله 
های استوار، متين و دقيق وی و بيان اعتقادات شيعه با اسلويی صحيح و كم 
نظير توفيقی افزون بود كه رهبری شيعيان را برای شيخ مفيد پربارتر می نمود.

      صحیفه های سبز
دفتر زندگی معلم امت، شيخ مفيد، صحيفه ای سپيد و نورانی است كه دستخط 
مبارک سالله ياسين، حضرت بقيه ا... االعظم ارواح العالمين له الفداء در آن 

به چشم می خورد.
در اواخر ماه صفر 416 هجری بود كه نامه ای از طرف حضرت برای شيخ 
فرستاده شد. بوسه سپاس و اشك شوق او بر نامه آمد و جون آن را گشود دست 
خط زيبايی رخ نمود:»لالخ السديد و الولی الرسيد الشيخ المفيد..... برادر گرامی، 
استوار و دوست راه يافته شيخ مفيد.....« و در توقيعی ديگر و لطفی افزون تر؛ 
در پنج شنبه 23 ذی حجه هجری نامه ای ديگر از طرف حضرت به افتخار 
الناصر للحق  ايها  الرحيم سالم اهلل عليك  الرحمن  شيخ صادر شد:»بسم اهلل 
الداعی اليه بکلمه الصدق.. « بنام خداوند بخشنده بخشايشگر، سالم خدا بر تو 
ای  ياری كننده حق و دعوت كننده به سوی او از كسی كه با صدق و راستی 

به سوی خدا دعوت می كنی....«
برخی بر اين باورند كه در طول 30 سال، 30 توقيع و نامه شريف از ناحيه 
مقدس حضرت ولی عصر)عج( برای شيخ مفيد صادر شده كه در عنوان بسياری 

اين جمله نورانی ديده می شود؛ »برادر گرامی و استوار؛ شيخ مفيد«.

      در آینه نگاه اندیشمندان
شيخ طوسی، سيد شرف الدين عاملی، عالمه بحرالعلوم، قاضی نورا... شوشتری، 
اين شهر آشوب مازندرانی شيخ آقا بزرگ تهرانی، حاج ميرزا حسين نوری و 
فقيه،  را مردی  دانايان شيعه شيخ  و  انديشمند  از سبز سيرتان  بسياری ديگر 
مؤلفی زبردست و صاحب دويست كتاب، صاحب فکری بلند و عالی و دارای 
ذهن دقيق و قابل توجه دانسته اند، او را در دوری از خطا و گناه، برخوداری از 
فقاهت و عدالت و بهره مندی از تيزهوشی و فضائل بسيار، كم نظير شمرده اند.

در بين دانشمندان اهل تسنن نيز شخصيت هايی چون ابن نديم، ابن جوزی، 
ابن حجر عسقالنی و ديگران زبان به تمجيد اين فرزانه سپيد سيرت گشوده اند؛ 
او را پاسدار علم، فروتن،  دارای جايگاهی واال و صاحب نظر در فقه و كالم و 
روايت دانسته اند و از سويی ديگر رياست اماميه را به او نسبت داده و بر مقام 

بس رفيع شيخ سر تعظيم فرود آورده اند.

      داستان هایی از زندگی شیخ
»ايمان راسخ « و » انبوه دانش « شيخ به همراه اخالص و پشتکار كيميايی 
چشمگير بود كه وجود شيخ را نورانيتی خيره كننده بخشيده بود و كار وی را 
بدانجا رسانيد كه چون فتوايی را بطور غير عمد به اشتباه جواب داد حضرت 
ولی عصر )عج( خود با پيغامی آن را اصالح فرمود، پس از مدتی كه مرحوم 
مفيد آگاه شد و در پی آن از دادن فتوا منصرف گرديد آن حضرت طی نامه ای 
به شيخ فرمود:» بر شماست كه فتوا بدهيد و بر ماست شما را استوار كرده و 

نگذاريم در خطا بيفتيد«
مقام علمی و منزلت معنوی شيخ در آن حد بود كه در خواب دخت رسول اهلل 
)ص( حضرت زهرا )ع( را ديد كه دست عزيزان خود امام حسن و امام حسين 
)ع( را در دست داشته و خطاب به شيخ فرمود: » ای شيخ به اين دو فقه بياموز«.
ساعتی بعد حيرت مرحوم مفيد برطرف شد، چرا كه مادر سيد مرتضی و سيد 
رضی را ديد كه دست دو فرزند خود را در دست داشته و به شيخ گفت: ای 
شيخ به اين دو فقه ياد بده، و آنگاه كه در مساله ای فقهی بين استاد و شاگرد؛ 
شيخ مفيد و شيخ مرتضی اختالف نظر و با بحث و ارائه دليل مشکل حل نشد، 
بر  را  مساله  می شدند.  )ع(  علی  اميرالمومنين  امام  قضاوت  به  راضی  دو  هر 
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كاغذی نوشته و باالی ضريح مقدس حضرت گذاردند. صبح روز بعد كه كاغذ 
را برداشتند دستخطی مزين به چنين نوشته ای ديدند كه:»َشيخی َو ُمْعَتِمدی ِو 

الَحقُّ َمَع َولَدی َعلَُم الُهدی« با فرزندم سيد مرتضی؛ علم الهدی است.

      معنویت »شیخ« و اخالق »مفید«
اشتغاالت اجتماعی و دل مشغولی های تحصيلی و علمی شيخ را از فتوحات 
معنوی غافل نساخته بود. هر روز كه می گذشت شکوفايی اخالقی و عطر ملکوتی بر 

شاخسار وجود اين فقيه فرهيخته بيشتر و افزون تر می گرديد.
صدقات بسيار، خشوع و خضوع فراوان، روزه ها و نمازهای بيشمار و ساده پوشی 
شيخ اثری ژرف در ديدگان دوست و دشمن گذارده بود. هم رنگی او با اقشار كم 
درآمد و فقير جامعه و دوری گزيدن از دنيای فانی موجب آرامش نفس و اطمينان 
خاطر آن فرزانه واال گوهر شده بود. بطوری كه رسيدن به قله تکامل و تهذيب 
نفس برای او آسان شده و ارجمندی شخصيت شيخ را پديد آورد. سخنان و دستور 
العمل های شيخ نه تنها »نسخه ای كار آمد«، بلکه »دارويی شفابخش« حساب 
می شد و نورانيتی ويژه برای خود داشت. از تأثير كالم شيخ و تربيت اخالقی وی 
همين بس كه »ابوالقاسم علی« فرزند شيخ راه روشن و نورانی پدر را ادامه داد و 

صاحب شخصيت قابل توجهی در جامعه شيعی به حساب آمده است.

      در عرصه تألیف و تدریس
جاذبه فوق العاده و پشتکار فراوان شيخ مفيد موجب جذب بسياری به حوزه 
درس وی گرديد؛ اين عالم فهيم و بلند همت با احاطه و تسلطی انديشمندانه 
از مبانی علم كالم و  استفاده  با  نبرد علمی فرهنگی گذارد و  به ميدان  پای 
اصول فقه،  راهی هموار و روشن در بحث و استدالل بر روی شيعيان گشود.

از يك سو گروه بی شماری از دانشمندان مذاهب مختلف را تربيت نمود و 
مشعل های فروزانی چون سيد مرتضی، سيد رضی، شيخ طوسی، نجاشی و 
دهها نفر ديگر را تحويل حوزه های علمی و دينی داد و از سوی ديگر قلم به 
دست گرفت و با اين سالح برق آسا و ژرف، تحولی بهنگام ايجاد كرد. اصول 
بيشتری  غنای  از  را  كالم  علم  آورد،  فراهم  دلپذير  و  شيوا  سبکی  با  را  فقه 
برخوردار كرد و در اصول دين و عقايد موضوعات خاصی چون اثبات امامت 

امير المومنين علی)ع( را از قرآن به طور بسيار نفيس مزين نمود.
قلم روان و دلپذير اين شيخ انديشمند بود كه غيبت امام زمان )ع( را زيبا 
توضيح داد و تاريخ زندگانی ائمه معصومين )ع( را در كتاب های گوناگونی چون 

ارشاد و َجَمل به رشته تحرير در آورد.
آثارمفيد، محصول معجون هايی معنوی چون  انسان سازی  و  تأثير بخشی 
اخالص در نوشتار، اطالع از اديان و مذاهب مختلف، محوريت عقايد، توجه و 
تأكيد بر رهبری و فلسفه سياسی در اسالم است. جامعيت اين فرزانه سخت 

كوش به همراه عقل گرايی و استدالالت منطقی و شناخت مقتضيات زمان، 
جامه جاودانگی بر آثار وی پوشانيد. و زينت های مختصر گويی، روان نويسی، 

آزاد نوشته های مرحوم مفيد بخشيد.

      گلبرگ های هدایت
الف( علم، كالم و عقايد: علمی كه مبانی عقيدتی همراه همراه با استدالل عقلی 
در آن مطرح می شود و با همين روش به شبهات و پرسش های افراد جواب داده 
می شود؛ » علم كالم« نام دارد »اوائل المقاالت«، »شرح عقايد صدوق«، »اجوبه 
المسائل السرويه« و »نکت االعتقاديه«، كتاب های شيخ عظيم الشأن، مرحوم 

مفيد در اين بستر فکری فرهنگی است.
ب( علم فقه: »فقه« دانشی است مقدس كه از دير باز بيان وظائف شرعی و بايدها 
و نبايدهای علمی و تکليفی مسلمان ها را به عهده داشته است و فقيهان شيعی 
و  واژه ها  ُدّر  )ع(  بيت  اهل  معارف  اقيانوس  ازاعماق  معنويت  غواصان  بسان 
گوهرهای گران سنگی را برای بيان اين وظايف بدست می آورده اند. »المقنعه« 
شيخ صاحب عناوين بسياری در فقه است كه احکام و وظائف شرعی در ابواب 
مختلف آن توضيح داده شده است.»االعالم«، »المسائل الصاغانيه«، »جوابات 
اهل الموصل فی العدد الرويه« و »جواب اهل الرقه فی االهله و العدد« از ديگر 

آثار اين فرزانه فرهمند در زمينه فقه است.
ج( اخالق اسالمی: »امالی« شيخ، پيرامون اخالق اسالمی و فضائل انسان است. 
صحيفه های زّرين كه در آنها دعوت به تقوا، صحبت از يقين، بيان اخالص و 

محاسبه نفس شده است و محبت الهی و مبارزه با هوا و هوس ها مطرح می شود.
د( حديث: پس از علوم قرآنی، ارزش علم حديث مطرح است. اين علم ارزشمند 
از احاديث و سخنان معصومين )ع( كه جرعه هايی از سرچشمه سنت و اشعه 
هايی از آفتاب وحی است بحث می كند. اهميت واليت، لزوم پيروی از امام )ع( 
و فضائل اميرالمومنين علی )ع( از جمله مباحثی است كه در امالی شيخ مفيد، 

پيش روی انديشمندان قرار می گيرد.
ه( امامت و فلسفه سياسی در اسالم: شيخ مفيد »عدالت« و »عصمت« را شرط 
قطعی برای امامت و رهبری شمرده است. وی با طرح حديث ثقلين و آيات قرآن 
به اين بحث مهم و بسيار عميق پرداخت. سپس در »االفصاح فی االمامه«، 
»ارشاد«، »جمل«، »امالی«، »الفصول المختاره«، »تفصيل امير المومنين علی 
ساير الصحابه« بحث را گسترش داده و ابواب مختلف آن را گوشزد می كند. قريب 

بيست اثر ژرف از آثار شيخ مفيد پيرامون »امامت و رهبری« است.
و( غيبت امام دوازدهم

در كار گالب و گل حکم ازلی اين بود       
                                            كان شاهد بازاری وين پرده نشين باشد

شيخ مفيد از سر ارادت و عشق از موالی خود حضرت مهدی )عج( نام برده 
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و پيرامون شخصيت آسمانی آن امام آثاری پديد آورده است. بخشی از »ارشاد« 
كتاب »الفصول العشره فی الغيبه«، و »الجوابات فی الخروج المهدی)عج(« به 
همراه پنج اثر ديگر از اين عالمه و شيفته اهل بيت )ع( درباره حضرت بقيه 

اهلل)عج( است.

      جبهه های مختلف مناظره
نشو و نمای عقايد گوناگون و نحله های مختلف عقيدتی، زمان شيخ مفيد را 
معركه آراء و هنگامه مناظره كرده بود. بيان پر جوش، تسلط چشم گير و بصيرت 
بود.  فرهنگی وی شده  علمی  نبردهای  در  برتری هميشه  موجب  بسيار وی 
مناظرات  برخی  از  مجموعه ای  المختاره«  »الفصول  و  االعتقاده«  »تصحيح 
شيخ با بيش از بيست تن از علما و صاحب نظران عقايد مختلف كه از آنها می توان 

به مناظره با اشاعره، معتزله، اصحاب حديث، متصوفه و مرجعه اشاره كرد.
در اين عرصه »انديشه های سبز و جاويد« شيخ  در زمينه های ناب و اصيل 
از  فقيه  واليت  گرديد.  ظاهر  او  آموز  معرفت  سراسر  بينش  و  داد  نشان  خود 
ديدگاه شيخ مفيد، آراء فقهی، انديشه های سياسی و نظرات كالمی وی طلوعی 
مبارک در پهنه دانش و بينش ايجاد كرد و همگان را بسوی فضايی معطر و 

جديد رهنمون ساخت.
هرچند توفان حوادث، گرد گرفتاری بر وجود اين دانشمند فرزانه فرو نشاند و 
تبعيد ها و ناراحتی های زيادی برای وی فراهم آورد اما بد خواهی زشت سيرتان 
و سخن چينی پليدان نزد حکام نتوانست عزم و اراده محکم شيخ را متزلزل كند 

و هر روز، روزی روشن تر و نورانی تر برای وی پديد می آمد.

      غروب نابهنگام
نخستين روزهای رمضان 413 هجری آغاز شده بود كه غبار غم سراسر دل های 
پاک را فرا گرفت. شهر بغداد جامه سياه به تن كرد ورودهای مصيبت و اندوه 
از گوشه و كنار سيل ماتم و عزا به سوی ميدان شهر روانه ساخت. هشتاد هزار 

سوگوار اشك يتيمی ريخته و عاشورايی ديگر در ماه صيام به پا كردند.
پيکر شيخ مفيد بر دستان انبوه خاليق تشييع شد و همگان به امامت سيد 
مرتضی بر او نماز گزاردند. ساعاتی بعد بدن آن فرزانه آسمانی در كاظمين دفن 
شد. دل های پر از كينه و تهی از احساس، كياست و حکمت اين را پايان كار 
آن بزرگ مرد شمرده و ساده انديشان جشن گرفتند اما شخصيت سترگ او 

پنهان كردنی و فراموش شدنی نبود.
... و امروز پس از قرن های متمادی »مفيد« هنوز »مفيد« است در معركه آراء، 
كالم وی خورشيد مناظرات و آفتاب گفتگوهاست و فردا و فرداها از آن او و 

راهيان او خواهد بود.

سوگ سروده های مرگ مفيد:
سر سلسله داغداران و سوگواران اين ماتم عظمی، قلب عالم وجود و در دانه 
با اشعاری حزن آلود، احساس خويش  خلقت؛ حضرت بقيه اهلل )عج( بود كه 

را بيان فرمود:
يوٌم َعلی آِل الّرسوِل عظيُم... ال َصّوَت الّناعی بَِفْقِدَک اِنَّهُ 

صدای آنکه خبر مرگ تو را اطالع داد به گوش نرسد كه مردن تو روزی 
است كه بر آل رسول مصيبت بزرگی است، اگر در زير خاک پنهان شده ای 
حقيقت دانش و خدا پرستی در تو اقامت گزيده است قائم مهدی)عج( خوشحال 

می شد هرگاه تو از انواع علوم تدريس می كردی.
سيد مرتضی كه خود ساليانی از پهنه علم و دانش او خوشه چينی كرده بود به 
شيوا ترين و زيباتر از هم گنان زبان سوگ گشود و قصيده ای با اين مطلع سرود:

اوضفا ملبس عليه وداما من علی هذه الديار اقاما 
در اين ديار چه كسی ساكن شده است، جامه جاودانگی پوشيده و هميشه 

باقی مانده است.

      کنگره جهانی هزاره شیخ
رسالت معرفی تشيع راستين و انديشمندان شيعی كه عظمت دانش، تفکر زاينده، 
بر  بزرگواری تشيع را هماره  بيرق بزرگی و  آنها  تقوا و ژرفايی فراوان  رفعت 
بلندای تاريخ پديدار ساخته است موجب شد كه كنگره ای جهانی و هزاره ای 
بين المللی به مناسبت هزارمين سالگرد دانشمند فرهيخته، شيخ مفيد در قم بر 
پا شود. اين حركت عظيم كه به همت جامعه مدرسين حوزه علميه قم انجام 
شد بركات بسياری را در پی داشت. حدود صد عنوان از اهم موضوعاتی كه در 
آثار شيخ مفيد پيرامون افکار تشيع مطرح بوده به صورت مقاله تهيه شد و با 
موضوع بندی آثار آن عالم فرزانه با كامپيوتر اقدامی شايسته و جاودان صورت 
گرفت. تمامی آثار مرحوم مفيد تجديد چاپ گرديد و بهارانی ديگر از گلواژه های 
حکمت افروز آن انديشمند فرهيخته پديد آمد. پيام جامع و بينش آفرين مقام 
معظم رهبری حضرت آيت اهلل خامنه ای ديباچه معرفت آموزی بود كه در اولين 
روز اين كنگره )28 فروردين 1372 شمسی( قرائت گرديد و بدنبال آن صدای 
سبز و شب شعر بر پا شد. شعرای شيرين سخن ايران چکامه ها و سروده هايی 
زيبا قرائت كردند و شيخ الشيوخ شيعه را ارج نهادند. همگان رفعت و »مقام 
آدميت« را ديدند و »جاودانگی حقيقت« را نظاره كردند و مکنونات قلبی آن 

شيخ »مفيد« دريافته اند كه
خاک او گشتم و چنديد در جانم دادند كيمياست عجب بندگی پير مغان 

بركات الهی و درجات خداوندی نصيب هميشه او باد.
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روستای  در  خورشيدی(   1240 )حدود  قمری  هجری   1278 سال  در 
كچوی اردستان به دنيا آمد. در جوانی به قمشه و اصفهان رفت و به حوزه 
علميه وارد شد. بعد به نجف رفت و هفت سال در درس مالمحمدكاظم 
خراسانی و سيدمحمد كاظم يزدی حاضر شد. پس از بازگشت به اصفهان 

در مدرسه »جده كوچك« فقه و اصول تدريس كرد. 

 مشروطه 
در جنبش مشروطه به مشروطه خواهان پيوست و از موسسان »انجمن 
ملی« در اصفهان بود. در دوره دوم مجلس شورای ملی كه پس از استبداد 
صغير برپا شد، به عنوان يکی از پنج مجتهد طراز اول به نمايندگی از علما 

شركت كرد. 

 قرارداد 1919 
مدرس در جريان مطرح شدن قرارداد 1919 به شدت با اين قرارداد 
مخالفت كرد. ولی در جريان بحث اعتبارنامه نصرت الدوله كه از امضا 
كننذگان آن قرارداد و متهم به رشوه گيری از انگليس بود از او دفاع كرد. 

 رضاشاه 
با  او، همراه دكتر مصدق، از معدود نمايندگان مجلس پنجم بود كه 
وقتی  اما  كرد.  مخالفت  رضاخان  شاه شدن  و  قاجاريه  سلسله  انقراض 
رضاشاه به سلطنت رسيد سعی كرد با او مدارا كند. به همين دليل در 
مجلس ششم هم به نمايندگی از مردم تهران شركت كرد. اما در پايان 
اين دوره مجلس رضا شاه كه انتخابات با نظر او انجام می شد، مدرس 
را از نمايندگی محروم كرد. اعتراض او به جايی نرسيد و كمی پس از 

گشايش مجلس هفتم دستگير و تبعيد شد. 

 شهادت 
روز 10 آذر 1316 در تبعيد گاه خود در كاشمر درگذشت. او از مهر ماه 
1307 در بازداشت و تبعيد حکومت رضاشاه بود. گفته می  شد گروهی 
از ماموران نظميه، مدرس را به دستور مقامات شهربانی به قتل رسانده 
اند. اين گروه پس از سقوط رضاشاه در دادگاهی كه برای رسيدگی به 
اعتراف  قتل مدرس  به  تشکيل شد،  نظميه  ماموران  و  رئيس  اتهامات 

كردند. با اين همه جرئيات و انگيزه اين قتل هنوز معلوم نيست. 
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 خاطراتی از شهید مدرس
احمد ميرجاللی می گويند مدرس غالبا نامه هايی كه می نوشت، روی كاغذ 
پاكت تنباكو و كاغذهايی بود كه در آن روزگار، قند در آن می پيچيدند. يکی 
از وزيران نامه ای از مدرس دريافت داشته و آن را اهانت به خود دانسته بود.

روزی يکی از آشنايان مدرس آمد و يك دسته كاغذ آورده به مدرس 
گفت: جناب وزير اين كاغذها را فرستانده اند كه حضرت آقا مطالب خود 

را روی آنها مرقوم فرمايند.
مدرس گفت: عبدالباقی! چند ورق از آن كاغذهای مرغوب خودت را بياور.

فرزند مدرس فوری بسته ای كاغذ آورد. مدرس به آن شخص گفت: 
آن بسته كاغذ وزير را بردار و اين كاغذها را هم روی آن بگذار. سپس 
فراوان است ولی  وزير! كاغذ سفيد  نوشت: جناب  قند  تکه كاغذ  روی 

لياقت تو بيشتر از اين كاغذ كه روی آن نوشته ام نيست.
سرلشکر خدايار از طرف رضا خان نزد مدرس آمد و با كمال تواضع و 
احترام گفت: رضا شاه می گويد، خوب است شما به درس و بحث خود 
بپردازيد و از دخالت در امور سياسی خودداری كنيد. رضا شاه ميل دارد 
باب مراوده را با شما باز كند و به هر طريق كه بپسنديد با شما روابط 
حسنه داشته باشد و همه اوامر شما را در امور مملکتی اطاعت خواهد كرد. 
ضمنا مبلغ يکصد هزار تومان برای شما فرستاده تا در هر راهی كه صالح 
می دانيد به مصرف رسانيد. مدرس چند لحظه ای به آن پول نگاه كرد. 
سپس فرمود: به رضا خان بگوييد كه من وظيفه شرعی دارم كه در امور 

مسلمين دخالت كنم.
زمانی كه اوضاع و احوال پايتخت دچار هرج و مرج می شود، در كرمانشاه 
دولت موقت تشکيل و مدرس، وزير عدليه و اوقاف می گردد.به مناسبتی 
اعضای كابينه موقت برای پاره ای مذاكرات با دولت عثمانی )كه تا كرمانشاه 

و همدان را تصرف كرده بودند( به تركيه سفر كردند.
ابتدا مدرس  با سلطان محمد خامس، خليفه عثمانی،  هنگام مالقات 
خود و همراهان را به خليفه عثمانی معرفی می كند و اظهار می دارد: از 
اينکه با صراحت صحبت می كنم، عذر می خواهم. ما روحانيون در ايران 
اينکه  علت  به  هم  مشروطه  حکومت  در  بوديم.  آزاد  استبداد  زمان  در 
نماينده مردم بودم، آزاد بودم. اينجا هم مطالب خود را آزاد اظهار می كنم. 
مقصود ما از مهاجرت به كشور شما اين است كه دولت عثمانی روابط دو 
دولت ايران و عثمانی را كه هر دو مسلمان هستند محترم بدارد. حسن 
رابطه به نفع طرفين است. دولت عثمانی قسمت هايی از ايران را اشغال 
كرده، ادامه اين وضع به مصلحت شما نيست، مردم ناراضی هستند و 
اگر ما در محل اختالفاتی داريم، خودمان آن را حل و فصل خواهيم كرد.
زمانی كه نصرت الدوله وزير دارايی بود، اليحه ای تقديم مجلس كرد 
كه به موجب آن، دولت ايران يکصد سگ از انگلستان خريداری و وارد 
اين  گفت:  و  كرد  بيان  اين سگ ها  درباره خصوصيات  او شرحی  كند. 
سگ ها شناسنامه دارند، پدر و مادر آنها معلوم است، نژادشان مشخص 
است و از جمله خصوصيات ديگر آنها اين است كه به محض ديدن دزد، 
او را می گيرند. مدرس طبق معمول، دست روی ميز زد و گفت: مخالفم. 
وزير دارايی گفت: آقا! ما هر چه اليحه می آوريم، شما مخالفيد، دليل 
مخالفت شما چيست؟ مدرس جواب داد: مخالفت من به نفع شماست، 
مگر شما نگفتيد، اين سگ ها به محض ديدن دزد، او را می گيرند؟ آقای 

وزير! به محض ورودشان، اول شما را می گيرند.

 کاله رضاخان
در يکی از جلسات مجلس، صحبت نمايندگان از بره، بز و ميش بود و 
پوست كندن آنها. نماينده ای گفت: پوست بره يك منبع عايدی است، 
ولی بايد بره ُكشی ممنوع و منع گردد؛ بره را برای چه بکشند؟ مدرس 
با خونسردی گفت: برای كاله رضاخان. آن روزها رضاخان كه هنوز شاه 

نشده بود، كاله پوستی به سر می گذاشت. خنده وكال، نظم مجلس را به 
هم زد.

 ُدم شاهزاده فرمانفرم
شاهزاده فرمانفرما به وسيله يکی از محارم خود پيغام می دهد كه به 
آقای مدرس بگويند اين قدر پا روی ُدم من نگذارد. وقتی اين پيغام به 
مدرس می رسد می گويد: »به شاهزاده بگوييد، مدرس گفت من هر جا 

پا بگذارم، ُدم حضرت واالست؛ مرا در اين ميان تقصيری نيست.«

 نایب مردم
مدرس همان طور كه در عرصه بينش به حاكميت ملت اعتقاد داشت، 
در عرصه منش و زندگی عملی نيز به آن پای بند بود. روزی يکی از 
پيروان و دوستداران مدرس كه مردی محترم بود، در مجالس و محافل 
گفته بود كه من خواب ديدم و اعتقاد دارم مدرس نايب امام زمان)عج( 
است. سخنان او به گوش مدرس رسيد. دستور داد او را احضار كردند و 
بدون مقدمه به او گفت:»چرا حرفی می زنی كه اثبات آن مشکل است. 
به جای اين كه بگويی مدرس نايب امام زمان است، بگو مدرس نايب 
مردم است كه هم داليل كافی برای اثبات آن داشته باشی و هم سخنی 

به جا و درست باشد.«

 مجلس، خانه ملت
مدرس در استيضاحی كه قرار بود از سوی نمايندگان اقليت از رضاخان 
صورت گيرد، در اعتراض به مبهم گويی و كلی گويی های نمايندگان كه 
احتمااًل از ترس آنان از رضاخان سرچشمه می گرفت، گفت: »مگر شما 
ضعف نفس داريد. اين حرف ها را می زنيد و در پرده سخن می گوييد. ما 
بر هر كسی قدرت داريم. از رضاخان هم هيچ ترسی نداريم. ما قدرت 

داريم پادشاه عزل كنيم، سؤال كنيم، استيضاح كنيم«.

 سوغات برای رضاشاه
پس از بازگشت مدرس از اصفهان، رضا شاه به او گفت: برای ما چه 
سوغات آورده ای؟ پاسخ داد: سوغات خوبی برای شما آورده ام، می ترسم 
قدر آن را ندانيد. سوغات من اين است كه بيشتر اجزای دولت به نام 
شما، مردم را می چاپند و اذيت می كنند. با خود گفتم: اين مطلب را به 
شما بگويم تا بدانيد و در رفع آن كوشا باشيد. اگر نصيحت مرا بشنويد، 

بهترين سوغات برای شماست.
چو نرمی كنی خصم گردد دلير
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گزارشی از آئین افتتاحیه مدرسه قرآن و عترت 
در مسجد امام حسین )علیه السالم( / دبی

در روزشنبه مورخ ششم مهر ماه سال نود و دو آئين افتتاحيه مدرسه 
قرآن و عترت)عليهم السالم( با شركت دانش آموزان قرآنی و اولياء ايشان 

برگزار گرديد.
با  يافته و  اين مدرسه بطور رسمی گشايش   بدين ترتيب كالس های 
بهره گيری از تجربيات سال گذشته و بهره مندی از اساتيد مجرب زير نظر 
آموزان  دانش  در خدمت  دينی  تربيت  رويکرد  با  علمی مسجد  شورای 

قرآنی خواهد بود.
در اين محفل نورانی پس از تالوت اياتی از كالم اهلل مجيد توسط قاری 

محترم جناب آقای عباسی به اجرای برنامه پرداختند.
در ادامه حضرت آيت اهلل مدنی ضمن بياناتی خطاب به اولياء محترم 
نسبت به پيگيری ارتباط و راهيابی فرزندانشان به محافل و مجالس قرآنی 
و دينی و انس و الفت با آموزه های قرآنی و سيره ائمه معصومين)عليهم 
السالم( فراخوانده و مدرسه قرآن و عترت)عليهمالسالم( را بعنوان مركزی 

شايسته برای اين ضرورت معرفی نمودند.
خاطر نشان می سازد كالس های مدرسه قرآن و عترت)عليهم السالم( 
متناسب با رده های متفاوت سنی و بصورت مجزا برای دختران و پسران 
امام  مسجد  در   14:30 الی   9:30 ساعت  از  هفته  هر  شنبه  روزهای  و 

حسين)عليه السالم( برگزار می شود.
از:  عناوين كالس های مدرسه قرآن و عترت)عليهم السالم( عبارتند 
آموزه هايی از قرآن كريم، تاريخ اسالم، اخالق، ستارگان درخشان آسمان 
واليت، حفظ قرآن كريم، احکام و اعتقادات و نيز فعاليت های فوق برنامه 

همچون كامپيوتر، كمك های اوليه و نقاشی.
دانش آموزان مدرسه قرآن و عترت)عليهم السالم( در نماز جماعت ظهر 
و عصر شركت نموده و سرانجام در كالس احکام و اخالق حضرت آيت اهلل 

مدنی حضور می يابند.
پذيرايی در دو نوبت ميان وعده و ناهار از ديگر برنامه های مدرسه قرآن 

و عترت)عليهم السالم( است كه برای آنان تدارک ديده شده است.
دانش آموزان و معلمين محترم مدرسه قرآن و عترت)عليهم السالم( 
از اردوهای متنوع فرهنگی تفريحی برخوردار شده و برگزيدگان كالس ها 

با اخذ جوائز مورد تشويق قرار می گيرند.
اولياء محترم برای ثبت نام فرزندان خويش در مدرسه قرآن و عترت)عليهم 
السالم( به مسجد امام حسين)عليه السالم( واحد كودكان يا كتابخانه 

مراجعه نمايند.
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همایش شیر خواران حسینی در مسجد امام حسین )ع( دبی

اسالم آوردن به برکت جذبه حسینی

همزمان با دو هزار و 700 نقطه در ايران و جهان، در اولين جمعه از 
ماه محرم، اجتماع پر شور و بزرگ شيرخوارگان حسينی )ع( در مسجد 

امام حسين )ع( دبی نيز برگزار شد.
يازدهمين همايش شيرخوارگان حسينی در صبح نخستين جمعه ماه 
عزای حسينی)17  ماه  از  روز  چهارمين  در  محرم سال 1435 هجری 

آبان ماه( برگزار شد.
در اين همايش هزاران تن از مادران دلسوخته با پوشاندن لباس های 
و  را در آغوش گرفته  آنان  بر تن كودكان شيرخوارشان،  متحدالشکل 
به مراسم عزاداری شهيد شش ماهه كربال آوردند تا در غم مادر علی 

اصغر)ع( بانو رباب)س( شريك شوند.
اين همايش با ياد حضرت علی اصغر )ع( كوچکترين شهيد كربال و 
با هدف تکريم حماسه شيرخوار شهيد اهل بيت )ع( به عنوان بزرگترين 
سند مظلوميت امام حسين)ع( با حضور پرشور مادران دلسوخته برگزار شد.
كودكان سبزپوش با پيشانی بند »يا صاحب الزمان« با حضور در مسجد 
در اغوش مادران ، حزن و اندوه مجلس را دو چندان و مصيبت شهادت 

كوچکترين شهيد كربال را تازه كردند.

مراسم با سخنرانی حجه االسالم غزالی روحانی مدعو از قم آغاز شد و 
حجه االسالم غزالی به بيان مطالبيدر باب خانواده به سخنرانی پرداخت.
علی  »يا  نوای  با  نيکبختيان  احمد  حاج  بيت  اهل  ذاكر  آن  از  بعد 
كه  حالی  در  مادران  و  پرداخت  مصيبت  ذكر  به  حسين)ع(«  اصغر 
شيرخوارگان خود را در دستان بلند كرده بودند، همراه با آه و ناله لبيك 

»يا صاحب الزمان« سر دادند.
در پايان مراسم در حالی فرياد »يا حسين«  مادران فضای نمايندگی 
مقام معظم رهبری در امارات را پر كرده بود، گهواره علی اصغر)ع( را 

مشايعت  كردند و بر سر و سينه خود می زدند.
و  پدران  نيستند.  تنها  زينب)س(  و حضرت  اباعبداهلل)ع(  ديگر  اينجا 
و  خدا  راه  نذر  را  كودكانشان  تا  شده اند  جمع  دبی  در  زيادی  مادران 
»بنفسی انت و اهلی و مالی« كنند. اينجا همه يك »علی اصغر« دارند 
كه می خواهند فرياد بزنند اگر تير سه شعبه حرمله بر گلوی شش ماهه 
علی  ميليون ها  سال،  از حدود 1400  بعد  و  اكنون  نشست،  حسين)ع( 

اصغر پيرو راه و منش عاشورا هستند ....
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آنگاه كه نسيم حسين)عليه السالم( وزيدن گيرد غبارها را از فطرت های پاک می زدايد و نور الهی صفحه های قلب آگاهان را نورانی می نمايد.
با گذشت سه روز از عاشورای حسينی)عليه السالم(دو نفر از اتباع كشورهای بيگانه با توحيد، به مسجد امام حسين )عليه السالم( پناه آوردند تا به بركت 

نهضت خونين حسينی)عليه السالم( دل و جان خود را با اسالم آشنا كنند.
در اين جلسه آيت اهلل مدنی بعد از خوش آمدگويی به اين برادر و خواهر اصول اساسی اسالم را توضيح دادند و پس از قبول آن ها، هر دو كلمه 

شهادتين را به زبان جاری نمودند.
برای ايشان ثبات و پای فشاری در دين را از خدا مسئلت داريم.
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خبر اجمالي از محرم الحرام سال1392

مراسم محرم مسجد امام حسین )ع( / دبی واحد خواهران

بار ديگر با وقوف كاروان حسينی در كربال دل های مومنين به لرزه 
درآمد و در پاسخ به ندای »هل من ناصر« حسينی در جلسات ذكر منقبت 
و ارتقاء دانش و افزايش محبت خاندان پاک نبوی)عليهم السالم( در مسجد 

امام حسين)عليه السالم( دبی گرد هم آمدند.
مسجد امام حسين)عليه السالم( نيز كه شبستانی از روضه بهشتی است 

يکپارچه سياه پوش و غرق در ماتم شد.
هر روز بعد از اقامه نماز صبح با دم » ای سمت نوكريت عزت و فخر همه« 
عاشقان بر درخيام حسينی اعالم حضور كرده و سپس زيارت عاشورا را 
زمزمه می كردند. سپس حجت االسالم و المسلمين كوهستانی وظايف 
منتظران امام زمان)عج( در زمان غيبت ايشان را به حضار گوشزد می نمود.

در دو شب اول ماه حجت االسالم و المسلمين حبيبی در عظمت امام 
حسين)ع( و امر به معروف به عنوان يکی از اهداف قيام حسينی به ايراد 

سخن پرداخت.
شب سوم و چهارم حجت االسالم و المسلمين طباطبايی كه رايحه خوش 

حرم كريمه اهل بيت)عليها السالم( را برای عزاداران حسينی به ارمغان 
آورده بود در باب تحليل قيام حسينی)عليه السالم( به سخنرانی پرداخت.
شب های پنجم، ششم و هفتم نماينده مقام معظم رهبری در امارات ، خود 
عهده دار سکان خطابه شد و به اهميت و شرح زيارت با عظمت عاشورا 

پرداختند كه متأسفانه اين شرح ناقص ماند برای فرصتی ديگر.
شب هشتم تا شام غريبان روحانی مدعو از تهران جناب حجت االسالم 
و السملمين حاتم پوری به مدح و منقبت ساالر شهيدان)عليه السالم( 

دل ها را جال بخشيد.
آقای  السالم(  بيت)عليهم  اهل  مداح  منبر،  از  بعد  تمامی جلسات  در 
احمد نيکبختيان فيض را اتمام می كردند و دقايقی را عزاداران به ياد درد 

داغ ها سينه می زدند.
هر شب بعد از اتمام مراسم جميع عزاداران ميهمان سفره پر بركت 

امام حسين)ع( بودند و از بركت حسينی استفاده می كردند.

باری ديگر با نزديك شدن به ماه محرم، زنان مسلمان دبی با سياهپوش 
كردن فضای مسجد امام حسين )ع( دبی حال وهوای معنوی در خود 
و ديگرهم وطنان ايجاد كردند. و كار خود را با همتی هرچه تمام تر برای 
عزاداری ساالر زينب حضرت ابا عبدا...الحسين)ع( آغاز كردند. در ابتدا 
خادمين با برگزاری جلسه ايی برنامه های پيشنهادی خود را در جهت برپايی 
مراسماتی با شکوه در اين ايام طرح ريزی نمودند. جمع بندی نظرات 
اين عزيزان منجربه برگزاری مراسماتی گرديدكه در ذيل به آن اشاره 

شده است:
1. سياه پوش كردن فضای مسجد و واحد خواهران.

2. برگزاری مراسم عزاداری به مدت 10 روز از تاريخ 1392/8/14 الی 

1392/8/24 در ساعت 16 الی اذان مغرب.
3. دعوت از سخنران در اين مجالس.

4. دعوت از مداحان اهل بيت وخواندن زيارت عاشورا در هرروز.
5. جمع آوری نذورات.

6. برگزاری دوره جديد ختم قران به نيت سالمتی حضرت بقيه اهلل االعظم 
با شركت صد و بيست نفر از داوطلبين كه با حضور بيش از حد تصور به دو 

دوره افزايش يافت شروع قرائت از روز دهم محرم الحرام خواهد بود.
7. برگزاری مراسم همايش شيرخوارگان حسينی همزمان با بقيه مراكز 

فرهنگی در دنيا در روز جمعه مورخ 16 ابان ماه 1392.
8 . پذيرايی از عزارداران حسينی.
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معرفی کتابخانه مسجد
كتابخانه مسجد از جمله واحدهای فّعال اين مجموعه فرهنگی اسالمی 
است كه با بهره مندی از حدود ده هزار عنوان كتاب در پنجاه و سه موضوع 
متنوع، مجموعه ای غنی در قالب بيش از چهارده هزار جلد كتاب را در 

معرض استفاده مراجعه كنندگان قرار داده است.
مراجعين به كتابخانه كه از مليت های گوناگون و با گويش های متفاوت 
می باشند. امکان استفاده از كتاب های موجود دركتابخانه را با چهار زبان 
انگليسی، عربی، فارسی و اردو داشته و كتاب های موجود در كتابخانه به 
چهار زبان مذكور بصورت مدون و در قفسه های معين در دسترس آنان 

می باشد.       
تنوع عناوين كتاب های موجود در كتابخانه مسجد بگونه ای است كه 
پاسخگوی نيازهای ساليق مختلف و رده های متفاوت سنی بوده و تقريبًا 
ازاين واحد كتابخانه ای  می توان اذعان نمود كه هيچ مراجعه كننده ای 
خارج نمی شود مگر اينکه كتاب درخواستی خود را به رسم امانت دريافت 

می نمايد.
فضای مطبوع و آراسته به جلوه های معرفت دينی در كتابخانه با زيربنای 
حدود صدمترمربع و مجهز به قفسه های مجهز ريلی كه جهت آسان سازی 
دسترسی به كتب تعبيه گرديده است  بصورت منظم و مملو از كتاب های 
موجود نظر هر مراجعه كننده ای را به خود جلب نموده و اشتياق اهل علم 

را به مؤانست بيشتر با كتاب و كتابخوانی تحريك می نمايد.
محيط كتابخانه كه مجهز به ميز مطالعه و امکانات رايانه ای می باشد امکان 
استفاده از كتاب های موجود و كتابخانه الکترونيك را برای مشتاقان دانش 
پژوه فراهم آورده و می توان ادعا نمود تمامی نيازهای علمی، تحقيقاتی 
اهالی علم و دانش در اين فضای معنوی قابل دسترسی و استفاده می باشد.

وجود نرم افزارهای اسالمی و كامپيوترهای قابل استفاده، امکان دستيابی 
به سايت نور و استفاده از مجالت مربوط به  آن ها  امکان ارتباط با كتاب 
خانه برخی دانشگاه های معتبر بدون نياز به حق اشتراک، اعتماد هر مراجعه 

كننده ای را در امکان دستيابی به نيازهای علمی خود جلب می نمايد.

بدين ترتيب مراجعه كنندگان به كتابخانه عالوه بر دريافت كتاب مورد 
نياز خويش به رسم امانت خواهند توانست از محيط سرشار و فضای علمی 
كتابخانه برای قرائت كتاب و اخذ مشاوره های علمی نيز استفاده نمايند.
وجود گنجينه گران بهايی ازكتب خطی دراين كتابخانه باعث گرديده 
تا مديريت مجموعه راهکاری مناسب و قابل اطمينان را جهت نمايش آن 

در معرض عالقه مندان در برنامه كاری خويش منظور نمايد.
بديهی است اقدام به اين مهم مستلزم مراعات جنبه های متعدد از جمله 
فن آوری   از  واستفاده  فرسودگی  مفسده  از  آنها  فيزيکی  حراست  لزوم 
ناپذير و  اين شيوه ها ی گريز  با اعمال  امر نگهداری است كه  نوين در 
بايسته اعتماد مراجعين و مخاطبين به توسعه مجموعه مزبور از طريق 
اهداي نمونه های موجود در كنج عزلت صندوقچه های دوست داران  كتاب 
جلب خواهد گرديد و با جمع اوری نسخ پراكنده ايشان مجموعه گردآوری 
شده را زينت كتابخانه و مسجد ايرانيان سازد.                                                 

آنانيکه درعين عالقه شديد و تعلق خاطر به د ست نبشته های كهن 
و نسخ خطی خويش  به دنبال راهکاری مناسب جهت تزيين مجلدات 
خطی خود به زينت ماندگاری آنهم در فضای مقدس و قابل اعتماد مسجد 

هستند و نگهبا نی امين در اين وادی را جستجو می نمايند. 
و براستی كدامين بديل و نمونه می تواند جايگزين كتابخانه مسجد برای 
اين امرخطير شود كه بتواند چنين امانت سترگ را در معرض و منظر 
آيندگان گذارده و تاريخ پر افتخار آنان را به عنصر جاودانگی مزين سازد.
بنابر اين كتابخانه مسجد آمادگی دارد ضمن دريافت كتاب های مفيد 
اهدايی مراجعين امانت های گرانب های خطی آنان را نيز به نحو مطلوب 

مديريت نموده و بنام خود اهدا كننده ثبت و نگهداری نمايد.       
خداوند متعال را به پاس اين لطف و عنايت ستايش نموده و با اقدام 
عملی خويش در استفاده بهينه از فضای كتابخانه و سفارش ديگران به 
مؤانست با محيط مسجد و كتابخانه به ترويج فرهنگ دينی و توليد علم 

ادای دين نماييم.
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دنيای  زيبايی های  از  يکی  طاليی  نسبت 
طبيعت  جای جای  در  را  آن  رد  كه  است  رياضی 
تا  گرفته  انسان  اندام های  طول  نسبت  از  كرد،  مشاهده  می توان 
چشم نوازترين آثار معماری و حتی رشد مارپيچ دانه های گل آفتابگردان. 
نمايش  فی  يونانی  حرف  با  كه  است  )گنگ(  غيرگويا  عددی  طاليی،  نسبت 
حدود  كه  می آيد  بدست   φ  =)1+√5  (/2 رابطه  از  آن  دقيق  مقدار  می شود.  داده 
1.618033988749894848294586834 است. بسياری از هنرمندان معتقدند شکل هايی 
كه در آن ها نسبت طاليی رعايت شده است، چشم نوازترين شکل های ممکن را تشکيل می دهند.

 
نسبت طاليی در رياضيات و هنر هنگامی است كه »نسبت بخش بزرگتر به بخش كوچکتر، برابر با نسبت 
كل به بخش بزرگتر باشد.« تعريف ديگر نسبت طاليی اين است كه »عددی مثبت است كه اگر به آن 
يك واحد اضافه كنيم به مربع آن خواهيم رسيد«. تعريف هندسی آن چنين است: طول مستطيلی به مساحت 
واحد كه عرض آن يك واحد كمتر از طولش باشد. بسياری از مراجع علمی، حرف يونانی) phi ) ϕ را برای اين 

عدد انتخاب كرده اند.

پیشینه
پيشينه توجه به عدد طاليی نه به زمان فيبوناچی بلکه به زمان های بسيار دورتر می رسد. اقليدس در جلد ششم از سيزده جلد 
كتاب مشهور خود كه در آنها هندسه اقليدسی را بنا نهاد، اين نسبت را مطرح كرده است. لوكا پاچيولی در سال 1509 ميالدی كتابی 
با عنوان نسبت الهی )The Divine Proportion( تاليف كرد. وی در آن نقاشی هايی از لئوناردو داوينچی آورده  است كه پنج 

جسم افالطونی را نمايش می دهند و در آنها نيز به اين نسبت اشاره شده  است.
 مصريان، سالها قبل از ميالد از اين نسبت آگاه بوده اند و آن را در ساخت اهرام مصر رعايت كرده اند. بسياری از الگوهای طبيعی 
در بدن انسان اين نسبت را دارا هستند. نسبت طول ضلع پنج پر منتظم به طول ضلع پنج ضلعی منتظم برابر همين عدد است. اهرام 
مصر يکی از قديمی ترين ساخته های بشری است كه در آن هندسه و رياضيات بکار رفته شده است. مجموعه اهرام Giza در مصر 
كه قدمت آنها به بيش از 2500 سال پيش از ميالد می رسد يکی از شاهکارهای بشری است كه در آن نسبت طاليی بکار رفته است. 
روانشناسان هم بر اين باورند زيباترين مستطيل به ديد انسان، مستطيلی است كه نسبت طول به عرض آن برابر عدد طاليی باشد.

 لئوناردو داوينچی اولين كسی بود كه نسبت دقيق استخوان های انسان را اندازه گيری نمود و ثابت كرد كه اين تناسبات با ضريب 
عدد طاليی هستند و در ترسيم نقاشی معروف خود از بدن انسان از نسبت طاليی بهره گرفت.

كپلر )Johannes Kepler 1571-1630( منجم معروف نيز عالقه بسياری به نسبت طاليی داشت بگونه ای كه در يکی از كتاب 
های خود اينگونه نوشت : “هندسه دارای دو گنج بسيار با اهميت می باشد كه يکی از آنها قضيه فيثاغورث و دومی رابطه تقسيم يك 
پاره خط با نسبت طاليی می باشد. اولين گنج را می توان به طال و دومی را به جواهر تشبيه كرد”. تحقيقاتی كه كپلر راجع به مثلثی 

كه اضالع آن به نسبت اضالع مثلث مصری باشد به حدی بود كه امروزه اين مثلث به مثلث كپلر نيز معروف می باشد.

نسبت طالیی
عدد طالیی

Fibonacci
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نسبت طالیی در ایران

میدان نقش جهان و مسجد لطف اهلل
در كتب اخير، نويسنده جيسون اليوت بر اين باور است كه 

نسبت طاليی توسط طراحان ميدان نقش جهان و در مجاورت 
مسجد لطف اهلل مورد استفاده قرار گرفته است.

ارگ بم
 اين بنا 300 متر طول و 200 متر عرض 

داشته و از 2 قسمت تشکيل شده است. اين 
 دژ 5 شيوه ساختاری از خشت خام دارد . 

)3 و 2 و 5 اعداد دنباله فيبوناتچی هستند(

مقبره ابن سینا
آرامگاه دروسط تاالری مربع شکل قرارگرفته كه پله مدور)مارپيچ 

فيبوناتچی( و پايه های دوازده گانه برج را احاطه كرده اند. سطح حياط با 
سه پله سراسری به ايوان متصل است. ايوان با دری به ارتفاع 3.2 متر 
و عرض 1.9 متر به سرسرای آرامگاه متصل است )1.6=1.9 : 3.2 (در 
دو طرف سرسرا دو تاالر قرار دارد يکی در جنوب كه تاالر سخنرانی و 
اجتماعات است و يکی در شمال كه كتابخانه آرامگاه است. طول تاالر 

كتابخانه 9.45 متر وعرض آن 5.75 متر است)1.6=5.75 : 9.45 (

بیستون از دوره هخامنشی
به طول 5 كيلومتر و عرض 3 

كيلومتر است. اعداد 5 و 3 هردو جزو 
اعداد فيبوناتچی هستند و 1.6=5:3 

و ابعاد برجسته كاری 18 در 10 
پاست كه قامت “داريوش”5 پا و 8 
اينچ )170 سانتيمتر( بلندی دارد كه 

هر دو اعداد فيبوناتچی هستند.

برج و میدان آزادی 
طول بنا 63 و 

عرض آن 42 است 
كه 1.5=42 : 63 
و به عدد طاليی 
نزديك می باشد 

سبك معماری آن 
نيزطاق بزرگی است 
كه تلفيقی از سبك 

هخامنشی و ساسانی 
است كه منحنی 

آن با الهام از طاق 
كسری معماری ايران 

 باستان را تداعی 
می نمايد.
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امام علي علیه السالم
الَعَمَل َکالتَّحقیِق / هیچ کرداري مانند پژوهش نیست.

غررالحکم و دررالکلم، ح 10483

در نويسندگي با موضوعات گوناگوني رو به رو هستيم: تعريف نويسندگي؛ ارزش 
و اهميت نويسندگي؛ آثار و فوايد نويسندگي؛ اهداف نويسندگي؛ كليات نويسندگي؛ 
مراحل  نويسندگي؛  و  نويسنده  شرايط  نويسندگي؛  اقسام  نويسندگي؛  مقدمات 
نويسندگي. هر كدام از اين موضوعات، داراي قلمرو گسترده و عرصه پهناوري 

است و به تعبير مولوي در مثنوي:
اين سخن را ترجِمه ي پهناوري گفته آيد در مقام ديگري

مراحل نویسندگي عبارت است از: پژوهش؛ نگارش؛ ویرایش.

نکاتی درباره آیین پژوهش
1. در تحقيقات و تأليفات مان به هيچ وجه بر گفته ها و شنيده  ها هر چند مشهور و 
از انسان  هاي مشهور نيز باشند تکيه نکنيم، مگر آن كه خودمان آن  ها را در منابع 
قابل اعتبار و قابل استناد ببينيم و بيابيم تا پيام اين حديث شامل حال ما نشود: 
ِث الّناَس بُِکلِّ ما َسِمعَت بِه َفَکفي بِذلَِك َكِذبًا.« »هر چه را شنيده اي  »...الُتَحدِّ
به مردم نگو؛ زيرا همين كار براي دروغ شمردن آن شنيده از سوي مردم بس 
است.« باز مراجعه به كتاب ارزشمند »صحيفه ی امام« در صفحه 181 از جلد 
به »ياسر عرفات« -رئيس سابق جنبش  اين جمله  امام«  ششم »صحيفه ی 
فتح- منتسب دانسته شده و اين گونه ذكر شده است كه وی در اوايل انقالب 
رسيده  و شخص  و  رسيده  امام  به محضر حضرت  و  آمده  ايران  به  اسالمی 
عرفات در خالل صحبت هايش در ديدار امام )ره( درباره انقالب اسالمی ايران، 
به ايشان عرض كرده است: »آنها )دشمنان انقالب اسالمی ايران( می گويند: 
است  جالب  است.«  داده  نورروی  انفجار  كه  می گوييم  ما  داده،  رخ  زلزله ای 
»مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(« در پاورقی همين صفحه 181، 
از جلد ششم »صحيفه امام« نيز به بروز اين غلط مشهور اشاره می نمايد و 

در توضيح می نويسد: » عبارت »انقالب ما انفجار نور بود« كه غالبًا درشعارها 
استفاده می شود، برگرفته از اظهارات فوق می باشد كه به اشتباه به عنوان سخن 

امام خمينی تلقی شده است.«
2. آن چه را در تحقيقات و تأليفات، براي خودمان واضح و مفهوم نشده است، 
براي ديگران توضيح ندهيم و به ديگران تفهيم نکنيم و حتي از ذكر آن نيز 
بپرهيزيم و عطايش را به لقايش ببخشيم؛ زيرا ممکن است آثار نامطلوب و 

نامقبول و حتي نامشروعي را در پي داشته باشد. 
تحقيق  اكسيژن  از  حقيقتاً  را  تأليفات مان  و  تحقيقات  فضاي  كه  بکوشيم   .3
با  ُپر سازيم و  با همه ويژگي هايش  و تأليف به معناي درست و فراگيِر آن و 
و  نکنيم  آلوده  سازي«  و»تأليف  بازي«  چون»تحقيق  هم  هايي  گازكربنيك  
مانند معماران بساز و بفروش، ما نيز»مؤلفان بچاپ و بفروش« نشويم. مولوي 

در مثنوي چه ُدر ُسفته است كه گفته است:
علم تقليدي بَُود بهر فروخت

چون بيابد مشتري، خوش برفروخت
مشتري علم تحقيقي حق است

دائمًا بازار او بارونق است
لب ببسته مست در بيع و شري
مشتري بي حد كه اهلَُل اشَتري

شايان توجه است اين نکته مهم را در داوري  هاي خصوصي و يا عمومي  مان، 
مانند انتخاب كتاب سال، به خاطر داشته باشيم كه همواره ُپربرگي يك تحقيق 
نيست و حتي  اين  ُپرفروغي  و  آن  ُپرباري  معناي  به  تأليف  ُپرفروشي يك  و 
فهرست  و  فهرست مطالب  ُپرعنواني  به  تا چه رسد  منابع  فهرست  ُپرعنواني 

تأليفات نيز هماره به معناي ُپرمايگي و ُپرانديشگي آن نيست.
4. بکوشيم كه روحيه»نگرش تحقيقي« و»نگارش تحليلي« را در خود زنده 
كنيم و روز به روز آن را بالنده تر نماييم. براي به دست آوردن چنين روحيه اي 

مي توانيم اين كارها را انجام دهيم:
 مطالعه كتاب ها و منابعي كه با نگرشي تحقيقي و نگارشي تحليلي نوشته 
شده اند. از اين رو، محقق كسي است كه در تحقيقات خويش به كتاب  ها و منابع 
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دست چندم و حتي گاه به كتاب  ها و منابع دست دوم نيز مراجعه نمي كند. مثاًل 
يکي از محققان مي  گفت: »من در تحقيقاتم حتي به كتاب شريف بحاراالنوار 
نيز استناد نمي كنم، بلکه به مصادر و مآخذ اوليه اي كه محّدث بزرگ و بزرگوار 
استناد  آن  ها  به  ، خود  الّشريف  َمقاَمُه  اَعلَي اهللُّ  شيعه، مرحوم عالمه مجلسي 
كرده است، مراجعه مي نمايم و اصل حديث را در آن جا مي يابم و سپس با رعايت 

شروطش به آن استناد مي  كنم«.
 در زندگي علمي، همنشين شدن و نشست و برخاست كردن با كساني كه در 
مسائل فکري و علمي به صورت تحقيقي مي نگرند و به صورت تحليلي مي نگارند. 
از اين جهت، محقق كسي است كه در زندگي علمي خويش، با كساني كه در 
انديشه و انديشيدن»مقلد« هستند، نمي  نشيند تا چه رسد به اين كه با آنان هم 

نشين شود. مولوي در مثنوي چه خوش سروده است:
از محقق تا مقلد فرق هاست

كاين چو داوود است و آن ديگر صداست
منبع گفتار اين سوزي بَُود

وان مقلد، كهنه آموزي بَُود
 مطالعه زندگي و شيوه علمي كساني كه مقلدانه نمي  انديشيده اند و محققانه 
مي  نوشته اند. بدين رو، زندگي و روش علمي عالمه اميني، عالمه طباطبايي، 
عالمه مطهري و عالمه جعفري رضوان اهلّل عليهم اجمعين مي تواند الگويي 
پسنديده در اين زمينه  ها باشد. يا مثاًل گفته اند: »يکي از محققان مي خواسته 
است كه در كتاب دايرة  المعارف خويش، متراژ پل قديمي و سمبليك اهواز را 
بنويسد. بدين منظور، هيئتي را از تهران به اهواز مي  فرستد تا دقيقًا متراژ آن 

را محاسبه نمايند و آن گاه در دايرة  المعارف خود بنگارد«.
 حضور داشتن در جلسات و شركت كردن در مجالس علمي اي كه با نگرشي 
تحقيقي و تحليلي تشکيل مي شود. بدين جهت، محقق كسي است كه در زندگي 
علمي اش، به جلسات و مجالس غير علمي و جلسات و يا مجالسي كه عنوان 
علمي دارد، اما روشي غير تحقيقي و غير تحليلي نيز دارد، پا نمي  گذارد. ُپر 
روشن است كه اين سخنان و اين پيشنهادها، موضوعات و مسائلي را كه اساسًا 

بايد با روشي تقليدي و نه تحقيقي به آن  ها دست يافت، شامل نمي شود.
از  پس  را  خويش  پژوهش هاي  بيابيم،  هم  و  بتوانيم  هم  كه  در صورتي   .5
نگارِش نهايي و براي مطالعه و بازنگري و برخورداري از صحت و دقت بيش 

تر، دست كم به دو تن، با اين دو ديدگاه و ويژگي بدهيم:
البته چه  گذاشتن.  وقت  و  داشتن  دقت  ويژگي  دو  با  و  نگارشي  ديدگاه  از   
شايسته است اگر نگوييم بايسته است هديه اي نيز براي انجام دادن اين دو كار، 
براي اين دو بزرگوار أَداَم اهللُّ ِظلَُّهما در نظر بگيريم و يا به گونه اي ديگر و بهتر، 
اين زحمت و خدمت آنان را جبران نماييم و در هر دو صورت، آيه 61 سوره 
مؤمنون، يعني»اُولئَِك يساِرعوَن ِفي الَخيرات و ُهم لَها سابِقون«، را فراموش 

نکنيم. چه خوش گفته اند: »آش از دهان كه افتاد، از مزه خواهد افتاد.«
6. در تحقيقات و تأليفات خود و متناسب با مطالب و مخاطبان آن، از مواد و 
مطالب زير به عنوان استناد و يا استشهاد استفاده نماييم: آيات قرآن؛ روايات 
معصومان)ع(؛ اصول منطقي و قواعد عقلي؛ قوانين تجربي و نظريات علمي؛ 
نظريات و سخنان بزرگان دين و دانش؛ اشعار؛ داستان و خاطره؛ آمار و اخبار؛ 

تمثيالت و امثال و ِحَکم؛ طنز و لطيفه.
7. اگر در تحقيقات و تأليفات خويش از شعر استفاده مي  نماييم، به اين نکات 

ظريف و دقيق توجه كنيم:
 هيچ گاه از شعر به عنوان دليل و يا استناِد سخن استفاده ننماييم، بلکه از آن 
به عنوان تأييِد سخن و استشهاد براي آن و گاه براي تغيير ذائقه خوانندگان 
نوشته خود بهره ببريم و اگر ديگران نيز در استفاده از شعر، به غير گونه اي كه 
گفته شد، عمل كردند، ما نيز آنان را مورد نقد قرار دهيم؛ زيرا كسي ممکن 

است در برخورد با دشمن و مدارا كردن با او به اين شعر حافظ استناد كند:
آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا
شخص ديگري نيز ممکن است در برخورد با دشمن و مدارا نکردن با او به اين 

شعر سعدي استناد نمايد:

امروز بُکش، چو مي توان ُكشت
كآتش چو بلند شد، جهان سوخت

مگذار كه زه كند كمان را
دشمن كه به تير مي توان دوخت

 در انتساب شعر به شاعر دقت كنيم تا مثاًل بيِت»موجيم كه آسودگي ما عدم 
ماست / ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم« را كه از كليم كاشاني و از نظر ترتيب 
مصراع  ها به صورت پيشين است، به اقبال الهوري نسبت ندهيم. گفتني است 
كه اين بيت در ترجيع  بند ساقي  نامه كليم كاشاني است و َمطلِع بنِد پنجم آن 
بدين صورت است: »مستيم و عنان دل خودكام نگيريم/ تا جام بَُود عبرت از 

ايام نگيريم.«
 اشعار را از نظر كلمات و چينش، به طور درست بخوانيم و بنويسيم تا مثاًل 
اين بيِت مولوي در مثنوي را، يعني»چون كه با كودک سر و كارم ُفتاد/ هم 
زبان كودكي بايد گشاد«، به صورِت»چون كه با كودک سر و كارت فتاد/ پس 

زبان كودكي بايد گشاد« نخوانيم و ننويسيم.
 اشعاري را در تحقيقات و تأليفات مان به كار گيريم كه از نظر وزن و قافيه 
معيوب نباشند. به طور نمونه، بيِت »ياِر جسماني بَُود رويش چو مرگ/ صحبتش 
شوم است بايد كرد ترک« داراي عيب قافيه اي به نام اِكفاء يا همان اختالف 
َروي است كه در اين بيت، حرف َروي در آخر دو كلمه»مرگ« و»ترک« با 

يکديگر مطابقت ندارد و يکي حرف »گ« و ديگري حرف»ک« است.
8. چنان چه دوست داريم كه تحقيقات و تأليفات مان با استقبال روز افزون 
خوانندگان و مخاطبان رو به رو شوند، از گفتن سخنان كليشه اي و باسِمه اي و 
مطالب كهنه و نخ نما دوري كنيم و به گفتن سخناِن تر و تازه و مطالب نو و با 
طراوت روي آوريم و خدا وكيلي حرفي براي گفتن داشته باشيم. كليم كاشاني 

چه خوش گفته است:
گر متاع سخن، امروز كساد است»كليم«

تازه كن طرز كه در چشم خريدار آيد
البته شمار فراواني از ما اگر بنا بر احتياط، نگوييم همه ما هميشه بر اين پندار 

و در اين رؤياييم كه حرف  هاي نو و تازه اي زده ايم و مي  زنيم!
9. اگر ما به اين حقيقت روشن و ساده دست يازيم هر چند با تلقين به خويشتن 
براي  كه  گونه  همان  و  نبوده ايم«  مؤلف  و  محقق  زاد،  كه»مادر  باشد  هم 
را  فراواني  وقت  َعمراً«  َزيٌد  يادگيري»َضَرَب  و  ديگر  فنون  و  علوم  فراگيري 
صرف و گاه تلف مي  نماييم، براي محقق و مؤلف شدن نيز بايد وقت فراواني را 
صرف كنيم، آن گاه پيش از آغاز هر تحقيق و پژوهشي و هر تأليف و نگارشي، 
به فراگيري دو فن و هنر مهم روي مي  آوريم: روش تحقيق و پژوهش؛ روش 

تأليف و نگارش.
10. پيش از فراگيري دو روش پژوهش و نگارش و يا هم زمان با آن، بايد روش 
از  تأليفات مان  هايي را نيز فرا بگيريم و آن گاه خواهيم ديد كه تحقيقات و 
صحت، دقت و سرعت بيش  تري نيز برخوردار شده اند و چه زيبا گفته اند: »اگر 
به من روش ماهيگيري را ياد دهيد، بهتر از آن است كه هر روز به من يك 
ماهي بدهيد« و آن روش ها عبارت است از: روش مطالعه و تندخواني؛ روش 
تلخيص و خالصه نويسي؛ روش فيش  برداري و يادداشت  برداري؛ روش تنظيم 
فيش  ها و دسته بندي يادداشت  ها؛ روش نقد و بازنگري مطالب و يادداشت ها؛ 
روش طبقه بندي كتاب ها و تنظيم كتابخانه؛ روش مأخذشناسي و كتابشناسي؛ 

روش ترجمه؛ روش كار با رايانه و استفاده از برنامه  هاي رايانه اي.
11. با توجه به اين كه امام حسين)ع( فرموده اند: »... ِمن َدالئِِل العالِم اِنتِقاُدُه 
لَِحديثِه. ...«. »از نشانه  هاي دانشور اين است كه خودش سخنان خويش را به 
نقد كشد.« هيچ پژوهشي را پيش از انجام دادن اين دو كار مهم، به كسي يا 

جايي عرضه نکنيم:
را  پژوهش خود  باز هم  كار،  اين دو  دادن  انجام  از  بازنگاري. پس  بازنگري؛ 
عرضه نکنيم و اين تجربه را آويزه گوش خويش قرار دهيم و به مدت حدود 
شيرين  حافِظ  كه  بگيريم  فاصله  پژوهشي مان  كار  از  روز(  اربعين)چهل  يك 

سخن گفته است:
سحرگه رهُروي در سرزميني
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همي گفت اين معما با قريني
كه اي صوفي! شراب آن گه شود صاف

كه در شيشه برآرد اربعيني
پس از سپري شدن اين مدت، دوباره به سراغش برويم و آن را مطالعه نماييم 
و سپس به ديگران عرضه كنيم. اگر از اين تجربه، بهره و يا بهره  هاي علمي 
و تحقيقي و تأليفي جديدي نصيب تان شد كه إن شاء اهلل خواهد شد، در حق 

گوينده اين تجربه، دعاي خيري نيز بفرماييد كه سعدي گونه:
غرض نقشي است كز ما باز مانَد

كه گيتي را نمي  بينم بقايي
مگر صاحبدلي روزي به رحمت

كند در كار درويشان دعايي
12. از آفت  هايي كه شماري از محققان و مراكز تحقيقاتي اگر نگوييم بسياري از آن ها 
به آن دچار مي شوند و گاه هم چون خوره به جان شان مي  افتد»پراكنده كاري« و 
»نيمه  كاري« در تحقيقات است. يك روز در مجلسي كه تني چند از محققان 
حضور داشتند، همگي مي  گفتند و مي  ناليدند كه چقدر تحقيقات پراكنده و نيمه 
 كاره دارند. در اين ميان نيز، يکي از محققان را نام مي  بردند كه تا يك تحقيق 
و تأليف خود را به پايان نرساند، به تحقيق و تأليف ديگري نمي پردازد. به همين 
جهت نيز بوده است كه تاكنون حدود 100 كتاب و مقاله را به نگارش در آورده 
است. بنابراين، از خداي خويش بخواهيم كه به همه ما توفيق دهد تا بتوانيم 
ُجُل َعلي  به اين حديث ژرف و شگرف از امام صادق)ع( عمل كنيم: »إِذا كاَن الرَّ
ُل َعنه إِن شاَء إِلي َغيِره...« »هر گاه كسي در  َعَمٍل َفلْيُدم َعلَيِه َسَنًة ُثمَّ يَتَحوَّ
حال انجام دادن كاري است، تا يك سال آن را ادامه دهد و سپس اگر خواست، 

از آن كار دست كشد و به سراغ كار ديگري رود.«
 13. از آفت  هاي برخي محققان و مراكز تحقيقاتي، نظم منطقي نداشتن در 
مطالب شان است و سوگمندانه بايد گفت كه گاه اين بي نظمي تحقيقاتي را با 
عبارت  هايي نامقبول و حتي گاه نامشروع هم چون»نظم ما در بي نظمي ماست« 
حضرت  مان،  موالي  كه  حالي  در  مي  كنيم،  توجيه  الَکالم«  يُجرُّ  و»اَلَکالُم 
اميرمؤمنان علي)ع(، چه زيبا همه ما را سفارش مي  كنند: »أُوصيُکما و َجميَع 
ُولدي و أَهلي و َمن بَلََغُه ِكتابي بَِتقَوي اهللِّ و نَظِم أَمِرُكم...« »شما دو تَن)امام 
امام حسين)ع(( و همه فرزندان و خاندانم و هر كسي را كه نوشته  حسن و 
من به دست او مي  رسد، به تقواي الهي و نظم در كارتان سفارش مي كنم«. 
»أَحَسُن الَکالم ما زانَُه ُحسُن النِّظام و َفِهَمُه الخاصُّ و العاّم«. »زيباترين سخن، 
آن است كه ساختار زيبايش آن را آراسته كرده باشد و نخبگان و همگان آن را 

دريابند.« شاعر نيز چه زيبا گفته است:
بيار اي سخنگوي چابك سراي
بساط سخن را يکايك به جاي

14. چنان چه واقعًا پژوهنده و نويسنده ايم، فقط به فکر كيف و تلفن همراه 
نباشيم؛ بلکه به فکر قلم و كاغذ همراه نيز باشيم. اگر چه اغراق  آميز است، 
گفته اند: »هر كس قلم و كاغذ به همراه خود نداشته باشد، علم و حکمت در 
قلب او جاي نخواهد گرفت«. شايسته است اين قلم و كاغذ از همان نوِع قلم 
و كاغذي باشد كه در تحقيقات و تأليفات مان از آن  ها استفاده مي  نماييم تا 
برگه  هاي  و  قلم،  رنگ  و  جنس  نظر  از  يادداشت  ها  دستي  يك  و  يکساني 
يادداشت از نظر اندازه، فاصله سطرها و حاشيه  ها، عنوان  گذاري، دسته بندي و 
مانند آن محفوظ بماند و پاكيزگي و زيبايي ويژه خود را از دست ندهد. گفتني 
است اگر بخواهيم محکم كاري كنيم، بهتر است كه اين قلم و كاغذ را، هم در 

جيب، هم در كيف و هم در وسيله نقليه خود نيز بگذاريم.
15. از خداي سبحان بخواهيم كه در تحقيقات و تأليفات مان، اگر»بوِد«مان 
بيش از »نموِد«مان نيست، دست كم»نموِد«مان بيش از»بوِد«مان نباشد. به 

گفته سعدي در كتاب بوستان:
به اندازه»بود« بايد»نمود«

خجالت نَُبرد آن كه نَْنمود و بود
كه چون عاريت برَكنند از سرش

نمايد كهن جامه اي در برش

اگر كوتهي، پاي چوبين مبند
كه در چشم طفالن نمايي بلند

وگر نقره اندوده باشد نُحاس
توان خرج كردن بِر ناشناس
َمنِه جان من آب زر بر پشيز
كه صراف دانا نگيرد به چيز
زراندودگان را به آتش بََرند

پديد آيد آن گه كه مس يا َزَرند
16. پژوهش هاي خود را با قلم»سياه« بنويسيم تا همان گونه كه در روانشناسي 
اغلب كتاب  ها  در چاپ  رايج  نيز  و  باشخصيت  رنگي  از  رنگ  ها گفته اند هم 
يا  و  كمرنگي  با  دستنوشته،  كردِن  كپي  از  پس  هم  و  باشيم  كرده  استفاده 

ناخوانايي حروف و كلمات آن رو به رو نگرديم.
17. تحقيق و تأليف خود را با خط خوش و يا دست كم با خط خوانا بنويسيم و 
اگر داراي خط خوش و يا خوانايي نيستيم، اين كار را به شخص ديگري بسپاريم 
و يا چنان چه هزينه پاكنويس كردن با هزينه حروف چيني كردن آن تفاوت 
چنداني ندارد، تحقيق و تأليف خود را حروف چيني كنيم و سپس هزينه آن را از 
ناشر و جز آن دريافت نماييم؛ زيرا معمواًل ناشران، اين هزينه  ها را به ما پرداخت 
مي  كنند و حتي برخي از آنان، به جهت اين كه باري از مراحل چاپ كتاب را 
از دوش شان برداشته ايم، از ما سپاسگزاري و قدرداني نيز مي نمايند. بايد تأكيد 
بورزيم ناخوانايي و ناپاكيزگي متن و دست نوشت، ممکن است باعث شود كه 
ناشر بدون مطالعه دست نوشته  مان نسبت به چاپ آن نظر منفي بدهد. پس به 
گفته درست و زيباي يکي از نويسندگان گوش فرادهيم: »خوانايي و پاكيزگي 
متن دست نوشت، عامل چاپ آن نمي  شود، اما مانع چاپ نشدن آن مي  گردد.«
18. تالش كنيم مطالب مان را روي برگه كالسور بزرگ بنويسيم تا هرگاه 
كه خواستيم، نسبتًا به آساني بتوانيم از مطالب آن بکاهيم و يا بر آن بيفزاييم 
و آن  ها را آسان  تر كپي نماييم و حروف چين نيز بتواند در هنگام انجام دادن 

كار خود، به آساني آن  ها را جا به جا نمايد.
19. مطالب مان را با فاصله تقريبي دو سانتي  متر بين سطرها و روي يك طرف 
برگه بنويسيم تا هم براي تجديد نظرهاي احتمالي خودمان و اصالحات قطعي 
ويراستاِر نوشته مان جاي خالي گذاشته باشيم و هم حروف چين كتاب مان به 
راحتي و با غلط  هاي كم تري، مطالب ما را حروف چيني نمايد. توجه داشته 
باشيم كه برگه  هاي كالسور چهار حلقه اي، ديرتر از برگه هاي دو حلقه اي كنده 
مي شوند و از بين مي روند؛ هر چند مي دانيم كه برچسب  هاي حلقه اي شکلي 

براي جلوگيري از اين كنده شدن، در فروشگاه  هاي لوازم التحرير وجود دارد.
20. اگر بر يك طرف برگه كاغذ، مطالب مان را مي  نويسيم، براي حاشيه باال، 
پايين و سمت چپ صفحاِت دست نوشِت خود، فاصله اي حدود دو سانتي متر و 
براي حاشيه سمت راست آن، فاصله اي حدود سه سانتي  متر را در نظر بگيريم 
و آن را سفيد و نانوشته باقي بگذاريم تا هم براي اصالحات و اضافات خود و 
ويراستار، جاي خالي داشته باشيم و هم حروف چين به راحتي و با غلط  هاي 
نمايد. شايان گفتن است كه  را حروف چيني  ما  بتواند دست نوشت  كم تري 
بيشتر بودِن فاصله يك سانتي  متر در حاشيه سمت راست، براي جاي منگنه و 
يا چسب و يا صحافي كردن شيرازه دست نوشته است و در صورتي كه مطالب 
خود را بر پشت برگه دست نوشت نيز مي  نويسيم، براي حاشيه سمت راست 
فاصله اي  آن،  حاشيه سمت چپ  براي  و  متر  سانتي  دو  فاصله اي حدود  آن، 

حدود سه سانتي متر را در نظر بگيريم و آن را سفيد و نانوشته باقي بگذاريم.
21. شماره صفحات دست نوشت را در انتهاي سطر اول و به طور واضح و 
ُپررنگ بنويسيم و در صورتي كه مطالب مان را پشت برگه نيز مي  نويسيم، 

شماره صفحات پشت برگه را در ابتداي سطر اول بنگاريم.
22. نوشتن هر مطلب جديدي را از صفحه جديد آغاز كنيم و مطالب را پشت 
يا  مطلب  بخواهيم  بعداً  چه  چنان  تا  ننويسيم  طوماري  به صورت  و  هم  سر 
مطالبي را به دنبال و در ادامه مطالب قبلي اضافه نماييم، با مشکل كمبود جا 

براي آن رو به رو نگرديم.
23. آغاز هر فصل يا بخش را با فاصله سفيِد از باالي صفحه آغاز كنيم تا هم 
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دست نوشت ما زيباتر شود و هم ويراستار و حروف چين و سپس خواننده بدانند 
كه با فصل و بخش و مطالب جديدي رو به رو شده اند.

24. يکي از مشکالت پژوهندگان و نويسندگان، نوشتن پاورقي  هاي مطالب 
شان است؛ زيرا فراوان پيش مي  آيد كه آنان چون به پايين صفحه دست نوشت 
خود مي  رسند، متوجه مي شوند كه پاورقي هاي آن صفحه را ننوشته و جاي 
خالي براي آن نگذاشته اند و گاه نيز اصاًل فراموش مي كنند كه پاورقي  ها را 
را  يا حتي صفحات  پاورقي فالن صفحه  كه  يادشان مي آيد  بعداً  و  بنويسند 

ننوشته اند. دو راه را براي حل اين مشکل پيشنهاد مي كنيم:
 با توجه به اين كه گفته شد پشت برگه دست نوشت را شايسته است سفيد 
و نانوشته بگذاريم، مي توانيم تمام پاورقي  هاي هر صفحه را در پشت همان 
صفحه بنگاريم و به ناشر و حروف چين، اين نکته را تذكر دهيم كه پاورقي هاي 

هر صفحه در پشت همان صفحه است.
 به هر جاي متِن داراي پاورقي كه رسيديم، در همان هنگام و از پايين صفحه 
به جهت باالي صفحه و به اندازه تعداد سطرهاي هر پاورقي، در پايين صفحه 
دست نوشت خويش فاصله بگذاريم و اين فاصله را با نشانه اي، مانند نقطه و 
خط تيره ُپررنگ، براي خودمان مشخص نماييم و سپس نوشتن را ادامه دهيم تا 
به پاورقي دوم برسيم. در اين هنگام نيز از محل نشانه پيشين و در جهت پايين به 
باالي صفحه و به تعداد سطرهاي پاورقي دوم، فاصله مي گذاريم و اين فاصله را 
با نشانه اي معين مي كنيم و به همين ترتيب، پاورقي  هاي بعدي را دوباره با همان 
نشانه مشخص مي  نماييم. آن گاه و در هنگام نوشتن، به نخستين نشانه اي كه 
رسيديم، از نوشتن ادامه متن خودداري مي  ورزيم و نوشتن پاورقي ها را به ترتيب، 
آغاز مي نماييم. پس از نوشتن پاورقي هاي آن صفحه به هر تعداد كه باشند 
نوشتن ادامه متن را از صفحه بعدي آغاز مي كنيم و پاورقي هاي صفحات بعدي 
را نيز به همين گونه اي كه گفته شد، مي نويسيم. اميد است كه ديگر با مشکلي 

به نام پاورقي  نويسي رو به رو نشويم.
25. اگر مي خواهيم كه متن حروف چيني شده كتاب مان از زيبايي و چشم نوازي 
پسنديده اي برخوردار باشد، خوب است با برخي از اصطالحات تايپي و مثاًل در 

برنامه »زرنگار« كه در زير آورده شده است، آشنا شويم:
 نام قلم)Font( كه تعيين كننده شکل اصلي قلم است، مانند قلم لوتوس، 
قلم ميترا و قلم كامپيوست و نازنين. مثاًل همين كلماتي كه در حال مطالعه آن ها 

هستيد، با قلم نازنين حروف چيني شده است.
 نماد يا سياق قلم)Style( كه تعيين كننده نمايش خاصي از يك قلم است، مانند 
قلم نازک، قلم سياه، قلم ايرانيك)خميده از راست به چپ(، قلم ايتاليك)خميده از 
چپ به راست( و تركيبات آن  ها هم چون قلم نازک ايرانيك و قلم سياه ايتاليك. 
مثاًل كلمه »اهواز« به صورت نازک و ايرانيك و كلمه»آبادان« به صورت سياه و 

ايتاليك حروف چيني شده است.
 پوينت قلم)Point size( كه تعيين كننده اندازه قلم است، نظير قلم با پوينت يا 
اندازه 10 و قلم با پوينت يا اندازه 14. مثاًل همين جمالتي كه در حال مطالعه آن  
ها هستيد، با قلم پوينت 14 و جمله»يادگيري روش فيش برداري از ضروريات 

تحقيق و تأليف است« با قلم پوينت 10 حروف چيني شده است.
 حالت قلم كه تعيين كننده نوع حالت عادي، اَنديس باال، انديس پايين، كشيده 
همين  به  كلمه»قلم«  عادي  حالت  مثاًل  است.  كلمات  و  فشرده حروف  يا  و 
صورتي بود كه ديديد و حالت كشيدگي آن به صورت»قلم« با 50% كشيدگي 

و حالت فشرده آن به صورت»قلم« با 50% فشردگي است.
وسط چين  راست چين،  ترازشده،  چينش  نوع  كننده  تعيين  كه  قلم  چينش   
و چپ چين حروف و كلمات است. مثاًل نوع چينش راست چين، وسط چين و 
چپ چين در عبارت زير نشان داده شده است: آيين پژوهش و نگارش)راست 
چين( آيين پژوهش و نگارش)وسط چين( آيين پژوهش و نگارش)چپ چين(.

26. بکوشيم كه هر گونه اصالحات و اضافات مربوط به متن دست نوشته مان 
را پيش از حروف چيني كردن انجام بدهيم؛ زيرا انجام دادن اين كار پس از حروف 
چيني جز در موارد خاص باعث ناراحتي رواني حروف چينان مي شود، حتي اگر ما 

ناراحتي آنان را از نظر اقتصادي، با پرداخت حق الزحمه آن جبران كنيم.
27. هنگامي كه كتاب و پژوهش ما حروف چيني شد، براي غلط  گيري و نمونه 
 خواني، نخست آن را به شخص ديگري كه داراي چهار ويژگي زير است بدهيم: 
آشنايي نسبي با محتوا و مطالب متن نمونه خواني؛ آشنايي نسبي با نشانه هاي 
نمونه  خواني؛ برخورداري از دقت در هنگام نمونه  خواني؛ برخورداري از صبر 
و حوصله در هنگام نمونه  خواني. اين كه مي  گوييم نمونه  خواني كتاب مان را 
نخست به شخص ديگري بدهيم، بدين جهت است كه چون خوِد ما با مطالب 
كتاب مان آشنا هستيم و اين مطالب از قبل، در ذهن ما نقش بسته اند، همين 
موجب مي گردد كه برخي از كلمات، بدون اين كه از سوي ما غلط گيري شوند، 
از برابر چشم ما سريعًا عبور نمايند. دوم اين كه پس از غلط  گيري آغازين از 

سوي ديگران، وقت ما هنگام غلط گيري مجدد، كم تر تلف خواهد شد.
28. پس از حروف چيني، تحقيقات و تأليفات خويش را افزون بر شخص ديگري 
كه گفته شد حتماً خودمان نيز غلط گيري كنيم و اين كار را براي خود، كسر شأن 
ندانيم تا صحت تايپي كارمان از ضريب اطمينان باالتري برخوردار باشد و در 
اين زمينه، به ديگران چندان اطمينان نداشته باشيم تا ناخواسته در دام غلط  هاي 
به جاي  كه  نشود  كتاب  هايي  آن  مانند  ما  كتاب  و  نگيريم  قرار  خنده برانگيز 
عبارِت»روش فيش برداري و دسته بندي مطالب« كه به قلم اين جانب نگاشته 
شده بود اين گونه حروف چيني كرده بودند: »روش فيش برداري و بسته بندي 

مطالب«. 
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تابستان 1942 دانشگاه كاليفرنيا در بركلی. رابرت سربر، اميل كونوپينسکی، 
فليکس بالخ و هانس بيته دورتا دور يك ميز نشسته اند. »آپی« در باالی ميز 
نشسته است. سربر مشغول كشيدن سيگار است. آپی پوشه ای در جلوی خود 
دارد. بيرون درب اتاق يك مأمور اف. بی. آی در حال چرت زدن است. ورود 
بدون اجازه به اين اتاق ممنوع است. آپی پوشه را باز می كند. عکس هايی از 
اثرات انفجار چند تن تی. ان. تی در هليفاكس را با احتياط از پوشه خارج می كند. 
 بيته عکس ها را در دست دارد. به آنها نگاه می كند و دست به دست عکس ها 
می چرخد. پشت درب اتاق صدای بگومگوی فردی با لهجه اروپای شرقی با 
مأمور اف. بی. آی به گوش می رسد.  بالخ سرش را از روی عکس ها بلند می كند. 
با خنده می گويد: »ادوارد تلر«. آپی متوجه صدای بگومگو شده است درب را 
باز می كند. تلر با لهجه غليظ خود مأمور را به تمسخر می گيرد. آپی دست در 
كيف خود می كند. يك برگ قرمز رنگ از آن بيرون می كشد. روی برگه درج 

شده »جواز برائت جوليوس. رابرت. اپنهايمر«، »فوق سری«. 

تلر با تمسخر می گويد: »آپی، من نصف اين كشور را با ترن طی نکردم به 
خاطر اين برگه مسخره دم درب گير كنم.« مأمور اف. بی. آی لبخندی به لب 
دارد. دوباره بر جای خود قرار می گيرد. كالهش را تا پائين چشمهايش پائين 

می كشد و مشغول چرت زدن می شود. 
تلر به اتاق وارد می شود. هانش بيته دم درب ايستاده. تلر فرياد می زند: »هانس 
بيته«. ناگهان نگاه تلر به بالخ می افتد. فرياد می زند: » حدس بزن آخرين بار 

كی هم رو ديديم؟« بالخ: »بالتيمر، 1938«
آپی به رابرت سربر اشاره می كند و می گويد: »باب سربر«. تلر: »سالم باب، 

من با كارهات آشنا هستم«. تلر با اميل كونوپينسکی احوال پرسی می كند.
 فرياد می زند: »آپی، چه گروه تحيقی دوست داشتنی. من كلی چيز با خودم 
آوردم«. آپی می گويد: » ادوارد، ممنون، اما ما صورت جلسه خودمون را داريم.« 
می ماند. شکافت  نوبت  منتظر  می نشيند.  خود  پشت صندلی  دلخوری  با  تلر 
هسته ای در دستور جلسه است. قرار است در باب اندازه، قدرت، شکل، وزن و 

مکانسيم كار بمب شکافتی بحث شود.
ثانيه ها می گذرند. نوبت به تلر می رسد. تلر 2 ساعت تمام پای تخته ايستاده. 
با حرارت بحث »ايچ بامب« )سوپر( را ادامه می دهد. تمام تخته را واكنش های 
دوتريم، تريتيم و ئيدروژن گرفته است. بيته سرش را با دو دستش گرفته است. 
بالخ با عالقه به معادالت تلر نگاه می كند. آپی مشغول پيپ كشيدن است. 
سربر با ناراحتی به آپی نگاه می كند. اپنهايمر به تلر می گويد: »انرژی اوليه اين 

واكنش ها را از كجا می آوری؟«
تلر: »ما تازه اول راه هستيم. تمام مسائل تئوريك به زودی حل خواهند شد.«

بيته فرياد می كشد: »ادوارد....«
اپنهايمر به باب اشاره می كند و از او می خواهد برای بحث درباره مشکالت 
اقليت  در  را  ادوارد كه خود  آيد.  تابلو  پای   الکتروديناميکی شکافت هسته ای 
ناراحت است.  می بيند به سرعت دست در كيف خود می كند. باب به شدت 

هانس دو دستش را روی سرش گذاشته است و فرياد می كشد.
ادوارد فرياد می زند: » ديشب محاسباتی كردم كه نشان می دهد بر اثر انفجار 
يك بمب اتمی جو زمين خواهد سوخت و زمين تبديل به يك ستاره خواهد شد.«
اپنهايمر نقش بر صندلی خود می شود. نگاهی به هانس بيته می كند. بيته 
قهرمان حل مسائل است. آپی از او می خواهد اين محاسبات را با دقت انجام 
دهد. بيته فرياد می كشد كه ديگر قادر نيست در اين اتاق به فکر كردن ادامه 
دهد. اما تا قبل از رسيدن ژنرال گرووز بايد اين محاسبات را تکرار كند. هانس 

به آپی می گويد تا فردا صبح محاسبات را انجام خواهد داد.
تلر دفتردستکش را جمع می كند. با لبخند نگاهی به آپی می كند و می گويد:« 

تو خيلی روشنفکری، حيف كه اجازه حرف زدن كامل به آدم نمی دی.«
آپی نگاهی می كند و می گويد: »ادوارد تو كه دو ساعت بدون وقفه صحبت 

كردی.«
جلسه در اين اتاق پر از دود به انتها می رسد. اپنهايمر قبل از رفتن از حضار 
می خواهد در باب مسائلی كه در اين اتاق مورد بحث قرار می گيرد با هيچ كس 
صحبتی نکنند. بيته به پای تخته می رود و تخته را پاک می كند. همه از اتاق 
خارج می شوند. ديگر هيچ اثری از صحبت در باب شکافت هسته ای و همجوشی 

هسته ای نيست.
آپی به سرعت به سمت منزل دكتر جين تاتالک می رود. سالها بعد اين ديدار ها 
دردسر ساز شد. شايد همه چيز از اين اتاق شروع شد. شايد هم از جای ديگر. 
در اين سری نوشته ها سعی بر آن است كه به صورتی باز اكتشافی مروری بر 
يك سری از وقايع كه تاريخ دنيا را برای نيم قرن تحت تأثير خود قرار دارند، 
داشته باشيم. سعی بر آن است وقايع به صورتی دقيق بيان شوند. تعداد نام هايی 
كه در اين جريان دخيل بودند بسيار است. تمام سعی را خواهم داشت به منظور 
جلوگيری از مفصل شدن اين سری نوشته ها، تنها از افراد موثر نام برده شود. 
آيا شکافت و همجوشی هسته ای باعث سوختن جو زمين می شود؟ )اين سند 
در سال 1979 از طبقه بندی خارج شد. مقاله مشتركی است بين ادوارد تلر، 
اميل كونوپينسکی و چارلز ماروين. اين سند فرم نهايی محاسباتی است كه 

هانس بيته انجام داد.(   
ادامه دارد
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انسان هميشه منتظر معجزه ای از پروردگارش بوده، غافل از اين كه قرآن 
سراسر معجزه است. خداوند متعال در هر فصلی ميوه های متناسب با آن فصل 
را آفريد تا آدمی بر اساس نيازهای جسمی خود از آن ميوه ها استفاده كند. محققان 
طب قرآنی بر اين عقيده اند كه انار به عنوان يك ميوه بهشتی از اين جهت 
در فصل پاييز به بار می نشيند كه فصل پاييز فصل خزان درختان و گرفتگی 
آسمان است و برای جلوگيری از افسردگی و نگرانی دانه های انار بسيار مفيد 

بوده و موجب شادابی می شوند. 
كتب  در  حتی  است  داشته  وجود  قديم  از  كه  است  ميوه هايی  از  يکی  انار 
 مقدس چندين بار نام آن ذكر شده است. هومر شاعر معروف يونان در كتاب خود 
) اوديسه ( از آن نام برده است. معروف است كه حضرت سليمان باغ بزرگی پر از 

درخت های انار داشته كه به آن عشق می ورزيده است.
  Pomegranate درخت انار بومی ايران و مناطق مجاور آن است. كلمه انگليسی

از زبان يونانی مشتق شده كه به معنی )سيب با هسته های زياد( می باشد. 
انار درخت كوچکی است كه ارتفاع آن تا 6 متر می رسد و در مناطق نيمه 
گرمسيری می رويد. شاخه های آن كمی تيغدار و برگ های آن متقابل، شفاف 

و ساده است. 
گل های انار درشت برنگ قرمز اناری ولی بی بو می باشد. ميوه آن كروی با 
اندازه های مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و يا زرد رنگ است. و در كل حدود 

بيست نوع مختلف انار در دنيا موجود است.

ترکیبات شیمیایی 
قسمت های مختلف درخت انار مخصوصا پوست ريشه و ساقه انار دارای در حدود 
20 درصد تانن و اسيد پونی كوتانيك Punicotaniv acid می باشد. پوست 
درخت انار دارای الکالوئيدی بنام پله تيه رتين Pelletierin است. يك عدد 
انار 40 درصد نياز روزانه شخص به ويتامين C را تامين می كند. همچنين انار 
منبعی غنی از اسيد فوليك و آنتی آكسيدان است. آب انار برای پيشگيری از 
سرطان مفيد است، سالمت قلب را بهبود می بخشد و حتی می تواند توان جنسی 

را تقويت كند.
انار همچنين می تواند چربی های  تاكيد كرده اند كه آب  متخصصان تغذيه 

اطراف معده و شکم را در زنان و مردان چاق كاهش دهد.
اين متخصصان در يك آزمايش يك ماهه ثابت كردند، ميزان تشکيل سلول های 
چربی در اطراف شکم در افرادی كه آب انار مصرف می كنند، كاهش می يابد. 
كسانی كه آب انار می نوشند، فشار خونشان پايين می آيد و بنابراين خطر بروز 
حمالت قلبی و سکته مغزی و بيماری كليوی در اين اشخاص نيز به ميزان 
قابل توجهی كاهش پيدا می كند. پزشکان معتقدند كه آب انار می تواند مقدار 
آزمايشات  را كاهش دهد.  به اسيد چرب  اسيد چرب موجود در خون موسوم 
قبلی كه روی انسان و حيوانات انجام گرفته، نشان داده است كه مقدار زيادی  
از اين اسيد چرب، ذخيره چربی را در اطراف شکم افزايش می دهد و در نتيجه 

سبب تشديد احتمال ابتال به بيماری قلبی و ديابت نوع دوم می شود.

خواص داروئی انار
 از نظر طب قديم ايران، انار سرد  و قابض است. آب انار سرد و پوست آن 

سرد و خشك و بسيار قابض می باشد. پوست ريشه درخت انار از بقيه قسمت های 

 اين درخت قابض تر است. برای مصارف دارويی 
از گل، برگ، پوست درخت، پوست ريشه و دانه انار استفاده می شود.

1. انار شيرين ادرار آور است.
2. انار با دانه ملين مزاج است.

3. آب انار شيرين برای بيماريهای مجاری ادرار مفيد است.
4. ترشح صفرا را زياد می كند.

5. آب انار اسهال را برطرف می كند.
6. اگر انار را با عسل مخلوط كرده و هر روز چند قطره در بينی بچکانيد از 

رشد پوليپ در بينی جلوگيری می كنيد.
7. خون ساز است.

8. خون را تصفيه می كند.
10. برای سالمندان بهترين دارو برای تقويت كليه است.

11. آب انار خنك كننده است.
12. رنگ صورت را شاداب می كند.

13. صدا را باز كرده و گرفتگی صدا را برطرف می كند.
14. برای وزن اضافه كردن انار بخوريد.

15. آب انار مقوی قلب و معده است.

خواص قسمت های دیگر درخت انار 
1. جوشانده پوست ريشه درخت انار كرم معده و روده را از بين می برد.

2. جوشانده پوست درخت انار نيز اثر ضد كرم درد.
3. برای برطرف كردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انار و يا 

جوشانده برگ های انار استفاده كنند.
4. خانم هايی كه عادت ماهيانه شان منظم نيست می توانند از جوشانده برگ های 

انار استفاده كنند.
5. برگ های له شده انار را اگر روی پوست بگذاريد خارش را از بين می برد.
6. برای برطرف كردن سوختگی پوست، گل های انار را له كرده و با روغن 

كنجد مخلوط كنيد و اين پماد را روی قسمت سوختگی بماليد.
7. جوشانده پوست درخت و پوست ريشه درخت انار كرم كش است.

8. دم كرده گل انار اسهال مزمن را برطرف می كند.
9. دم كرده گل های انار را بصورت غرغره برای از بين بردن زخم های دهان 

بکار ببريد.
10. برای برطرف كردن دندان درد، دم كرده ريشه درخت انار را در دهان مزه 

مزه كنيد.
11. انار ترش و شيرين )ميخوش ( ادرار را زياد می كند.

12. برای برطرف كردن بواسير بايد معقد را با جوشانده پوست انار شستشو داد.

مضرات 
را  معده  زيرا  كنند.  افراط  انار  خوردن  در  نبايد  هستند  مزاج  سرد  كسانيکه 
سست كرده و ايجاد نفخ می كند. اينگونه افراد بايد انار را با زنجبيل بخورند. 
جوشانده پوست درخت و پوست ريشه آن كه برای رفع كرم بکار می رود ممکن 
بايد  آن  جوشانده  خوردن  در  حال  بهر  كند.  استفراغ  و  سرگيجه  ايجاد  است 

احتياط كرد و اين كار بايد تحت نظر متخصص انجام گيرد.

در100گرم دانه انار مواد زیر موجود است

               38 كالری 
               

انرژی           

               82 گرم 
               

               
آب  

                0/4 گرم 
               

پروتئين          

               0/3 گرم 
               

ی             
چرب

               10 گرم 
               

مواد نشاسته ای  

                4 گرم 
               

م              
كلسي

               3 ميلی گرم
               

سديم         

               260 ميلی گرم 
               

پتاسيم    

               0/5 ميلی گرم 
               

آهن        

                0/03 ميلی گرم 
ويتامين ب 1          

                0/03  ميلی گرم 
ويتامين ب 2         

               0/3 ميلی گرم 
ويتامين ب 3            

               4 ميلی گرم
               

ويتامين ث   
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  کمردرد چیست؟
كمردرد عارضه شايعی است كه همه با آن آشنائی دارند. كمردرد ممکن است بصورت درد مبهم 
و خفيف و دائمی بوده و يا درد شديد و ناگهانی باشد بطوری كه توانائی ايستادن و حركت را هم از 
بين ببرد. كمر درد ممکن است بطور ناگهانی بعد از يك تصادف، افتادن به زمين و يا بلند كردن 
اجسام سنگين بوجود آيد و يا به تدريج بر اثر تغييرات ستون فقرات ناشی از افزايش سن بروز كند.

اگر كمردرد بطور ناگهانی شروع شود كمردرد حاد ناميده می شود مانند دردهائی كه بعد از افتادن 
از بلندی يا برداشتن يك جسم سنگين و يا وارد شدن ضربه به كمر پيدا می شود. كمردرد حاد به 
سرعت ايجاد شده و به سرعت هم برطرف می شود. دوره درد در كمردرد حاد كمتر از 6 هفته است.

كمردردهای حاد شايعترين نوع كمردردها هستند. از طرف ديگر كمردرد مزمن دردی است كه 
ممکن  است به سرعت و يا بتدريج ايجاد شود و برای مدت طوالنی باقی بماند. بطوركلی اگر 
كمردرد بيشتر از 3 ماه طول بکشد كمردرد مزمن ناميده می شود. كمردردهای مزمن كمتر از 

كمردردهای حاد شايع هستند.
تقريبا همه افراد در دوره ای از زندگی خود مبتال به كمردرد می شوند. اگر تاكنون هم كمر درد 

ر ا تجربه نکرده ايد احتمال اين كه روزی دچار كمردرد شويد زياد است.
بسياری از كمردردها را می توان پيشگيری كرد ويا بروز آن ها را كم كرد. در بيشتر موارد حتی با 
درمان های ساده خانگی نيز كمردردهای حاد در ظرف چند هفته برطرف می شوند. كمردردهائی كه 
بعلت بيماری ها بوجود می آيند احتياج به درمان مخصوص آن بيماری را دارند. عمل جراحی برای 

درمان كمردرد، بندرت مورد نياز واقع می شود.

  جلوگیری از کمر درد
بسته به اينکه علت كمر درد چيست و چه مدت طول كشيده است درمان آن متفاوت است. 
كمردرد بندرت نياز به جراحی دارد حتی اگر علت آن هرنی ديسك باشد. اگر يکبار كمردرد گرفته 
ايد احتمال آن هست كه باز هم بگيريد. پس گرچه درمان كمردرد مهم است ولی مهم تر از آن 
مديريت Management آن است. بايد ياد بگيريد چگونه مانع از بروز مجدد كمردرد شويد. مهم 
ترين روش های جلوگيری از بروز كمردرد اينست كه عضالت كمر و شکم خود را قوی نگه داريد، 

خوب بايستيد، ياد بگيريد كه چطور زندگی كنيد و چگونه استرس را مهار كنيد.

کمردرد 
نمی کشد، 

شکنجه 
می کند
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تصوير مقابل ستون فقرات را در حالت ايستاده نشان می دهد كه شبيه حرف 
s در انگليسی می باشد.

5 مهره كمر بزرگترين و قويترين مهره ها در ستون فقرات هستند كه وزن 
كل جثه را تحمل می كنند.

توجه داشته باشيد كمترين فشار به ديسك ها و مهره های كمر وقتی وارد می شود 
كه ستون فقرات در شکل s مانند خود باشد به طوری كه ستون فقرات در ناحيه 

كمر گود و دارای تو رفتگی است.

وقتی كه از حالت ايستاده به حالت نشسته تغيير وضعيت می دهيم لگن به 
عقب چرخيده، گودی كمر صاف شده و ستون فقرات از شکل s مانند خود خارج 

می گردد.  
نابرابری بر ديسك های بين مهره ای وارد می شود كه  در اين حالت فشار 
از جمله كمردرد، ديسك  نهايتا به ناهنجاری های عمده ای در ستون فقرات 

كمر، قوزپشتی و فتق ديسك كمر می انجامد.  

 برای جلوگيری از اين بيماری ها بايد درست بنشينيم و از يك پشتی طبی استفاده 
كنيم. با قرار دادن يك پشتی طبی مناسب روی صندلی اداری يا خودرو می توانيد 
فرم s مانند ستون فقرات خود را حفظ كنيد و ازصاف شدن گودی كمر و نهايتا 
كمردرد جلوگيری كنيد. در واقع يك پشتی طبی مطلوب بايد به اندازه ای سفت 
باشد كه مانع از صاف شدن گودی كمر گردد و درهمين حال كاربر با آن احساس 

آرامش نمايد.

آسيب به ساختار استخوانی در ناحيه كمر می تواند به دردهای شکنجه آوری 
بيانجامد. اگر آسيب به اين ناحيه زياد باشد حتی ممکن است راه رفتن را مشکل 
سازد و به معلوليت بيانجامد. استفاده از پشتی طبی در افرادی كه سوزش های 
دردناكی در ناحيه كمر خود حس می كنند ضروری است چرا كه استفاده از آن 

می تواند تاثير زيادی روی كيفيت زندگی در آينده بگذارد.

   استفاده از پشتی طبی در جلوگیری از کمر درد
در  فقرات كمری  از ستون  ارگونوميك جهت حمايت  وسيله ای  پشتی طبی 

هنگام نشستن می باشد كه بر روی صندلی نصب می شود.
در طوالنی مدت همانطوركه بدن خسته می گردد، ماهيچه های در برگيرندة 
ستون فقرات ضعيف می شوند و بخش بااليی كمر و سر برای جبران ضعف 
ماهيچه های ستون فقرات كمری به جلو انحنا می يابند كه نهايتا به قوز كردن 

و خميده شدن به جلو می انجامد.
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تالش برای دستيابی به منابع جديد توليد انرژی به يك حركت جهانی تبديل 
شده است. در اين ميان ايده های عجيب زيادی نيز مطرح می شوند كه شايد 
هيچ گاه به واقعيت نپيوندند، اما اگر هر يك از آنها درست از آب در آيند به 

جرأت می توان گفت امنيت توليد انرژی تا حد چشمگيری بهبود پيدا می كند.
از  زيادی  شمار  بزنيم  جهان  سراسر  پيشرفته  آزمايشگاه های  به  سری  اگر 
دانشمندان را می بينيم كه روی اين مقوله كار می كنند. تالش آنها از ارزش و 
اهميت بااليی برخوردار است و استقبال خوبی در محافل علمی سراسر جهان 
از آنها می شود. با اين حال تاكنون اتفاق چندان خبرسازی روی نداده است. 
آنچه در اين ميان از اهميت خاصی برخوردار است لزوم ارائه ابتکار عمل ها و 
خالقيت هايی است كه بازی پر فراز و نشيب توليد انرژی به روش های نو را به 
سرانجامی مناسب برسانند. برخی از اين ايده ها در نوع خود بسيار خيال پردازانه 

و دور از دسترس به نظر می رسند.
ماهواره هايی كه پرتوهای خورشيدی را به سمت زمين منعکس می كنند يا 
توربين های بادی معلق در آسمان كه در ارتفاع زيادی از سطح زمين پرواز می كنند، 
به گردش در می آيند و الکتريسيته توليد می كنند از جمله اين ايده های رويايی به 

شمار می آيند.

تولید برق از همجوشی هسته ای
انرژی گرمايی كه هر روزه زمين و منظومه  شمسی را گرم می كند، ناشی از 
واكنش های همجوشی در خورشيد است در خورشيد و  ستارگان ديگر، نيروهای 

گرانشی قوی باعث می شوند ايزوتوپهای هسته های سبکتر با هم تركيب شوند 
و هسته سنگين تر و  مقداری بسبار بااليی انرژی حاصل شود. يکی از مهمترين 
چالش های كنونی بشر شبيه سازی اين فرايند در روی كره زمين و  تامين انرژی 
مزايای  از  است.  انرژی جهان  بحران  از  جلوگيری  و  اين طريق  از  زمين  كره 

همجوشی هسته ای می توان به موارد زير  اشاره نمود: 
 منابع سوخت آن بسيار فراوان است. به  عنوان مثال دوتريوم حدود 0/0153 

درصد اتمی ازهيدروژن های آب اقيانوس ها را  تشکيل می دهد.  
 در هنگام وقوع حوادث احتمالی، راكتور همجوشی از كنترل خارج نمی شود. 
 از اين واكنش هليم بدست می آيد كه دارای كاربرد فراوان درصنعت می باشد. 

 پسماند هسته ای را ندارد. 
 می توان از انرژی توليدی در يك راكتور همجوشی می توان گفت اگر يك ليتر 
از آب دريا را كه  دارای مقداركافی دوترون  است معادل 300 ليتر گازوئيل انرژی 

بدون آلودگی توليد می كند. 
در اين روش بايد شرايط مشابه با سطح خورشيد جهت شروع فرآيند همجوشي 
آغاز شود و اين دما بسيار باال و برابر با 15  ميليون درجه سانتی گراد می باشد. يکی 
از بهترين راههای دستيابی به اين دما استفاده  از ليزرهای پرشدت و مکانيسم 
شتاب  دهی ذرات می باشد در اين شيوه با تابش ليزرهای پرشدت بر مواد و 
ايجاد پالسما، بلوک های الکترون و پروتون پر انرژی و سريع  ايجاد می شود . 
ذرات پر انرژی با انتقال انرژی به سوخت دمای الزم جهت آغاز همجوشی را 

فراهم می سازند.
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واژة زيست فناوری يا بيوتکنولوژی نخستين بار در سال 1919 از سوی كارل 
اركی )Karl Ereky( به مفهوم كاربرد دانش های پزشکی و زيستی و اثر مقابل آن 
در فناوری های ساخت بشر به كار برده شد. به طور كلی هر گونه كنش هوشمندانه 
از جانداران،  با استفاده  بشر در آفرينش، بهبود و عرضه فرآورده های گوناگون 
به ويژه از طريق دستکاری آن ها در سطح مولکولی در حيطه اين مهم ترين، 

پاک ترين و اقتصادی ترين فناوری سده حاضر، زيست فناوری، قرار می گيرد.
نام اين دانش از اين رو در ايران با نام »بيوتکنولوژی« شناخته می شود كه 

اين نامگذاری در تقريبًا تمام كشورهای جهان با همين نام شناخته می شود.
زيست  فناوری از جمله واژه های پر سرو صدای سال های اخير است. اين واژه 
را درست يا نادرست به مفهوم همه چيز برای مردم به كار می برند. بيوتکنولوژی 
را در يك تعريف كلی به كارگيری اندامگان يا ارگانيسم يا فرايندهای زيستی 
در صنايع توليدی يا خدماتی دانسته اند. تعريف ساده اين پديده نوين عبارت 

است از دانشی كه كاربرد يکپارچه زيست شيمی، ميکروب شناسی و فناوری های 
توليد را در سامانه های زيستی به دليل استفاده ای كه در سرشت بين رشته ای علوم 

دارند مطالعه می كنند. در تعريف ديگر بيوتکنولوژی را چنين تشريح كرده اند:
فنونی كه از موجودات زنده برای ساخت يا تغيير محصوالت، ارتقا كيفی گياهان 
يا حيوانات و تغيير صفات ميکروارگانيسم ها برای كاربردهای ويژه استفاده می كند. 
بيوتکنولوژی به لحاظ ويژگی های ذاتی خود دانشی بين رشته ای است. كاربرد اين 
گونه دانش ها در مواردی است كه تركيب ايده های حاصل در طی همکاری چند 
رشته به تبلور قلمرويی با نظام جديد می انجامد و زمينه ها و روش شناسی خاص 
خود را دارد و در نهايت حاصل برهم كنش بخش های گوناگون زيست شناسی و 
مهندسی است. زيست فناوری در اصل هسته ای مركزی و دارای دو جزء است: 
يك جزء آن در پی دستيابی به بهترين كاتاليزور برای يك فرايند يا عملکرد ويژه است 

و جزء ديگر سامانه يا واكنشگری است كه كاتاليزورها در آن عمل می كنند.

B I O T E C H N O L O G Y

آب سنگین
آب سنگين آبی است كه نسبت ايزوتوپ دوتريوم در آن از حد آب معمولی بيشتر است. در آب 
سنگين )با فرمولD2O( بر خالف آب معمولی )با فرمول H2O( به جای هيدروژن ايزوتوپ 
آب  از  نوع  اين  با كمك  تركيب شده  است.  اكسيژن  با   H2 اتمی  )بافرمول  دوتريم  هيدروژن 
می توان پلوتونيوم الزم برای سالح های اتمی را بدون نياز به غنی سازی باالی اورانيوم تهيه كرد. 
از كاربردهای ديگر اين آب می توان به استفاده از آن در رآكتورهای هسته ای با سوخت اورانيوم، 

به عنوان مهارگر )Moderator( به جای گرافيت و نيز عامل انتقال گرمی رآكتور نام برد.
آب سنگين واژه ای است كه معمواًل به اكسيد هيدروژن سنگين، اطالق می شود. هيدروژن سنگين 
يا دوتريوم )Deuterium( ايزوتوپی پايدار از هيدروژن است كه به نسبت يك به 6400 از اتم های 
هيدروژن در طبيعت وجود دارد. خواص فيزيکی و شيميايی آن به نوعی مشابه با آب سبك است.
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یک برق کار
خوب حاال روشنش کن…

 
یک انسان عصر حجر

فکر میکنی توی این غار چیه؟
 

یک بندباز
نمیدونم چرا چشمام سیاهی میره…

 
یک بیمار

مطمئنید که این آمپول بی خطره؟
 

یک پزشک
 راستش تشخیص اولیه ام صحیح نبود. 

بیماریتون العالجه…
 

یک پلیس
شیش بار شلیک کرده، دیگه گلوله 

نداره…
 

یک جالد
ای بابا، باز تیغهء گیوتین گیر کرد…

 
یک جهانگرد در آمازون

 این نوع مار رو می شناسم، 
سمی نیست…

 
یک چترباز

پس چترم کو؟
 

یک خبرنگار
بله، سیل داره به طرفمون میاد…

یک خلبان
ببینم چرخ ها باز شدند یا نه؟

 
یک خون آشام

نه بابا خورشید یه ساعت دیگه طلوع می 
کنه!

 
یک داور فوتبال

نخیر آفساید نبود!
 

یک دربان
مگه از روی نعش من رد بشی…

 
یک دوچرخه سوار
نخیر تقدم با منه!

 
یک دیوانه

من یه پرنده ام!
 

یک شکارچی
مامانت کجاست کوچولو؟…

 
یک غواص

نه این طرف ها کوسه وجود نداره…
 

یک فضانورد
برای یک ربع دیگه هوا دارم…

 
یک قصاب

اون چاقو بزرگه رو بنداز ببینم…
 

یک قهرمان
کمک نمی خوام، همه اش سه نفرند…

 
یک کارآگاه خصوصی

قضیه روشنه، قاتل شما هستید!
  

یک گروگان
من که میدونم تو عرضه شلیک کردن 

نداری…
 

یک متخصص آزمایشگاه
این آزمایش کاماًل بی خطره…

 
یک متخصص خنثی کردن بمب

این سیم آخری رو که قطع کنم تمومه…
 

یک معلم رانندگی
نگه دار! چراغ قرمزه!

 
یک ملوان

من چه می دونستم که باید شنا بلد 
باشم؟

 
یک ملوان زیردریایی

من عادت ندارم با پنجره بسته 
بخوابم…

 
یک سرباز تحت آموزش هنگام پرتاب 

نارنجک
گفتی تا چند بشمرم؟
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»بر انسان های آگاه و بصير پوشيده نيست كه دولت هاي استعمارگر براي 
حفظ و نگهداري قدرت و حکومت خود در ميان ساير ملت ها پيوسته به انواع 
فتنه ها و دسيسه  هاي خائنانه توسل مي  جويند تا ملت  هاي آزادي خواه و بزرگ 
را به كلي از هستي و شخصيت ساقط كنند و روحيه  ي استقالل طلبي را در آنها 
ضعيف نمايند و نسل جوان و نوجوان را دچار انحرافات فکري و عقيدتي نمايند.«

اين كتاب نيز كوشش بر آگاهي بخشي به نوجوانان و جوانان در ارتباط با انحرافات 
فکري و عقيدتي با محوريت بهائيت را دارد.

كتاب »بهائيت« در چهار فصل به ترتيب با عناوين پيشينه بهائيت، عقايد بهائيت، 
رابطه بهائيت با استعمار، تبليغ و شيوه   هاي تبليغي بهائيت تدوين شده است.

در فصل اول پيرامون پيشينه بهائيت موضوعاتي همچون، پيدايش بابيه، سرگذشت 
سيدعلي محمد باب پس از دعوي بابيت، ماجراي مسجد وكيل شيراز، ماجراي توبه 
مجدد باب، تاريخچه فرقه بهائيت، زندگي حسنعلي نوري، گرايش حسنعلي نوري به 
باب، اختالف بر سر جانشيني باب، مرگ بهاء ا.. و تشديد اختالفات و اختالف بعد 

از اختالف، را از نظر می  گذرانيم.
عقيده بابيان و بهائيان درباره توحيد، عقيده با بيان و بهائيان درباره نبوت، 
ادعاي نبوت در آيين باب و بهاء، برخي احکام بابيت و بهائيت و روسيه، بهائيت و 
انگليس، بهائيت و آمريکا، بهائيت و اسرائيل، مدارک ارتباط بهائيت با اسرائيل 
در زمان شوقي افندي، علل حمايت شوقي افندي از تشکيل رژيم صهيونيستي 

و علل حمايت اسرائيل از بهائيت سخن به ميان آمده است.

عناوین فصل چهارم نیز به شرح ذیل است
جايگاه تبليغ در بهائيت، اصول و شيوه هاي تبليغ در بهائيت، تبليغ فردي، 

تبليغ گروهي، برخي از شيوه  هاي تبليغي بهائيان، ابزارهاي تبليغي بهائيت.
 سومين جلد از مجموعه بيراهه در خصوص پرسش و پاسخ  هاي دانش آموزي 
پيرامون بهائيت با شمارگان 3000 نسخه و از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل 

منتشر شد.

نویسنده / س. ح. م لردگاني    شمارگان / 3000 نسخه    انتشارات / چاپ و نشر بين الملل
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تالیف  عبدالعظیم مهتدي بحراني
ترجمه  غالم حسن انصاري

ناشر  شرکت چاپ و نشر بین الملل
نوبت چاپ  دوم زمستان 1389

شمارگان  3000 نسخه
قیمت  48000 ریال

عالي  نمونه ي  و  واال  اخالق  و  بزرگواري  مظهر  واقع  به  )ع(  حسين  امام 
انسانيت بوده وكسي است كه از منش وروش آن بزرگوار مي توان درس هايي 
ابن  ابن خلدون،  اثير،  ابن  نامدار اسالم چون طبري،  آموخت. مورخان  بسيار 
عساكر، و.... و حتي انديشمنداني غيرمسلمان همواره سعي كرده اند تا زندگي اين 
بزرگوار را به رشته ي تحرير درآورند. اين نويسندگان هرگاه در خصوص امام 
حسين )ع( قلم به دست گرفته اند تا چيزي بنگارند در سطرسطر نوشته ي خود، 
ايشان راستوده اند ومودت خويش را نثار جان فشاني هاي حضرت درطول دوران 

حيات پربركتشان كرده اند.
كتاب آموزه هايي از اخالق امام حسين )ع( به قلم عبدالعظيم مهتدي بحراني 
با ترجمه غالم حسين انصاري از اين دست نوشته ها مي باشد. اين كتاب كه از 
سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشرگشته است سعي دارد  تا مطالبي را 

پيرامون زندگي امام حسين )ع( در اختيار خوانندگان قراردهد.
مولف كتاب حاضر، همان گونه كه ذكر گرديد عبد الظيم مهتدي است كسي كه 
از سن 13سالگي به فراگيري علوم ديني و حوزوي همت گمارده و داراي تاليفات 
متعدد چون الحسين مدرسةاالجيال، حقائق للتامل، رسالة التالف، واالخوه و..... 
مي باشد.كتاب حاضر وي نيز از جمله تاليفات مهم او به شمار مي آيد و شامل دو 
فصل مجزا مي باشد در فصل اول نويسنده سعي كرده است با طرح موضوعاتي 
چون حسين )ع( الگويي گرانقدر، هماهنگي فطرت و نبوت، حسين كشتي نجات 
و رستگاري، و... بين تربيت ويژه ي امام حسين)ع( و پيامبر )ص( ارتباط بيابد و 
سجاياي اخالقي حضرت را به طور موشکافانه مورد بررسي قراردهد. نويسنده  
سعي دارد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا حركت امام )ع(حركتي سياسي است 
و يا حركتي اخالقي؟ كه نتيجه اي كه نهايتا اتخاذ مي شود چنين است:»حركت 
امام حسين )ع( در درجه ي اول حركتي اخالقي بوده و سپس مي توان آن را 
حركتي سياسي دانست حركت ايشان در واقع براي تغيير نظام اخالقي فاسدي 

كه در جامعه ي آن دوران وجود داشت شکل مي گيرد.«
 فصل دوم كتاب كه قسمت مهم كتاب است و نام كتاب از همين قسمت 
گرفته شده است شامل نکاتي بي بديل از زندگي امام حسين )ع( چون سخاوت 
و عزت نفس آن حضرت، غيرت و جوانمردي، وفاداري و... مي باشد كه با ذكر 
حکايات و مصاديقي براي خواننده روشن تر مي گردد. سپس نويسنده به سه 
واقعه ي مهم كه پيروزي اخالقي امام حسين )ع( را به طور حتمي و قطعي 
نشان مي دهد اشاره مي كند. نخست سخنراني زينب )س( در دربار يزيد، دوم 
سخنراني امام سجاد)ع( در مسجد دمشق و در آخرستايش امام سجاد)ع( توسط 

شاعري چون فرزدق.

 نگارنده پايان كتاب خود را به شکل زيبايي به شعري از عبدالحسين ارزي 
بغدادي كه با الهام از كرامت وظلم ستيزي امام حسين )ع( سروده شده است 

مزين مي كند. 
نکته ي قابل ذكر آنکه مهم ترين بخش كتاب با عنوان تکرار امام حسين )ع( 
 در شيعيان در برگيرنده ي نکات قابل تامل فراواني است در اين بخش مي خوانيم:
حسين )ع( جز در نواده ي معصوم و مطهرش امام مهدي )عج( تکرار نمي شود و 
منظور ما از تکرار شدن آن حضرت در شيعيان فراخواني است به الگوپذيري و اقتدا 
به پاره اي از اعمال و خصلت هاي زيبا و صفات حسنه ي آن بزرگوار و آن امري 
ممکن و تحقق پذير است. زيرا خود او از ما خواسته است كه وجود خويش را به 
اخالق جميل وي بياراييم و از صفات دشمنان او دوري كنيم. و به اعتقاد ما هر 
انساني كه اين گونه از امام حسين )ع( پيروي كند از شيعيان او خواهد بود و شيعه ي 
راستين چنين كسي است نه هر فردي كه مدعي شيعه بودن باشد يا مردم او را به 

اين نام بشناسند.
 بايد توجه داشت كه وقتي امام حسين )ع( تکرار مي شود كه ما مرامنامه و 
رساله او را به طور كامل و جامع بخوانيم، به شعايري كه آگاهي و بصيرت ما 

را در ارتباط با اما )ع( مانند عاشورا زياد مي كند عمل كنيم.
رويداد كربال و تاريخ دقيق آن رامطالعه كرده و نسل به نسل در انتقال اين مفاهيم 
كوشش كنيم و بدانيم پيروي ما از امام حسين )ع( بايد همه جوانب رويداد اخالقي 
حادثه كربال را شامل شود، زيرا آن حضرت در گفتار و رفتار و موضع گيري هاي 
انساني و  ابعاد عقيدتي، اخالقي،  حکيمانه اي كه در روز عاشورا داشتند همه ي 
خانوادگي مورد نظر شرع مقدس را رعايت فرمودند. پس حسين )ع( عنوان و سرفصل 
همه ي واجبات و مستحبات و كارهاي زيبا و ارزشمند است و وظيفه ي ما آن است 
كه به ميزان توانايي و امکاناتمان پادر جاي پاي آن حضرت بگذاريم تا ما را به عنوان 

شيعه ي خويش بپذيرد و در ادعايمان صادق باشيم.

آموزه هایي از 
اخالق امام حسین

علیه السالم



آه موال کسی نمی داند
سایه آفتاب را می نوشد

هر چه باران و رود و اقیانوس 
از لبان تو آب می نوشد

آه موال کسی نمی داند 
آبها تشنه لبت بودند

هر چه باران و رود اقیانوس
از لبان تو اب می نوشد

ناگهان چشم خویش را بستی
سرزمین بهشت پرپر شد

واژگون بود آسمان اما
زین اسب تو واژگون تر شد

تیر از بس که تشنه بود آنروز 
در گلوگاه اصغرت افتاد

نعش رود فراتن خون آلود
روی دست برادرت افتاد

آه موال کسی نمی داند
تیر قلب تورا نمی سوزد

آتش از ترس آه سوزانت
خیمه های تو را نمی سوزد

ناگهان بوی خرابه ای آمد
لشکرت شبانه زخمی شد

شانه دخترت که نه؛ اما

شانه تازیانه زخمی شد
آه موال کسی نمی داند
افتاب حجاز را کشتند

مردم کوفه روز عاشورا
ابروی نماز را بردند

از نگاه تو ماه باال رفت
آسمان سیاه را کشتی
اه موال کسی نمی داند

گودی قتله گاه را کشتی

آه موال کسی نمی داند
آبها تشنه لبت بودند

لشکر شام و کوفه تعدادی
از اسیران زینبت بودند

خسته ای خیس و خالی از خویشم
پیرهن زار چشم یعقوبم

آه موال کسی نمی داند
شاید امشب تو آمدی پیشم

از همان ظهر روز عاشورا
واژه های من از تو پر بودند
روی دفتر شهید می گشتند
واژه هایی که مثل حر بودند
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روانشناسی | سبک زندگی
اگر قصد داريد به يك زن كامل و ايده آل در زندگی تبديل شويد حتما اين مطلب را مطالعه كنيد. 
منظور ما از كمال اين نيست كه به عنوان يك زن هيچ اشتباهی مرتکب نشود، بلکه با داشتن هريك 

خصيصه های زير توانايی های شما به عنوان يك زن و يا مادر دو چندان خواهد بود.

 داشتن شخصیت قوی
 از قديم االيام از زنان با عنوان جنس ضعيف نام برده می شود. اما ميليون ها زن در سراسر دنيا نشان 
داده اند كه زنان موجودات ضعيفی نيستند. يکی از خصيصه های يك زن ايده آل و كامل اين است كه 

بر تابوی ضعيف بودن زنان چيره شود، بطوريکه در زندگی الگويی برای ديگران باشد.

 داشتن شخصیت مثبت
منظور از مثبت بودن برای تبديل شدن به يك زن كامل اين است كه خصايصی چون صداقت، امانتداری، 
وفاداری، فروتنی، گذشت و مهربانی در شما موجود باشد. اين تركيب اگر در وجود زنی موجود باشد او را 

در بدترين شرايط زندگی نيز سرپا نگه خواهد داشت.

 خود ساختگی
در قرن حاضر ديگر زن بودن به معنای نگهداری از فرزندان و انجام كارهای منزل نيست، حتی يك زن 
خانه دار نيز می تواند در كنار وظيفه مادری خودكفا و داری توانايی جهت استقالل مالی و عاطفی باشد.

 غرایز مادرانه
زن به طور ذاتی يك مادر متولد می شود. يك زن كامل بودن نيازمند اين است كه در كنار تمام مشغوليات 
ذهنی و كاری بتوانيد يك مادر باشيد. مادر بودن نه به معنای داشتن فرزند بلکه به معنای حامی و نگهدار 

خانه و خانواده بودن است.

 داشتن زیبایی های درونی
زيبايی ظاهر  از  آنچه  اما  برای هر زنی يك حسن محسوب می شود،  زيبا  اگرچه داشتن يك چهره 
فراتر است زيبايی های درونی هر زنی است. برای اينکه به زيبايی درونی برسيد نيازمند يك ايمان قوی، 

پاكدامنی و خلوص هستيد. در ابتدای راه بايد نفس و غرور خود را قربانی كنيد.

زن کامل 
کیست؟
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نمره سختگیری شما چند است؟
با انجام اين تست می توانيد متوجه شويد چقدر زندگی را به كام خود و شريك 

زندگی تان تلخ می كنيد.

نکته / پاسخ مثبت به هر سؤال 5 امتیاز دارد.

هميشه بدون تعمق كافی چيزهايی می گويم كه بعدا باعث كدورت و سوء تفاهم 
بين من و ديگران می شود.

 هميشه با نگرانی به آينده نگاه می كنم و انتظار پيشامدهای ناگواری را دارم.
اكثرا در گذشته زندگی می كنم. خاطرات و اتفاقات گذشته را در ذهنم مرور می كنم و 

وقتی حالم را با گذشته مقايسه می كنم به گذشته ام حسرت می خورم.
 هميشه كارهای امروز را به فردا موكول می كنم.

 اگر كسی به من كوچك ترين اهانتی كند، تمام روزم خراب می شود.
 اگر با كسی برخورد كنم كه خلق عصبی و تندی دارد به شدت تحت تاثير او 

قرار می گيرم.
 وقتی درست به زندگی ام نگاه می كنم می بينم كه هميشه تمايل داشته ام 

از كاه كوه بسازم.
 وقتی با كسی روبه رو می شوم كه در نگاه اول به دلم نمی چسبد، می دانم كه 

هرگز نمی توانم با وی رابطه ای داشته باشم.
 برای اينکه جلوی ناراحتی های بعدی را بگيرم تنهايی همه كار ها را انجام می دهم 

و از كسی كمکی نمی خواهم.
 هميشه در درونم پراز فشار است و برای خودم ساعاتی برای آرامش فراهم 

نمی كنم.
 اگر آنطور كه تصور كرده ام در كارم موفق نشوم به شدت خود را به محاكمه 

می كشم.
 اصال حساب و كتاب پولم را ندارم يا آنقدر حساب و كتاب می كنم تا هيچ پولی 
را بيخودی خرج نکنم، در نتيجه اين كار وقتم را می گيرد و برايم مشکل به وجود 

می آورد.
 وقتی می بينم طرف مقابلم به كاری كه انجام می دهم توجه الزم را نمی كند 

دلم از او می گيرد.
 وقتی كسی از من انتقاد می كند يا به جانم نق می زند با خودم فکر می كنم كه او 

به من عالقه ندارد.
 اگر كاری را كه می خواهم پيش نرود دنيا پيش رويم تيره و تار می شود.

 هميشه آدم ها را مقصر می دانم مگر اينکه خالف آن ثابت شود.
 وقتی در كاری موفقيتی به دست می آورم، موفقيتم آنچنان كه بايد و شايد 

به نظرم نمی آيد.
 فکر می كنم نبايد به آدم های ديگر اعتماد كرد چراكه همه بد مرا می خواهند.

 هيچ وقت احتياج به كمك ديگران نداشته ام و ندارم.
 رفتاری را كه هر روز انجام می دهم دوست ندارم و اصال بيهوده دارم زندگی ام را 

خراب می كنم.

حاال امتیازهای به دست آمده را با هم جمع بزنید 
و تفسیر امتیاز خود را در زیر مشاهده کنید.

کمتر از 40
تبريك می گوييم. شما زندگی را به كام خودتان تلخ نمی كنيد و به موقع در مقابل 
 ناكامی ها و شکست ها می ايستيد و از آنها گذر می كنيد. زيبايی های زندگی را 
می شناسيد و به طرف مقابل تان هم آنها را نشان می دهيد. می توانيد از زندگی در 

كنار تمام مشکالت لذت ببريد.

بین 40 تا50
الزم است تاحدی در رفتار خود تجديدنظر كنيد و جنبه های مثبت زندگی و اتفاقات 
آن را هم درنظر بگيريد تا بتوانيد با ديد بهتر و انرژی بيشتری زندگی خود را 

زيبا سازيد.

باالتر از50
بايد واقعا به فکر باشيد و برای تغيير اين افکار كاری كنيد. درمورد عباراتی كه به 
 آنها پاسخ مثبت داده ايد با دقت فکر كنيد و از خود بپرسيد: »چرا من اينگونه فکر 
می كنم؟« سپس برای تغيير آن برنامه ريزی كنيد و با همسر يا نامزد يا بهترين 
 دوست تان در اين مورد صحبت كنيد. اگر اين افکار بيش از حد شما را ناراحت 

می كند، می توانيد از متخصصان در اين زمينه كمك بگيريد.
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روش های تزئین 
هندوانه شب یلدا

 هندوانه شاخص ترین میوه ی شب یلداست و 
 می دانیم که طبق آداب و سنن قدیمیان اگر در 
 این شب چیزهای دیگر کمتر مصرف شوند و یا 

 اصال خورده نشوند، هندوانه از اقالمی است 
که خورده خواهد شد.

 

برای تزیین هندوانه می توانید
1. آن را از طول زيکزاک يا دالبر ونيم دايره، نيم دايره ای برش داده اما نه 
كامل بلکه در وسط آن يك دسته ی زيکزاكی يا دالبری نگه داريد تا به 
شکل سبد شود و سپس هندوانه های داخل آن را گرد گرد با قاشق معمولی 
و يا با قاشق های بستنی در آورده و برای اينکه همه ی هندوانه ها را گرد گرد 
در بياوريد از ابتدا كه همه ی توپ ها را در می آوريد در ظرفی ديگر ريخته و 
سپس همه را به سبد هندوانه ای خود وارد كنيد. می توانيد برای پذيرايی از 
چوب های كبابی كوچك كه چند عدد را در توپ های هندوانه ای فرو كرده ايد 

و به آن شکل زيبايی هم می بخشد به جای چنگال استفاده نماييد.
2. هندوانه را از عرض و بدون دسته باز هم زيکزاكی يا دالبر برش داده و 
اين بار در ظرفی گوی شکل برش دهيد و با چنگال های سفيد كوچکی 
كه از فروشگاه های لوازم شيرينی می توانيد تهيه كنيد در اين هندوانه های 
گوی شکل زده و از مهمانان شب يلدايی خود پذيرايی كنيد. می توانيد برای 
زيباتر شدن هندوانه تان از ترافل كه بر روی آن می پاشيد استفاده نماييد.

3. پوست هندوانه را تا نيمه با يك چاقوی تيز طوری برداريد كه سفيدی های 
زير پوست باقی بماند و تنها پوست سبز آن جدا شود، سپس يك گل را در 
نظر گرفته و با برش هايی بر روی پوسته ی سفيد هندوانه آن را بوسيله ی 

چاقوی ليزری به شکل گل در بياوريد.
4. برای ايجاد شکل متنوع و زيبا می توانيد از قالب های شيرينی پزی مثل 
قالب قلب استفاده كنيد و شکل های بدست آمده را در يك ظرف سفيد 

تزيين كنيد.
5. هندوانه را از وسط نصف كرده و همراه با پوست آن، برش های نيم 
دايره ای هم اندازه ای درست كنيد همانطور كه هميشه برش می دهيد با 
اندازه و نسبتا نازک باشند، سپس آنها را درون  اين تفاوت كه همه هم 
سينی گرد سيلور يا كريستال و بلور مانند پره های پنکه مشترک در نقطه ای در 

مركز قرار دهيد.
6. هندوانه را از وسط نصف و سپس باز نيمه ها را از وسط دقيق نصف 
كنيد تا چهار قسمت بزرگ مساوی داشته باشيد، سپس آنها را با پوست از 
طول به شکل برش برش های هم اندازه ی مثلثی شکل در آوريد و همه 
را در ظرف استيل ماهی شکل مانند پولك های ماهی پشت سر هم قرار 
دهيد و يا در ظرفی بيضی شکل پشت هم برای پذيرايی بچينيد. می توانيد 
در كنار تزيينات ديگر هندوانه ها مقداری را برای بچه ها به اين شکل آماده 

نماييد كه بسيار راحت و در عين حال زيباست.
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