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حتمــا ایــن عکــس را شــما هــم دیــده ایــد کــه صحنــه ای از یــک اتــاق 
ــه  ــوده )بچ ــه خان ــه هم ــد ک ــی ده ــان م ــزرگ را نش ــه مادرب ــی خان پذیرای
ــزرگ هــم روی  ــد و مــادر ب ــوه هــای بزرگســال( در آن حضــور دارن هــا و ن
مبــل نشســته اســت و در حالــی کــه همــه افــراد حاضــر در موبایــل هایشــان 
فــرو رفتــه انــد، مــادر بــزرگ همچنــان بــا تعجــب بــه آنهــا نــگان مــی کنــد. 
»کپشــن ایــن عکــس هــم ایــن اســت کــه یــه روز تعطیــل همگــی رفتیــم 

دیــدن مــادر بــزرگ!«
ــد،  ــده ای ــس رد ش ــن عک ــار ای ــذرا از کن ــی گ ــن خیل ــش از ای ــر پی اگ
خواهــش مــی کنــم یــک بــار آن را از بیــن صدهــا عکــس گالــری موبایــل 
تــان پیــدا کنیــد و فقــط یــک دقیقــه بــا دقــت بــه آن نــگاه کنیــد. بــا دیــدن 
ایــن تصویــر چــه حــس و حالــی پیــدا مــی کنیــد؟! اگــر هــم کــه عکــس را 
نداریــد، تصــور آن تصویــر نــه ســخت اســت نــه دور از ذهــن. ایــن روزهــا 
در هــر مهمانــی بارهــا و بارهــا شــاهد ایــن تصویــر هســتیم. وقتــی در خانــه 
اصــوال هیــچ قانونــی بــرای اســتفاده از موبایــل و تبلــت و غیــره نداریــم و 

خودمــان از زمانــی کــه چشــم بــاز مــی کنیــم از کوچکتریــن فرصــت بــرای 
بــازی کلــش آف کلنــز و کنــدی کــراش یــا پســت گذاشــتن در گــروه هــای 
مختلــف وایبــر و تلگــرام اســتفاده مــی کنیــم، انتظــار داریــم کــه فرزندانمــان 
وقــت زیــادی را بــا موبایــل و بــازی هــای کامپیوتــری صــرف نکننــد؟!! بــه 

نظرتــان انتظــار بــی جایــی نیســت؟
ــا نبایــد یــاد آن مثــل معــروف یــک ســوزن بــه خــودت بــزن یــک  احیان

ــه دیگــران بیفتیــم؟!... ــدوز ب جوال
احیانا نباید از خودمان شروع کنیم؟!

احیانا نباید در خانه قوانین جدیدی وضع کنیم؟!
و صدها احیانا نبایدهای دیگر...

امــا نکتــه مهــم اینکــه وقتــی بچــه هــای مــا در ایــن مســائل از مــا پیــروی 
مــی کننــد در مســائل دیگــر از چــه کســی پیــروی مــی کننــد؟ اگــر مــا بــه 

فکــر آمــوزش بچــه هــای خودمــان نباشــیم حتمــا دیگــران خواهنــد بــود.
پس باید به فکر بود هم برای تربیت خودمان و هم فرزندانمان!!

یک سوزن به 
خودت بزن ...
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 آیت اهلل سید علی حسینی خامنه ای
»و من کالم له صلّی اهللَّ علیه و ءاله: الّناس معادن کمعادن الّذهب و الفّضة«.۱ 

وجود  است،  نظر  مورد  پرمغز  و  کوتاه  و  شریف  جمله ی  این  در  که  آنچه 
این  اینکه حاال بعضی  انسان است.  افراد  از  استعدادهای پنهان در هر فردی 
بحث را به بحث جبر و تفویض و این چیزها متصل می کنند، این دور شدن 
از محتوای واضح و ظاهر این حدیث شریف است. در این حدیث می خواهد 
بفرماید: همچنان که معادنی وجود دارد که در اینها طال هست، نقره هست - 
حاال این دو تا را به عنوان مثال ذکر کرده اند؛ معادن گوناگونی وجود دارد - و 
ظاهر کار، سنگ است، خاک است، زمین است، چیزی محسوس نیست، اما 
اگر بکاوید، اگر بشناسید، اگر قدر بدانید، در زیر همین سنگ و خاک معمولی، 
یک عنصر گرانبها پیدا خواهید کرد که ارزش آن با ارزش آنچه که در ظاهر 
انسان ها هم همین جورند؛ یک ظاهری  دیده می شود، قابل مقایسه نیست، 
وجود دارد که در حرکات و سکنات و گفتار و رفتار و کردار انسان ها، آدم اینها 
را می بیند؛ اما یک باطنی هم وجود دارد که آن عبارت است از استعدادهای 
البته این استعدادها  متراکمی که خدای متعال در وجود انسان گذاشته است. 
یکسان نیستند - همچنان که معادن یکسان نیستند - اما همه در این جهت 
شبیه همند که آنچه در کمون است و آنچه در باطن وجود انسان است، بسی 
ارزشمندتر است از آنچه که شما در ظاهر مشاهده می کنید. همچنان که اگر 
روی معدن کار کردید، تالش کردید، زحمت کشیدید، می توانید به آن ماده ی 
ذی قیمتی که در آن هست، برسید، در انسان هم همین جور است؛ احتیاج به 
تالش دارد؛ باید کسانی سعی کنند این استعدادها را به فعلیت برسانند. شرط 
الزم هم این است که شما این ماده را بشناسید. کسی که نداند طال چیست 
یا نقره چیست، اگر در این معدن به طال هم برخورد کند، چون نمی شناسد، از 

آن صرفنظر خواهد کرد.
باید بدانید طال یعنی چه و چه ارزشی دارد، بعد بروید استخراج کنید، زحمت 
بکشید، طال را استحصال کنید. در انسان هم همین جور است. مربیان بشر، 
استعدادهای  این  از  می خواهند  که  جوانان  بالخصوص  و  کودکان  مربیان 

خدادادی که در انسان ها هست، استفاده کنند، باید این استعدادها را بشناسند، 
قدر این استعدادها را بدانند، بعد بروند دنبالش. همچنان که ما در زمین شناسی 
نیست،  یا  دارای معدن هست  زمین  این  آیا  ببینیم  میرویم تحقیق می کنیم، 
معدن آن چیست، اندازه و مبلغ و حجم آن چقدر است، راِه درآوردن آن چیست، 
در مورد انسان ها هم همین جور است. بعضی، استعدادهای برجسته و فراوانی 

دارند؛ بعضی، استعدادهای کمتری دارند.
نوع استعدادها هم فرق می کند؛ طال یک جا الزم است، نقره هم یک جای 
دیگر الزم است؛ آنجائی که شما از نقره باید استفاده کنید، اگر از طال استفاده 
از طال  اگر  باید استفاده کنید،  از آهن  آنجائی که  نتیجه نمیرسید؛  به  کردید، 
برای یک کاری الزم است.  نتیجه نمی رسید؛ هر کدامی  به  استفاده کردید، 
برای  بشری  جوامع  نیاز  کننده ی  تأمین  گوناگونشان،  استعدادهای  با  انسانها 
سیر الی اهللَّ و سیر الی الکمال اند؛ همه ی این استعدادها باید استخراج شود. این، 
وظیفه ی مربیان جوامع را سنگین می کند؛ وظیفه ی حکومت ها را سنگین می 
این  استخراج  راه  دانستن،  را  استعداد  قدر  استعدادشناسی،  استعدادیابی،  کند. 
را  این  تمام  ظرافِت  با  بعد  بودن،  بلد  را  آنها  رساندن  فعلیت  به  و  استعدادها 
دنبال کردن، این آن چیزی است که بروز استعدادها را نتیجه خواهد بخشید؛ 
پیغمبران این کار را می کردند: »لیستأدوهم میثاق فطرته و یذّکروهم منسّی 
نعمته ... و یثیروا لهم دفائن العقول«.۲ پیغمبران خرد انسان ها را برمی آشفتند، 
آنها را مبعوث می کردند، آنها را به کار وامیداشتند؛ این همان کشاندن استعداد 
است. بنابراین »الّناس معادن کمعادن الّذهب و الفّضة«. به هیچ انسانی نباید با 
نگاه تحقیر نگاه کرد؛ نه، در او یک استعدادی هست که ای بسا جامعه به آن 

استعداد نهایت نیاز را دارد.
بله، بعضی ها هستند می آیند دنیا، هفتاد سال، هشتاد سال هم عمر می کنند، 
می روند، اما این استعدادشان کشف نمی شود؛ در واقع به اینها ظلم می شود، 
اینها مظلوم واقع می شوند. اگر استعداد او کشف می شد، ممکن بود یک نابغه ای 
بشود، یک شخصیت برجسته ای بشود. این، وظیفه ی مربیان جامعه را، از جمله 
روحانیون را، معلمان را، اجزاء حکومت را، دستگاه های مختلف تربیتی را زیاد 

می کند. مبادا به این استعدادها بی اعتنائی شود.
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  عبداهلل بن مطیع عدوی کیست؟
ما در محضر امام حسین علیه السالم در راه مّکه به مخاطبی از نوع دیگر 
برمی خوریم و او عبداهلل بن مطیع عدوی است. مردی از قریش عافیت طلب و 
سودپرست. اهتمام او بر حفظ منزلت قریش و عرب بیش از اهتمام او به حفظ 
اسالم است. او نه جویای حق است و نه اهل یاری و دفاع از آن. در ادعای 
دوستی اهل بیت، با آن که نسبت به منزلت ویژه آنان نزد خداوند تعالی آگاهی 

دارد، دروغگوست؛ و امام حسین علیه السالم وی را به طور کامل می شناسد!
از این رو از کنارش بزرگوارانه می گذرد و به او توّجه نمی کند و در موضوع 
نهضت با او به صراحت سخن نمی گوید و آن طور که به عنوان مثال برای 
ام سلمه، محمد بن حنفیه، فرشتگان و مؤمنان جن، جزئیات آینده نهضت را 
آشکار می سازد، با او چیزی نمی گوید. بلکه تنها از هدف مقطعی خود یعنی 
مّکه برایش سخن می گوید و از آن پس جز این که »چون به آن جا رفتم، آن 
گاه در کار خویش از خداوند طلب خیر می کنم« یا »خداوند آنچه را که دوست 

بدارد مقدر می کند«، چیزی نمی گوید.
در گفت و گویش با امام علیه السالم در دیدار دوم )طبق روایت ارشاد( می بینیم 
که بیش ترین کوشش ابن مطیع این است که »حرمت عرب و حرمت قریش« 
شکسته نشود؛ و می بینیم که خطاب به امام علیه السالم می گوید: »تو در این 
)قومی( در  نژادی  نشان شّدت گرایش  دوران سرور همه عرب هستی«، که 

عقل و جان اوست.
نیز می بینیم که با وجود آگاهی به منزلت امام در اسالم و در میان اّمت و 
آگاهی از حقانیت قیام امام علیه السالم، به یاریش برنمی خیزد و به او نمی پیوندد، 
این خالصه می شود که چگونه آب چاهش فراوان و  او در  توّجه  بلکه همه 

شیرین شود، آن هم به برکت امام علیه السالم.
عافیت طلبی و سودپرستی ذاتی، فرصت بی مانندی را که در طول زندگی 
با گذشتن امام بر عبداهلل نصیب وی شد، از دست داد. در حالی که باید آن را 
غنیمت می شمرد و به امام می پیوست و با شهید شدن در حضور آن حضرت 
پایین آورد که در  تا آن جا  را  را به دست می آورد، همت خود  دنیا و آخرت 

فراوانی و گوارایی آب چاهش خالصه شد.
دروغ بودن ادعای ابن مطیع مبنی بر دوستی امام علیه السالم هنگامی آشکار 
شد که پس از شهادت امام علیه السالم به ابن زبیر پیوست و والی کوفه گردید؛ 
و به جست و جوی شیعیان پرداخت و آنان را می ترساند. در رویارویی با قیام 
مختار نیز با شیعیان جنگید و از خود قاتالن امام حسین علیه السالم مانند شمر 

بن ذی الجوشن و شبث بن ربعی و دیگران علیه آنان کمک گرفت.
در نخستین خطبه اش در کوفه تصمیم خود را بر اجرای فرمان ابن زبیر مبنی 
بر رفتار با اهل کوفه به سیره عمر بن خطاب و عثمان بن عفان اعالم داشت. 
از  از آن که کوفیان خواستار عمل به سیره علی علیه السالم شدند  اما پس 
پذیرش دیگر سیره ها سرباز زدند، غافلگیر شد. سائب بن مالک اشعری در برابر 

وی ایستاد و گفت: اما درباره بردن غنایم ما با رضایت ما، همه گواهی می دهیم 
که راضی نیستیم زیادی آن را از پیش ما ببرند، و میان ما تقسیم نکنند و جز 
با سیره علی بن ابی طالب که تا دم مرگ در آن سرزمین با آن رفتار کرد، با ما 
رفتار نشود. ما نیازی نداریم که درباره غنایم ما و خود به سیره عثمان یا عمر 

رفتار شود، هر چند که برای ما آسان تر هم باشد …
 

  دیدار با عبداهلل بن مطیع عدوی 
تاریخ دو دیدار را از عبداهلل بن مطیع عدوی با امام حسین علیه السالم برای 
ما گزارش می کند. نخست در راه مدینه- مّکه و دوم بر طبق روایت مفید، در 
ارشاد، هنگامی که امام علیه السالم از حاجز به سوی عراق می رفت و به یکی 

از آب های عرب رسید.
دارد،  اهمیت  ما  برای  کاروان حسینی  تاریخ حرکت  از  مقطع  این  در  آنچه 
امام  تاریخی در پی گیری جریان حرکت  ماجرای دیدار نخست است. روایت 
حسین علیه السالم در راه مدینه- مّکه می گوید: همان طور که امام حسین 
علیه السالم میان مدینه- مّکه در حرکت بود، عبداهلل بن مطیع عدوی از ایشان 
استقبال کرد و گفت: ای اباعبداهلل، خداوند مرا فدایت گرداند، آهنگ کجا داری؟

فرمود: اینک آهنگ مّکه دارم؛ و چون به آن جا رفتم، آن گاه در کار خویش 
از خداوند طلب خیر می کنم. عبداهلل بن مطیع گفت: ای پسر دختر رسول خدا، 
در کاری که قصدش راکرده ای خداوند برایت خیر بخواهد، ولی من پیشنهادی 

دارم که می خواهم آن را از من بپذیری!
حسین علیه السالم گفت: چه پیشنهادی؟ ای پسر مطیع!

ابن مطیع گفت: چون به مّکه رسیدی و خواستی از آن شهر به شهر دیگری 
بروی، از کوفه برحذر باش. چرا که شهری است شوم و پدرت در این شهر 
کشته شد. برادرت را تنها گذاشتند و او را ناگهانی خنجر زدند که نزدیک بود 
جان سپارد. در حرم بمان، چون مردم حجاز هچ کس را با تو برابر نمی دانند و 

سپس شیعیانت را از همه جا دعوت کن که همگان نزد تو خواهند آمد.
امام علیه السالم فرمود: خداوند آنچه را که دوست بدارد مقدر می کند.

اما ابن عساکر ماجرای دیدار دوم را به صورت زیر نقل می کند: هنگامی که 
حسین بن علی از مدینه بیرون آمد و آهنگ مّکه داشت، بر ابن مطیع گذشت که 
سرگرم کندن چاهش بود؛ و به حضرت گفت: پدر و مادرم فدایت، کجا؟ گفت: 

آهنگ مّکه دارم؛ و یادآور شد که شیعیانش در آن جا به وی نامه نوشته اند.
پسر مطیع گفت: پدر و مادرم فدایت، کجا؟ ما را از وجود خویش بهره مند 
فرما و نزد آنان مرو! ولی حسین نپذیرفت. آن گاه ابن مطیع گفت: این چاه را 
آماده کرده ام و امروز برای نخستین بار به دلو ما آب آمده است. چه می شد که 
شما به درگاه خداوند دعا می کردید و برایش برکت می خواستید. فرمود: قدری 
از آبش بیاور عبداهلل دلوی آب آورد و امام از آن نوشید، سپس آن را مضمضه 

کرد و در چاه ریخت. پس از آن، آب چاه گوارا و فراوان گشت.

یکی از شخصیت های نسبتا عجیب 
و مبهم در دیدار های سید الشهدا 

 علیه السالم در مسیر کاروان حسینی، 
عبد اهلل بن مطیع می باشد. چرا که 

این شخص با شناخت جایگاه معنوی 
امام باز به ایشان پشت کرد.

عبداهلل بن مطیع عدوى ها
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فردی به معشوقه خود گفته بود که من تو را خیلی دوست دارم توچی؟؟ و 
معشوقه در جواب او گفته بود:»من هم مثل تو ، خودم رو خیلی دوست دارم !«

هر چند که عزت نفس یکی از فضایل بزرگ اخالقی در انسان است که در 
زندگی او نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا می کند و به دیگران اجازه نمی دهد 
تا فرصت ها و ظرفیت های وجودی شخص را از میان برداشته و در مسیر دیگر 
و باطلی به کار گرفته شود و معنای مثبتی از اعتماد به نفس در شخص پدید 
می آورد، با این همه غرور و خودپسندی از جمله راذیل پست اخالقی است که 
بسیاری از مردم حتی از شنیدن آن چندش می شوند و بیزاری و نفرت درونی 
خویش را آشکار می سازند؛ زیرا غرور و تکبر، آدمی را در حالتی قرار می دهد که 
جز خود دیگری را نمی بیند و برای دیگران ازرش و ارج و منزلتی قایل نمی شود.

چون انسان خود را دوست دارد آثار وکردار خود را دوست دارد. اگر این غریزه 
مشورت  به  و  مغرور شده  موجودی  به  تبدیل  انسان  نگردد  تعدیل  ذات  حب 
کردن روی نمی آورد وبدین ترتیب راه سعادت را بر خود می بندد پس بهترین 

راه کنترل عجب تقوا ومعنویت است.
نفس انسان همیشه او را به سوی پلیدی ها تحریک می کند و اگر رحمت 
خداوند شامل حال او نشود در منجالب ذلت سقوط خواهد کرد. این وسوسه به 
سوی هواهای نفسانی و فساد برای نخبگان و صاحبان قدرت بیشتر بوده، چون 

آنان زمینه های بیشتر و مناسب تری برای انحراف و فساد دارند.
علی بن ابیطالب)علیه السالم( در این زمینه می فرمایند: بدان که خودبینی و 

عجْب ضد حق و نیکی، و آفت ِخردهاست.

 عامل عجب در نگاه علی )علیه السالم(
گر چه قدرت خود عامل سرمستی و غرور انسان می شود اما علی)علیه السالم( 
“ستایش دیگران “را عامل به وجود آمدن عجب می داند:ِ تا می توانی با پرهیزکاران و 
راستگویان بپیوند وآنان را چنان پرورش ده که تو را فراوان نستایند و تو را برای اعمال 
زشتی که مرتکب نشده ای تشویق نکنند که ستایش بی اندازه خودپسندی می آورد 

وانسان را به سرکشی وامی دارد.
تعریف و تمجید دیگران حالت دروغینی در انسان به وجود می آورد که نتیجه 

آن اطمینان کاذب و خودپسندی است.

 آثار خودپسندی در زندگی دنیا
خودپسندی و غرور در آدمی آثار و پیامدهای بسیار مخرب و زیانباری را در زندگی 
فردی و اجتماعی فرد به جا می گذارد. در حقیقت خودپسندی و غرور، زمینه ساز 
فخرفروشی بر دیگران است و موجود را به سمت و سویی می کشاند که تکبر و 
خودبزرگ بینی خویش را نشان دهد. به سخن دیگر، خودپسندی که خود رذیلت 
اخالقی است موجب می شود تا رذیلت اخالقی دیگری به نام تکبر و خودبزرگ 
از  بینی در انسان رشد کند که پیامدها و آثار آن بسیار خطرناک تر و زیانبارتر 

خودپسندی و غرور است.

 تنهایی 
امیرالمومنین در جای جای نهج البالغه به این مسئله اشاره کرده اند و می فرمایند: 

ترسناکتر از خودپسندی نیست.
مجلسی)ره( در شرح این کالم گوید: عجب یعنی اینکه انسان خود را و صفات 
و کارهای خود را از دیگران برتر ببیند و این باعث برتری جویی و گردن کشی بر 
مردم می شود و سبب دوری مردم از شخص می گردد؛ همچنین موجب می شود 
که شخص نتواند عیوب خود را برطرف نموده و آنچه از او ترک شده جبران 
نماید؛ پس، از رحمت و لطف خدا محروم و از خدا و خلق جدا می شود؛ لذا هیچ 

تنهایی بدتر از عجب و خودپسندی نیست.

 تجاوز به حقوق دیگران
 غرور و خودپسندی تا آنجا پیش می رود که مایه تکذیب و رویگردانی از حق 
می شود و به انسان اجازه نمی دهد تا در برابر حق کرنش کند و آن را بپذیرد و 
بر پایه آن عمل و رفتار کند. چنان که این بیماری روحی و روانی موجب می شود 
تا انسان نسبت به حقوق دیگران بی تفاوت شود و به خود اجازه تجاوز و تعدی 

به حقوق دیگران را بدهد و رفتاری ستمگرانه در پیش گیرد. 

 سرگردانی 
البته انسان مغرور پیش از آن که به دیگری ضربه بزند و خسارت وارد کند 
به خود زیان وضرر می رساند. ازاین روست که خداوند می فرماید که انسان خود 
خواه و خودپسند با آراسته دیدن کارها و اعمال خود، گرفتار تحیر و سرگردانی 
در زندگی می شود و نمی داند به چه کاری اقدام کند و چگونه آن را به انجام 
رساند، )نمل آیه ۴( زیرا چنان به خود و اعمالش مغرور است که حاضر نیست 
آن را تغییر دهد و هماهنگ با حق کند، این گونه است که بسیاری از کارهایش

به نتیجه دلخواه نمی رسد و باعث سرگردانی و تحیر وی می شود.

 شکست، نتیجه نهایی غرور 
خداوند در آیات ۴۷ و ۴۸ سوره انفال، غرور و خودپسندی در کنار فریب و نیرنگ 
شیطان را عامل شکست بر می شمارد و در آیه ۲۵ سوره توبه تبیین می کند که غرور 
و خودپسندی به خود و نیروهای رزمی موجب می شود تا لشکر در میدان کارزار 

شکست بخورد و نتواند چنان که بایسته و شایسته است عمل کند.
در رفتار اجتماعی، انسان های خودپسند و مغرور انسان هایی هستند که گرفتار 
بخل هستند و حتی دیگران را به آن ترغیب می کنند)نساء آیات ۳۶ و ۳۷ و 
حدید آیات ۲۳ و ۲۴( اینان به سبب خودپسندی و به ویژه غرور مالی، احسان و 
انفاق را ترک می کنند و زکات واجب مالی خویش را پرداخت نمی کنند.)قصص 

آیات ۷۶ و ۷۷(

عجب و عواقب آن
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مقدمه
هماره علما و محققان در راه دستیابی به علوم جدید و مسائل و منابع بهتر در 
حال کوشش بوده اند و از آنجا که در زمان قدیم امکانات و لوازم همانند امروز 
فراهم نبوده است آنان مجبور به در پیش گرفتن راه بیابان ها و سفر بوده اند. 
در این میان علما اسالمی علی الخصوص علمای شیعه نقش بسیار مهمی در 

جمع آوری حفظ و نگهداری منابع اسالمی داشته اند.
گر چه سیر و سفر، کاری پسندیده و پرفایده است و در قرآن و روایات اهل 
بیت ـ علیهم السالم ـ بدان سفارش شده و آدابش بیان گردیده است،1 لیکن 
پرداختن به زوایای پنهان تاریخ و افشای جرایم مجرمان و خیانت پیشگان و 
یا معرفی یک حرکت، عقیده، پویندگی، چگونگِی تحّول و فراز و نشیب آن در 
فالن مقطع از زمان، کاری است که از سفرنامه نویسان شایسته و کارآمد بر 
میآید. نویسنده ای خوب و دانشمند است که می تواند به خوبی از عهده چنین 

امری برآید و توانمندانه حقایق را به نمایش بگذارد.
در میان علما و بزرگان شیعه که با قلم به مکتب اهل بیت )ع( خدمت کردند و 
در شناساندن و ترویج علوم آل محمد )ص( کوشیدند، عالمه میرحامد حسین، 

شخصّیتی ممتاز است. 
سفرنامه حضرت عاّلمه میر حامد حسین هندی ـ ره ـ از این گروه سفرنامه ها 

است که به عربی نگاشته و نام »أسفار االنوار« بر آن نهاده است.
میر حامد حسین در »أسفاراألنوار« از سفری گزارش کرده که در سال 1۲۸۲ 
هجری قمری به همراهی برادرش، سید اعجاز حسین هندی انجام داده است. 
آن دو، سفر خود را از وطنشان شهر لکهنو در هندوستان آغاز نموده، پس از 
رسیدن به شهر بمبئی، از راه دریا و بوسیله کشتی رهسپار جده میشوند و پس 
از انجام عمره مفرده، مکه مکرمه را به قصد زیارت مدینه منّوره ترک می کنند، 

ُمحرم  تمتع  احرام عمره  به  از مسجد شجره  فریضه حج  انجام   سپس جهت 
زیارت عتبات  به عراق و  با گزارش سفر  را  می شوند. وی سرانجام سفرنامه 

عالیات به پایان میرساند.
نسخه خطی این سفرنامه دارای ۳۸۷ صفحه به قطع جیبی است که قسمتی 
از آن به خط میر حامد حسین بوده و تا کنون چاپ نشده و ظاهرا قسمت هایی 
از نسخه مخطوط، مورد هجوم موریانه قرار گرفته است و شاید همین نکات 
سبب شد تا بعضی از محققان و نویسندگان پس از مالحظه و مطالعه سفرنامه، 

از کار کردن بر روی آن سرباز زنند.

سخنی درباره عاّلمه میر حامد حسین
نیشابوری  موسوی  قلی  محمد  سید  بزرگ  عالم  فرزند  حسین  حامد  سید 
شهر  در  ق.   . ه   1۲۴۶ سال  به  امامیه،  بزرگ  متکلمان  از  هندیی  لکهنویی 
لکهنو دیده به جهان گشود.۲ حال و هوای مذهبی خانواده، به همراه عالقه او 
به معنویت و مذهب، سبب شد تا مسیرش را در احیای کلمه اجداد طاهرینش 
با برکت پدری روحانی و نیک مردی  ـ علیهم السالم ـ تنظیم نماید. وجود 
فاضل و متقی و بزرگوار از تبار عالمان، موجب رشد و بالیدن وی گشت. او 
علم کالم را نزد پدر خواند و فقه و اصول را از سید العلما، سید حسین فرزند 
سید دلدار علی نقوی، معقول را از سید مرتضی و ادب را از مفتی سید محمد 

عباس آموخت.
میر حامد حسین مرد تحقیق و تتّبع بود. اطالعات وسیع و گسترده ای در 
زمینه های مختلف داشت و از آشنایی کامل و درخور تحسین نسبت به احادیث 

و اخبار و فرهنگ اسالمی برخوردار بود.۳
 وی عالقه وافر به جمع آوری کتب و مصادر علمی و استفاده از مطالب آنها 
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در راستای اهداف مقدس خود داشته که در جای جاِی سفرنامه اش بخوبی 
مشهود است. به هر مکان و دیاری که می رسد از کتاب خانه و کتاب فروشی 
آنجا سراغ می گیرد و آنچنان در این راه متحمل رنج و مشقت می شود که برای 
دستیابی به یک نسخه خطی موجود در کتابخانه یک عالم سّنی در رابغ،۴ تن 
به نوکری او می دهد.۵ و شکوه عشق به تالش علمی عاّلمه میر حامد حسین 
آنگاه تبلور مییابد که در اثر کثرت نوشتن، دست راستش از حرکت باز میماند و 

ناگزیر در سال های آخر عمر با دست چپ می نویسد.۶
گویند که وی در اثر کوشش زیاد و خستگی و فرسودگی، درازکش مطالعه 
می کرده و کتاب های سنگین را بطور عمودی بر روی سینه می گذارده است؛ 
به همین خاطر سینه اش پینه بسته و چونان شانه بارکشان تغییر شکل و رنگ 

می دهد.۷
او در شهر لکهنو کتابخانه بسیار بزرگ و نفیسی از خود به یادگار گذاشته که 
حاوی سی هزار جلد کتاب خطی و چاپی است البته کتاب های پدرش و سید 

ناصر حسین، فرزند وی نیز در این کتابخانه موجود است.۸

تألیفات
1. اسفار األنوار؛ )سفرنامه(. تا کنون چاپ نشده است.

۲. عبقات األنوار؛ )فارسی(؛ در 1۳ جلد بزرگ، تنها یک جلد این کتاب، حدیث 
منزلت است که دارای 9۷۳ صفحه می باشد.

مرحوم میر حامد حسین، عبقات األنوار را در رّد کتاب تحفه اثنا عشریه عبدالعزیز 
دهلوی، که ظالمانه به نفی امامت حّقه حضرت امیرالمؤمنینـ  صلوات اهلّل علیه 

ـ پرداخته، به نگارش درآورده و عالمانه به شبهات وی پاسخ گفته است.
۳. استقصاء األفحام؛ )فارسی( در 10 جلد؛ در اثبات حضرت حجت ـ عجل اهلّل 

تعالی فرجه الشریف ـ و رّد تحریف کتاب اهلّل .
۴. الشریعة الغّراء؛ در مسائل اجماعی فقه، از اّول طهارت تا آخر دیات.

۵. الشعلة الجّواله؛ جریان آتش سوزی کتب اسالمی بوسیله دشمنان و مهاجمان.
ـ . ـ ع  ۶. شمع المجالس؛)شعر(حاوی قصایدعربی وفارسی دررثای حضرت امام حسین 

۷. شمع و دمع؛ )شعر( به سبک مثنوی.
۸. صفحة الماس فی اإلرتماس؛ )فقه(.

9. الطارف؛ )معّما و لغز(.
10. العشرة الکاملة.
11. الظّل الممدود.

1۲. افحام اهل المین فی رّد ازالة الغین؛ چند مجلّد...9.
عاّلمه بزرگوار تمامی نوشته هایش را با قلم و کاغذ ساخته شده به دست 
ساخت  چاِپ  دستگاههای  از  و  نگاشته  مسلمان  خّطاطان  بوسیله  و  مسلمین 
و  ورع  از  این حاکی  و  است  و دشمنان مسلمین دوری می جسته  بیگانگان 

تقوای سیاسِی آن مرحوم است..10
سرانجام پس از سالها تالش پرثمر علمی، به هیجدهمین روز از ماه صفر سال 
1۳0۶ ه . ق. در شصت سالگی مزرع شاداب عمر این عالم فرزانه و بزرگ، به 
خزان نشست و روح پاکش از مجمع زمینیان به مجلس اُنس ملکوتیان راه گشود 

و جسم مطهرش در حسینیه غفران مآب شهر لکهنو به خاک سپرده شد.11

اسفار األنوار/ پیش از سفر
عالمه میر حامد حسین پیش از نگارش عبقات در نامه هایی به دوستانش 
رّد  دارند و در  باطل خود اصرار  اینکه آن همه دشمنان تشیع در کارهای  از 
عقاید شیعه مطالبی می نویسند، اّما نیستند کسانی که پاسخی به آنان بدهند و 
در گمراهی خود خوشحال و یکه تاز میدان هستند و َهْل ِمْن ُمَباٍرْز می طلبند، 
شکوه می کند. تا آنکه نامه ای به محضر حضرت صاحب االمر)عج( می نویسد 
یاوه گویی های  به  پاسخگویی  )توان  امر  این  که  می خواهد  حضرت  آن  از  و 

مخالفین( را به وی عنایت کنند. 
ایشان می نویسد: »در صدد چاره بودم که کسی را واسطه قرار دهم؛ به یاد 

شهید بزرگوار قاضی نوراهلل شوشتری افتاده، به آگرا رفتم. در کنار مزار قاضی 
گریه کردم. وی را واسطه قرار دادم و نامه را روی قبر وی گذاشتم و پس از آن 

صاحب فرج عنایت فرمودند و این امر را به حقیر واگذار کردند «. 
عبقات در اثبات والیت امیر المومنین )ع( رّدیه ای است بر باب امامت کتاب 
تحفه اثنی عشریه است که به گفته مؤلف آن بیش از سیصد جزء داشته است. 
عالمه امینی در مقدمه کتاب گرانقدر الغدیر در عظمت عبقات االنوار می نویسد: 
».... بوی دلپذیرش در تمامی جهان پیچیده و آوازه اش از خاور تا باختر را فرا 
و روشنگری  دریافته که معجزه  را مشاهده کرده،  این کتاب  گرفته، هرکس 
ژرف  دریای  از  نوشته هایم  در  من  و  ندارد.  راه  آن  در  باطلی  هیچ  که  است 

اندوخته های وی در این کتاب بهره های فراوان بردم«. 
عالمه حامد حسین در راه تألیف عبقات متحمل رنج ها و مشقت های فراوان 
شد. حوادث ناگوار آزمایش هایی بود که او را در مسیری که در آن قدم نهاده 
بود، استوار تر می کرد. در چهارده سالگی از سایه رأفت پدر محروم شد و پس 
از پدر که محکم ترین تکیه گاه او بود، برادرش عالمه اعجاز حسین شریک و 

همراه وی در این مسیر سخت و طاقت فرسا بود. 
ُمهری که برای مهمور کردن نامه های دو برادر بود، تنها یک مهر آن هم 
مهر  بود،  زنده  حسین  اعجاز  برادرش  تا  و  بود  »الحمدهلل«   نقش   به  منقش 
جداگانه ای برای خود ترتیب نداد. در سفر مّکه و عتبات عالیات هر دو برادر 
معین یکدیگر بودند و پایه عبقات االنوار بر منابع و مآخذی که از کتابخانه های 

مّکه و مدینه و نجف و کربال و یمن گرد آوری کردند، بنا نهاده شد.

آغاز سفر
ااُلولی  عاّلمه میر حامد حسین هندی ـ ره ـ عصر روز جمعه ۲۲ جمادی 
سال 1۲۸۲ ه . ق. شهر لکهنو را به همراهی برادرش سید اعجاز حسین ترک 
نموده و با دلیجان و کالسکه های ُپستی به سوی بمبئی و بندرگاِه آن شهر طی 
طریق می کند تا از راه دریا راهی جّده شود.1۲ وی با ارسال نامه، ارتباط خود با 
خانواده و دوستان را حفظ کرده و آنان نیز به وسیله نامه پاسخش را می دهند.1۳
بوده،  مسافران  جایگاه  که  ای  حسینیه  در  بمبئی  شهر  به  رسیدن  از  پس 
مسکن می گزیند. البته آن محل جای تمیزی نبوده و بخاطر تعّفن و ازدحام 
جمعیت، به ایشان خوش نگذشته است.1۴ به هنگام اقامت در شهر بمبئی، نامه 

ای از حضرت سلطان العلما ـ ره ـ به زبان فارسی دریافت می کند.1۵
در دو مرحله، سر به کتابفروشی های شهر بمبئی، که در آن زمان رونق داشته، 
می زند و از کتاب های چاپ شده آن دیار دیدن می کند و از گرانی کتاب نیز 

سخن به میان می آورد.1۶

1. بنگرید به: حج : ۴۶؛ روم : 9و۴۲؛ فاطر : ۴۴؛ غافر : ۲1و۸۲؛ 
محمد : 10؛ آل عمران : 1۳۷؛ انعام : 11؛ نحل : ۳۶؛ نمل : ۶9؛ 

عنکبوت : ۲0؛ سبأ : 1۸؛ توبه : ۴۲ و نیز بنگرید به: کنز العمال، ج۶، ص۷01 
الی۷۴1، ح1۷۴۶۸ تا 1۷۶۴9؛ میزان الحکمه، ج۴، ص۴۶۷ الی۴۷۷

۲. عالمه شیخ آقا بزرگ تهرانی، 
نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ج1، ص۳۴۷

۳. همان.
۴. رابغ یکی از شهرهای ساحلی عربستان است که 

بین جده و مدینه منوره واقع شده.
۵. مقدمه کتاب عبقات األنوار )حدیث منزلت(، ص۴

۶. همان.
۷. بنا به نقل بعضی از نوادگان ایشان.

۸. محمد رضا حکیمی، میرحامد حسین، ص1۳۶
9. اعیان الشیعه، قطع رحلی، چاپ بیروت، ج۴، ص۳۸1

10. نقباءالبشر، ج1، ص۳۴9
11. اعیان الشیعه، قطع رحلی، چاپ بیروت، ج۴، ص۳۸1

1۲. اسفاراألنوار، ص۲ تا ۳۷
1۳. همان، ص۷۳
1۴. همان، ص10۲

1۵. همان، ص109و110
1۶. همان، ص1۳1، 1۳۲و1۳۳

پی نوشت 
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تاریخ یعنی نقل وقایع و اتفاقات و حوادث مهم گذشته که می توان گفت ذکر رخداد ها و 
حوادث در چارچوب زمان و مکان مشخص است. گرچه در ابتدا بیشتر حالت روایی یا روایتی 
تاریخ مطرح بود و تاکید آن بیشتر بر زمان وقایع و حوادث مهم بود اما به تدریج جنبه تعقلی 
و اندیشه ورزی و تحلیل وقایع تاریخی پا به عرصه وجود نهاد و با این تحول بنیادین جنبه 
تجزیه  به  و  آمد  بیرون  نگاری صرف  وقایع  از چارچوب  و  نمایان تر گردید  تاریخ  تحلیلی 
نگاری و ذکر حوادث  از چارچوب وقایه   و تحلیل حوادث و وقایع مهم پرداخت. مورخین 
)که شاهد عینی بوده اند و یا به واسطه راویان دیگر شنیده اند( پا را فراتر نهاده و با اندیشه 
و تعقل خود در چارچوب اصول تاریخ نگاری به تجزیه و تحلیل حوادث و وقایع پرداخته اند، 

این تحول را شاید بتوان نتیجه رنسانس ودیگر تحوالت علمی دانست.
تاریخ نگاری معاصر گرچه وقایع و زما ن وقوع را در در نظر دارد اما به بررسی موضوعات 
تاریخی به شکل غیر انتزاعی می پردازند؛ یعنی وقایع را در ارتباط با شرایط زمانی و مکانی 
و دیگر نیروهای تاثیر گذار، شرایط جامعه پبرامونی و جهانی بررسی می کند. تارخ نگاری 
معاصر از بررسی انتزاعی صرف پرهیز داشته و کنش و واکنش جریانهای اجتمایی و شرایط 

زمانی و مکانی و جهانی را تاثیر گذار دانسته و در نظر می گیرد.
با پیشرفت علم و جوامع انسانی مورخان در چارچوب سنتی تاریخ نگاری باقی نماندند بلکه 
از وقایع و وقایع نگاری به عنوان داده های تاریخی برای بررسی و تجزیه تحلیل تاریخی 

و ارتقا تاریخ نگاری استفاده کرده اند و در این میان نقش مورخ برجسته تر گردیده است.
بیشتر شده است و وظیفه تجزیه و تحلیل و  تاریخ و مورخ  از  انتظارات جامعه  در واقع 
ریشه یابی و پی بردن به کنه وقایع و حوادث بر عهده مورخ گذاشته شده است. مورخ با 
جمع آوری داده و پاالیش و صافی نمودن داده ها و گفته ها درصدد ریشه یابی قضایا و روشن 
نمودن واقعیت ها و حقایق بر می آید. در این جاست که هم ماهیت عدالت خواهانه مورخ و 
تاریخ نمایان می گردد و هم جنبه تجربه آموزی و آگاهی به پیشینیه تاریخی ملل و جوامع 

گوناگون به عهده مورخ گذاشته می شود.
مورخ است که می تواند علی رغم موانع و هیاهو و تبلیغات زورمداران حقیقت امر را به 
مردم برساند و آنها را آگاه سازد و باعث تجربه آموزی آن ها شود و سره را از ناسره مجزا 
سازد و به قول استاد باستانی پاریزی تاریخ را از تاریخ شاهان و زورمداران به تاریخ همه مردم 

و زندگی شان تبدیل کندو ماندگار سازد.

/ چارچوب تاریخ نگاری /
تاریخ همانند دیگر زمینه های علمی چارچوب خاص خود را دارد که به طور کلی می توان آن را 

بر چهار عنصر یا پایه قرار داد:
1. شناخت )معرفت( ۲.حوادث مهم یا قابل توجه و تاثیر گذار ۳. ظرف زمان که همان گذشته 

است ۴. وجود انسان و جوامع انسانی.
پس برای تاریخ نویسی هم شناخت الزم است هم زمان هم حادثه مهم و هم وجود انسان. 
چون تاریخ در جهت شناخت است و چارچوب و نظم خاص خود را دارد به تاریخ علمی یا 

بررسی علمی مشهور گشته است.
انسان  اگر  و  است  انسان  تاریخ هم  است. الزمه  علم  یا همان  تاریخ شناخت  اول  وجه 
تابعی  حالت  هم  موضوعات  دیگر  و  کرد  نخواهد  پیدا  معنا  تاریخ  باشد  نداشته  موجودیتی 

نسبت به انسان دارند.
افراد و جامعه های گوناگون  برای  این مهم بودن  البته  به مسائل مهم می پردازد  تاریخ 
متفاوت است برای یک فرد با یک بینش یا یک جامعه حادثه ای مهم است که ممکن است 

برای فرد یا جامعه دیگری مهم نباشد و به آن نپردازد.
بنابر این باید اول امری رخ بدهد )تاریخ( بعد شاهدان عینی یا وقایع نگاران آن را بیان 
کنند )واقعه نگاری( بعد کسانی با استفاده از داده های ارائه شده توسط وقایع نگاران )بعد از 
طی روند حذ ف وانتخاب(، آن را بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند )مورخ ( که اگر بخواهیم 

به ترتیب وقوع نام ببریم 1. تاریخ ۲. وقایع نگاری و ۳. مورخ جای دارند.
باید رویکردی علمی به حوادث و وقایع داشته باشد و دارای  تاریخ نگار  می توان گفت 
دانش تاریخی و آشنا به اصول تاریخ نویسی و نقد تاریخی هم باشد و داده های تاریخی را 
مورد بررسی قرار داده و بر اساس آگاهی علمی از تاریخ و بررسی تاریخی و تجزیه وتحلیل 
علمی به تاریخ نویسی بپردازد. یعنی در مورد کار خود حرفه ای باشد و با اندیشه و تامل و 
تفکر با پیروی از اصول علمی مسائل را توصیف کند و نظم منطقی میان رویداد ها را دریابد 
و به کنه و ریشه وعلل حوادث بپردازد و فقط راوی صرف حوادث و وقایع خام نباشد بلکه 

رابطه علت و معلولی و منطقی بین حوادث را دریابد.

/ خالصه این که /
 تاریخ نگار داده های وقایع نگاران و اسناد را بعد از حذف و انتخاب مورد استفاده قرار می دهد.

 تاریخ نگار وقایعی را مورد توجه قرار می دهد که سرنوشت ساز بوده و مسیر زندگی انسان ها 
را دگرگون ساخته اند.
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 گذشته بار دیگر در دسترس قرار نمی گیرد اما امکان باز نمایی تاریخی و 
واکاوی آن وجود دارد.

 تاریخ از دریچه حال به گذشته نظر افکندن است، البته گذشته با حال در 
آمیخته است و رویداد های گذشته سرنوشت حال را رقم زده اند.

 از نظر تاریخ نگاری معاصر تاریخ نباید فقط شرح حال قهرمانان باشد بلکه 
زندگی افراد جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این  وسیله  به  واقعیت ها  و  حقایق  که  است  تفسیری  کاری  نگاری  تاریخ   
تفاسیر و شرح ها در دسترس مردم قرار می گیرد.

 وظیفه تاریخ نگاری معاصر آشکار کردن و نشان دادن نیرو های اجتماعی 
است که در زمان رویداد نقش آفرینی داشته اند و با همدیگر در کنش و واکنش 
بوده اند، همچنین علت هایی که به وسیله نیرو های مختلف در حاکمیت آن 
زمان نهفته مانده اند و به بوته فراموشی سپرده شده اند، باید بازگویی و بازنمایی 

شوند وبیان شود.
 تاریخ نوعی روایت پردازی است و حاصل فهم مورخ از رویداد های گذشته 
است و این فهم تاریخی چون امری ذهنی است بدون تاثیر از شخصیت مورخ 
نخواهد بود. هرچه پیش داوری ها و تعصبات در بررسی های تاریخ کم باشد 

تاریخ ارزشمند تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.
بسته به ماهیت و مختصات فکری تاریخ نگاران، یک رویداد تاریخی مشخص 
ممکن است تفسیر و روایات مختلفی یابد، یعنی تاریخ نویسی همگون و یک 
نواخت نیست. در هر حال نباید قدرت مداران یا حاکمان به تاریخ نویسان امر 
و نهی کنند که چگونه بنویسند و چگونه تفسیر و تعبیر کنند و یا در جهت 
تحکیم قدرت خود از آن ها استفاده کنند که البته برخی تاریخ نویسی ها و توسط 
حاکمان و به فرمان آنان صورت می گرفته. یکی از موانع تاریخ نگاری صحیح 
همین تالش قدرتمندان برای کتمان حقایق تاریخی و کنترل نگارش تاریخ 

به نفع قدرت خود است.

/ تاریخ نگاری سنتی /
این نگارش که کامال منسوخ نشده مربوط به دوران پیش از تاریخ نگاری 
شاهان  گذشت  سر  حکومتی،  وقایع  ضبط  و  ثبت  به  بیشتر  و  است  معاصر 
و  جنگی  و  نظامی  وقایع   - حکومتی  رسمی  محافل   -  .… و  شاهزاده  و 
حاکمان در رده های مختلف می پردازد و همچنین بر شرح حال قهرمانان تکیه 
دارد و کمتر به نقش و زندگی افراد جامعه و مسائل روزمره مردم و زندگی شان 
 می پردازد. تاریخ نویس سنتی محلی هم که به حاکمان و خاندان های محلی و 
جنگ ها و رویدادهایشان می پردازد و چون رعایت اسلوب علمی تاریخ نگاری 
و  می پردازد  رویدادها  انتزاعی  بررسی  به  بیشتر  ندارد،  را  آن  راهکار های   و 
رویداد ها را در ارتباط متقابل با روند کلی جامعه و اوضاع بین المللی بررسی نمی کند.

تاریخ ، علم بررسی رویداد های جامعه است و تاریخ نویسی سنتی در بررسی 
و روایت انتزاعیش نمی تواند جامع و همه جانبه باشد و از درک کنه رویداد ها 

و ریشه یابی علل آنها عاجز است. در زیر پوست هر جامعه عوامل تاثیر گذار و 
کنش گرهای مختلفی وجود دارد که برآیند آن ها منجر به یک رویداد تاریخی 
می شود، تاریخ نگاری سنتی از تجزیه. تحلیل این عوامل غافل است و نگاه آن 
به روابط علت و معلولی کافی و همه جانبه نیست و نمی تواند به ریشه رویداد ها نقب 
بزند و کندوکاو کند. به بیان واضح تر می توان گفت که در تاریخ نگاری سنتی 
شاهان و حاکمان و صاحبان زور و زر همانند بقیه امور تاریخ و تاریخ نگاری را 
غصب و مصادره کرده اند که به زندگی و وضعیت مردم و جریان های موجود 
در جامعه کمتر پرداخته شود. در سطح بین المللی، رنسانس و به تبع آن در 
ایران مشروطیت مبدا تاریخ نویسی معاصر به شمار می رود گرچه پیش از آن 

هم طلیعه هایی از تاریخ نویسی معاصر وجود داشته است.

/ نقد تاریخی /
نقد تاریخی مقوله دیگری است که ضمن ارزیابی نقاط قوت و ضعف یک 
اثر تاریخی مکتوب ان را یررسی می کند و میزان مطابقت و رعایت موازین و 
اصول بررسی علمی – تاریخی را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد وکنکاش 
می کند که آیا یک اثر به درستی و با رعایت اصول علمی به تجزیه و تحلیل 

پرداخته است یا نه؟

/ وقایع نگاری /
وقایع نگاری در واقع ثبت رویداد های تاریخی به وسیله مشاهدات عینی است. 
”مشاهده عینی” مزیت آن است زیرا بر همه چیز اشراف دارد و به قولی ”شنیدن 
کی بود مانند دیدن”. وقایع نگار می تواند تاریخ نگار نباشد، رویکرد علمی به حوادث 

نداشته باشد و از اصول و اسلوب تاریخ نویسی هم بی بهره باشد.
اما مسائل فوق الذکر به این معنی نیست که اهمیت وقایع نگاری کم است و یا 
اینکه نقش مهمی ندارد بلکه تفاوت در زمینه کاری آن هاست. بر اساس همین داده 
های وقایع نگاران است که مورخ به بررسی تاریخی می پردازد، اولین قدم در راه 
تکامل تاریخ نویسی همین استفاده از کار وقایع نگاران )داده های تاریخی شان( و 

مشاهدات و وصف آن ها از رویداد هایی است که شاهد آن بوده اند.
مسئله دیگری که باید به آن بپردازیم اطالعات و روایات شفاهی بزرگان و 
مطلعان و کهن مردان و کهن زنان از رویدادهای گذشته است که به خصوص 
در زمینه تاریخ نگاری محلی ارزش به سزایی دارند زیرا وقایع و رویداد های 
محلی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و به علل مختلف آثار مکتوب کمی از آن ها 
به جا مانده است و بیشتر روایات شفاهی است که جمع آوری آن ها همت و 
زحمت زیادی را می طلبد که در چند دهه اخیر عده ای به آن همت گماشته اند.

رنج و زحمت های آن ها بسیار قابل ستایش است زیرا برخی رویداد ها کمتر 
آن  بوده و هر  بزرگان محفوظ و مضبوط  و  آگاهان  بوده و در سینه  مکتوب 
نویسنده  این عزیزان  دارد.  اطالعات وجود  این  به خاک سپرده شدن  امکان 
یا  بوده  نزد شاهدان عینی رویداد ها  را که شفاها  همت گماشتند و رویداد ها 
در  مکتوب  وبه شکل  نموده  اوری  بودند جمع  شنیده  دیگر  مطلعان  از  اینکه 
با ارزش و ستودنی است. می توان گفت ما در  این خود کاری بسیار  اوردند. 
مرحله جمع آوری و ثبت و مکتوب نمودن رویداد های گذشته ایم و راه برای 
تاریخ نگاری علمی آماده شده است که امید است که تاریخ نگاران آینده با استفاده 

از این داده ها بتوانند به بررسی علمی رویدادها و تاریخ نگاری علمی بپردازند.
بررسی  دچار  و  ندارند  را  علمی  نگاری  تاریخ  کافی  رویکرد  آثار  برخی  اما 
انتزاعی اند و به ارتباط منطقی بین رویداد ها و روند کلی جامعه و جهان بی توجه اند 
و همانند تاریخ نگاری سنتی از نقد و ارزشیابی و سنجش و تحقیق و تجزیه 
و  نمی پردازند  نقش شان  و  مردم  زندگی  به  و  بی بهره اند  رویدادها  تحلیل  و 
– جنگی، سرگذشت حاکمان، کالنتران  نظامی  رویدادهای  پیرامون  آثارشان 
محلی، قدرتمندان حکومتی و محلی، جنگ ها و رقابت هایشان دور می زند و 
از استدالل و استقرا هم خبری نیست. اما در هر صورت ما مدیون زحمات و 
تالش های بیکران این نویسندگان هستیم و آثارشان سنگ پایه ای است برای 
بررسی های علمی آینده که توسط ما و یا آیندگان انجام شود و در این راه گام 
بردارند. در واقع این عزیزان خوان نعمتی فراوان تدارک دیده اند که نسل حال 
و نسل های آینده هر یک به نوعی از آن بهره ببرند و هر گوشه ای از آن را که 

بخواهند و بتوانند بررسی علمی نمایند.
همین خود بزرگترین ارزش کارشان است و برای ماندگاری نام و زحمت شان 
کافی است، بنگریم که دیگر رهروان چه تدبیر کنند و چه نقشی و اثری بیافرینند 
تا تاریخ نگاری سنتی را به سوی رویکرد تاریخ نگاری نوین و علمی سوق دهند.
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 آيا از خطرناک ترين پروژه فرهنگی غرب اطالع داريد؟ 
از دين نوين جهانی چه می دانید؟

مبانی آنچه در این نوشتار دین نوین جهانی نامیده می شود را باید در سال های 
عصر  جریان  و  تئوسوفی  انجمن  که  زمانی  کرد.  جستجو  بیستم  قرن  اولیه 
دینی  و  معنوی  ساختار  بازسازی  برای   )New Age MoveMeNt( جدید 
تئوسوفیستی  و  کابالیستی  پیشامسیحی  آموزه های  اساس  بر  مختلف  جوامع 
نظریات متنوعی ارائه نمودند. با این حال این جریان تا دهه اول قرن بیست و 
یکم به یک فرهنگ و ایده عمومی تبدیل نشد و در کتاب ها و محافل خاص 
باقی ماند. اوج این عمومیت و فراگیری را در عرصه رسانه ای باید فیلم آواتار 
به شمار آورد که کاماًل برگرفته از این آموزه های پیشامسیحی است و اقبال 
فراگیر جهانی از آن می تواند محکی برای آغاز زمان ارائه عمومی مبانی این 

دین نوین جهانی دانست. 
اساس  بر  که  پرداخت  خواهیم  رسانه ای  پروژه  بررسی  به  گزارش،  این  در 
مدل پلکانی مدیریت پیام  تنظیم شده است و هدف نهایی آن تمهید شرایط 
الزم برای ظهور »دین نوین جهانی« است. در ادامه نیز فیلم سینمایی آواتار 

محصول ۲009 امریکا از این منظر مورد بررسی قرار می گیرد.
 

 پروژه دين نوين جهانی چیست؟
دین نوین جهانی را باید بخشی از پروژه نظم نوین جهانی و برگرفته از آموزه های 
پساساختارگرانه ی متفکران و استراتژیست های پست مدرن غرب دانست. این 
ایده که تحت عناوینی چون دین واحد جهانی و سازمان ادیان متحد  در حال 
رشد است، بسیار نو پا بوده و در واقع به بازار داغ فرهنگی سال های آینده تعلق 
قران  اوایل  در  آن  ریشه های  داده شد  توضیح  دارد. هرچند که همانطور که 
بیستم قابل شناسایی است. پیش بینی می شود با تمهیدهای رسانه ای تدارک 
شده در سال های آتی جریان فرهنگی مرتبط با این ایده به سرعت گسترش 
یابد و محصوالت متنوع تصویری و مکتوب مرتبط با آن به بازارهای فرهنگی 

سراسر دنیا سرازیر شود.  
که  است  برخوردار  توجهی  قابل  پیچیدگی  از  جهانی  نوین  دین  تئوری 
تشخیص آن و اتخاذ تدبیر مناسب در برابر آن را مشکل می سازد. پروژه دین 
نوین جهانی برخالف آنچه که شاید از عنوان آن به ذهن متبادر شود به دنبال 
از میان بردن تمام ادیان و معرفی یک دین جدید و واحد جهانی نیست. با این 
حال مکانیسم پروژه دین نوین جهانی به نحوی است که سبب می شود اصول 
عقاید و آموزه های متافیزیکی مشترکی مورد پذیرش پیروان تمام ادیان قرار 
گیرد و پیروان تمامی ادیان و حتی افراد الئیک و غیر دینی همگی زندگی خود 
را بر اساس این آموزه ها  تنظیم نمایند. به این ترتیب در عین حال که در ظاهر 
هیچ یک از ادیان مورد تعرض قرار نگرفته است، آموزه های عقیدتی مشترکی 
در مناطق مختلِف فرهنگی و مذهبِی زمین حاکم خواهد شد. تحقق این هدف، 
از پیش نیازهای غیر قابل چشم پوشِی آن چیزی است که نظم نوین جهانی  

نامیده می شود. 
دین نوین جهانی را بهتر است الهیات طبیعی بنامیم. رصد فعالیت هایی که تا 
کنون در چارچوب پروژه دین نوین جهانی انجام شده است، برخی از باورهای 
اعتقادی این آئین را برای ما آشکار می سازد. اگر شما کسی باشید که در زمان 
استقرار دین نوین جهانی زندگی می کنید، صرف نظر از اینکه اِسمًا مسلمان 
باشید یا مسیحی یا سیک و یا بودیست، به چند گزاره باور عمیق خواهید داشت: 
 جهان یک مجموعه واحد وهماهنگ است و من جزئی از این مجموعه هستم. 

 یک روح مقدس در همه اجزا جهان جریان دارد.
 اجزای جهان اعم از درختان، دریاها و خشکی ها، حیوانات و عناصر گوناگون 
روح مقدس جهان را در خود دارند و تعادل خود را از آن روح کسب می کنند. 
به دیگر عبارت روح مقدس ساری در اجزا جهان، تعادل و هماهنگی جهان را 

تضمین می کند. 
 روح مقدس جهان در وجود تک تک انسان ها نیز حضور دارد. 

 روح مقدس جهان وجود متشخص ندارد. او شعور مطلقی است که در جهان 
چه  است.  تعادل  ایجاد  او  نقش  نمی شود.  متأثر  و  نمی شنود  او  است.  جاری 
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درخواستی باشد و چه نباشد تعادل انجام می شود. عشق و نفرت که از مظاهر 
تأثر است در او راه ندارد. آنچه مهم است تعادل است. 

 روح مقدس آهنگ هستی را می نوازد و حرکت اجزا جهان اعم از همه جانداران، 
رقص و توازنی متناسب با آهنگ نواخته شده از سوی اوست. 

 راز سعادت انسان هماهنگ شدن با ملودی طبیعت ذی شعور است. شناخت 
طبیعت و همراه شدن با آن کلید خوشبختی است. انسان در صورت هماهنگی 
با طبیعت و نظم موسیقائی جهان پس از مرگ نزد روح مقدس باز می گردد، 
رفته، در چرخه تکرار شونده  اوست. جاِن  از جانب  او ودیعه ای  چرا که جان 
باز می گردد. این چرخه همواره  هستی در کالبدی جدید به جهان و طبیعت 

ادامه دارد. حیات در پس حیات است و جاودانگی حق مسلم همه است.  
 روح مقدس تعادل را تضمین می کند. گاهی برای تعادل الزم است روح مقدس 
انسان ها  دیگر  آموزش  با  تا  کند  حلول  طبیعی  کالبدی  در  و  متشخص شود 

ضامن بقاء تعادل در جهان باشد. 
 هر انسانی روح مقدس را تنها باید در وجود خود جستجو کند. بیرون از او 
راهی به سوی شنیدن ملودی جهان نیست. روح مقدس حلول یافته در انسان های 
خاص نیز جز آنکه انسان های دیگر را متوجه درون خود کند وظیفه ای ندارد. 
تا  آیند  در  به رقص  آن  با  باید  و  را می شنوند  درون موسیقی جهان  از  همه 
بازگشتشان به جهان و طبیعت تضمین شود. این چرخه بخشی از تعادل است. 
 هماهنگی و تعادل با طبیعت سالمت کالبد را به همراه دارد. نوید به فرادرمانی، 
انرژی درمانی، خوددرمانی و سالمت جسم و کالبد نیز از آموزه های این دین 

نوین جهانی است. 
روح  بنیادیِن  مفاهیم  پایه  بر  ها  آموزه  این  می شود  مالحظه  که  همانطور 
مقدس، تعادل، تناسخ، دریافت درونی موسیقی هستی، ستایش و هماهنگی با 
طبیعت و در نهایت مفهوم تجسد ) حلول روح مقدس در کالبد طبیعی( استوار 
گشته است. توضیح بیشتر مضامین و آموزه های دین نوین جهانی و ارتباط آنها 
نیازمند مجال  بودیسم  و  هندوئیسم  امریکا،  بومیان  َشَمنیسم  قّباله،  میراث  با 
جداگانه ای است. آنچه اکنون در اینجا مهم و مد نظر است، ابتنای این دین 
موسیقایی  تعادل  به  باور  تناسخ،  پذیرش  طبیعت،  با  هماهنگی  پایه  بر  نوین 
هستی در قالب چرخه های حیات و درنهایت پذیرش تجسد و به عبارت دیگر 

آواتاریسم می باشد. 

 پروژه دين نوين جهانی در خدمت منافع چه کسانی است؟
سازمان ادیان متحد به ابتکار بنیانگذاران امریکائی اش راه اندازی شد و شدیدا 
مورد حمایت دولت ایاالت متحده و همچنین سازمان ملل متحد می باشد. کتاب ها، 
فیلم های سینمایی، برنامه های تلویزیونی و وبگاه هایی که  این ایده را دنبال می کنند 

به نحو متمرکزی از ایاالت متحده کنترل می شوند. 
شورای روابط خارجی، مهمترین و تأثیرگذار ترین مؤسسه مطالعاتی در تعیین 
سیاست خارجی ایاالت متحده در قبال کشورها و  مناطق مختلف است. این 
پروژه های  می باشد،  کنگره  و  سفید  کاخ  اعتماد  مورد  شدت  به  که  مؤسسه 
تحقیقاتی متعددی را در خصوص مسأله ادیان در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، 

به انجام رسانده است. 
رضا اصالن که در چند رشته مرتبط با دین شناسی و مطالعات ادیان دارای مدرک 

دکتراست از جمله نظریه پردازان درجه اول دین نوین جهانی به شمار می آید.
بسیاری از اعضای برجسته وزارت خارجه، وزارت دفاع و بسیاری از نمایندگان 
کنگره در کنار پژوهشگرانی با نژادهای مختلف از کشورهای ویژه عضو  این 
شورا هستند. رضا اصالن و ولی نصر دو پژوهشگر ایرانی عضو این شورا هستند. 
رضا اصالن که در چند رشته مرتبط با دین شناسی و مطالعات ادیان دارای مدرک 

دکتراست از جمله نظریه پردازان درجه اول دین نوین جهانی به شمار می آید.
 انجام پژوهش های مربوط به دین نوین جهانی در مهمترین و راهبردی ترین مرکز 
مطالعات امریکا، نشان می دهد این پروژه برای دولتمردان و سیاستمردان پنهان 
و آشکار ایاالت متحده از اهمیت عملیاتی خاصی برخوردار است و با جدیت 
آن را دنبال می کنند. فیلم های درجه اول سینمای هالیوود نیز از سال ۲000 به این 
سو، به طور سامان یافته و گسترده ای تمهید رسانه ای جهت باور به مؤلفه های دین 

نوین جهانی را فراهم نموده است. در ادامه این گفتار به نحو تفصیلی تری به  بخش 
رسانه ای پروژه دین نوین جهانی پرداخته خواهد شد.  

بویژه  نوین جهانی  می توان گفت مهمترین مانع در تحقق طرح های نظم 
چند  تالش های  است.  مذهبی  باورهای  و  دین  مسأله  خاورمیانه،  منطقه  در 
تا کنون،  انگلیس  استعمار کهن  از زمان  آنگلوساکسون  صدساله کانون های 
اکنون در پروژه دین نوین جهانی به زعم این کانون ها در آستانه ثمر دهی قرار 
ارائه ساختارهای اجتماعی برای  دارد. کانون های اسالمی خاورمیانه به دلیل 
پیروان اسالم، که تبلور کامل آن در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خود 
 را نشان می دهد، مانع اصلی تحقق طرح های کالن اقتصادی و سیاسی در قالب 
برنامه های نظم نوین جهانی است. پروژه دین نوین جهانی که قلب ماهیت 
کانون های اسالمی خاورمیانه در عین حفظ ظاهر و پوشش آنها را هدف خود 
قرار داده است می تواند این مانع بزرگ در راه تحقق اهداف کانون های سرمایه 

دار آنگلوساکسون را از میان بردارد. 

 سینمای امريكا چه نقشی در اجرای پروژه دين نوين جهانی دارد؟
تناسخ،  درون،  خدای  کشف  هماهنگی،  و  مراقبه  طبیعی،  تعادل  مفاهیم 
آواتاریسم )تجسد روح مقدس( و بسیاری از دیگر مفاهیم مرتبط با آموزه های دین 
نوین جهانی در طول دهه اخیر به شکل سامان یافته و وسیعی در فیلم های 
هالیوودی مورد پرداخت و تأکید قرار گرفته است. جدیدترین تولید هالیوودی 
است،  شده  ساخته  جهانی  نوین  دین  پروژه  رسانه ای  بخش  راستای  در  که 
سینمایی )AvAtAr )۲009 تازه ترین شاخص رسانه ای این پروژه است که باید 

نقطه عطفی در این خصوص به شمار آید. 
 به طور کلی هالیوود از سال ۲000 به این سو در دو فاز متعاقب، این پروژه 
را دنبال می کند. فاز نخست که باید آن را از سال ۲000 تا ۲0۱0 دانست دوره 
تثبیت مفاهیم بنیادین مورد نیاز در پروژه دین نوین جهانی است. همانطور که 
مستند و مستدل خواهد شد، مفاهیمی چون تعادل طبیعی، تناسخ  و تجسد با 
به کارگیری مدل پلکانی مدیریت پیام، اکنون به مفاهیمی آشنا و مأنوس برای 
طیف وسیع مخاطبان جهانی هالیوود تبدیل شده اند. اکنون و پس از تثبیت 
این مفاهیم در جان و ذهن مخاطبان، زمان استفاده عملیاتی از این مفاهیم و 
معرفی نظام فکری معنوی است که بر پایه این مفاهیم بنیان نهاده شده است. 
 فیلم سینمایی )۲009( AvAtAr و )the Book of eli )۲0۱0 نخستین 

نشانه های دین نوین جهانی در هالیوود به شمار می آیند. 
در بخش دیگری مستندات مربوط به این دو دوره در سینمای امریکا ارائه 
خواهد شد؛ در اینجا به طور اجمال به این نکته می توان اشاره کرد که فیلم 
سینمایی )۲009( AvAtAr و )the Book of eli )۲0۱0 نخستین نشانه های 
این فصل جدید به شمار می آیند. فیلم کتاب اِلی نیازمند تحلیل مستقلی است 
اکران  از  پس  ماه  یک  از  کمتر  اینکه  جالب  شد.  خواهد  انجام  زودی  به  که 
فیلم جدید شیماالیان کارگردان امریکایِی هندی تبار که مشخصا روی   آواتار، 
بحث های معنویت نوین تمرکز دارد با نام the lAst AirBeNder که به 
مسأله آواتاریسم می پردازد، اکران خواهد شد. انیمیشن آخرین الهه هوا نیز به 

صورت یک مجموعه تلویزیونی در سال گذشته وارد بازار شد.

 آواتار به چه فرا می خواند؟
فیلم آواتار در این میان یک شاخص است و بدنه این جریان طیف وسیعی 
از تولیدات و محصوالت رسانه ای را شامل می شود که متأسفانه برخی رسانه های 
داخلی ناخواسته گرفتار مشارکت در مدل پیچیده دین زدایی و دین ستیزی شده 
اند که در حال حاضر فعال می باشد. این مسأله در حوزه تبلیغ و ترویج آموزه های 
اندازه که ترویج آموزه های  دینی اهمیت مضاعفی می یابد چرا که به همان 
دینی می تواند با مدیریتی درایت محور و هوشمندانه، ابتکار عمل را در مواجهه 
آشیل  پاشنه  آن می تواند  ناکارآمدی  و  کاستی  گیرد،  به دست  این جریان  با 
فرهنگی  در حرکت  آغازین  قدم  باشد.  این مسأله  در  فرهنگی  جریان سازی 
نرم، ترسیمی  به کار گیری شیوه های هوشمندانه جنگ  استوار و  قوام مند و 
درست و فراگیر از مختصات فرهنگی است که در حال حاضر در آن قرار داریم.
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قفل سازی، یکی از صنایع بسیار مهم ما در گذشته بوده است که به صورت 
اشکال حیوانی و انسانی ساخته می شد. قفل های ایرانی به لحاظ فنی شامل 

دو نوع است:
الف: قفل های ثابت در مثل کلون دان، کلون و قفل پخش شو.

ب: قفل های فلزی مثل قفل فنری با کلید پیچی، قفل فنری با کلید فشاری، 
قفل لوله با کلید پیچی و قفل رمز )بی کلید(.

در کتاب قفل های ایران، نوشته پرویز تناولی، قفل ها به دو دسته تصویری 
و هندسی تقسیم شده اند. قفل ها درگذشته تنها کاربرد ایمنی نداشتند و کاربرد 
آیینی و دینی هم داشتند. چنانچه زیباترین قفل ها آنهایی بودند که برای ضریح 

ساخته می شده اند.
ایران رواج داشته است، هر چند قفل هایی  از دوره ساسانی در  قفل سازی 
هجری  نهم  تا  چهارم  قرون  به  مربوط  هستند،  حیوانی  اشکال  از  ملهم   که 
می باشند. ما جنبه آیینی قفل ها را در دوره ساسانی نمی بینیم. این جنبه ها بعد 
از اسال م و خصوصا در دوره صفویه به اوج می رسد ظهور قفل های فوال دی 
در دوره صفویه تحولی عظیم را در صنعت قفل سازی به وجود آورد. این هنر 
در دوران صفویه و توسط استاد “ صنیع الصنایع “ به جهانیان معرفی شد و به 

شهرهای مختلف گسترش یافت.
برای قفل سازی از انواع ابزار و وسایل فلز کاری استفاده می شود. مواد اولیه 
برای  می باشد.  آن  آلیاژهای  و  آهن  فوالد،  قفل ها  ساخت  در  استفاده  مورد 
ساخت قفل ابتدا ورق و مفتول آهنی یا فوالدی را در ضخامت های مختلف 

آماده می کنند.
سپس متناسب با طرح محفظه و اجزای داخلی قفل مواد اولیه را برش می زنند و 
قوطی یا محفظه قفل را پس از خم کاری ورقه برش خورده، لحیم و درز گیری 
کرده و قطعات داخلی قفل را سوهان کاری می کنند و متناسب با نوع قفل بدنه 
اصلی را سوراخکاری و قطعات مختلف شامل شامل دسته فنر و تیغه را به هم 
پرچ می کنند. و آن را اسید کاری کرده و پرداخت نهایی روی آن انجام می شود.

 در هنرها و فنون سنتی ایران، باورهای مردم با هنر پیوند خورده است. قفل 
برای ایرانی ها، چیزی بیشتر از یک ابزار بوده است و برایشان گره و گشایش 
را تداعی می کرده؛ نمونه اش قفل هایی که برای بستن دخیل از آنها استفاده 

می کرده اند یا می کنند.
نوشتن آیه های قرآن،  اشعار، اوراد و عالئم و حروف و نشانه های طلسم گونه 
یا ساختن قفل در اشکال حیوانی نشان دهنده اهمیت فراکاربردی قفل است. 
قفل ها بسته به محل کاربردشان، مثل امامزاده ها و مساجد برای نذورات عالئم 

هم متفاوت بوده اند.
استاد عبداهلل )عبدالوهاب( ریاحی اولین سازنده این نوع قفل ها بوده که بیش 
از 90 سال پیش فوت کرده است. استاد ریاحی در سفری که به مکه معظمه 
داشته به مدت یک سال در آنجا اقامت گزیده و طی این مدت به قفل سازی پرداخته 

منجمله قفلی جهت درب کعبه ساخته که هنوز به یادگار باقی مانده است.
از جمله قفل های ساخت استاد نیکزاد هم قفلی با وزن یک کیلو و ۲80 گرم از 
طالست که در موزه حضرت رضا)علیه السالم( نگهداری می شود و کم وزن ترین 
قفل جهان به وزن ۱/۵ گرم با ۲ قطعه که در موزه لوور پاریس نگهداری می شود. 
بعد از استاد ریاحی، احمد نیکزاد چالشتری در این رشته به نیکویی درخشید وی با 

ساخت قفل هایی با طراحی جدید تحولی در این فن ایجاد نمود.
لوور،  لندن،  موزه  چون  دنیا  موزه های  در  استادنیکزاد  آثار  از  نمونه هائی 
هامبورگ، شیکاکو وغیره موجود است. استاد در خرداد ماه ۱367 دار فانی را 
به درود گفت. ادامه کار آقای نیکزاد توسط پسران وی)عبداهلل- یداهلل هومان 
از همه عالقه مندتر است استاد  ونریمان( پیگیری می شود که یداهلل نیکزاد 
یداهلل نیکزاد به سال ۱33۲ در چالشتر متولد شده و مراحل قفل سازی را نزد 
پدر فرا گرفته از جمله قفل های ساخت وی دو قفل بسیار ظریف که هر کدام 
با حدود 30 قطعه وزنی معادل 4 گرم دارد ضمنا قفلی با همان قطعات به وزن 
۵ کیلوگرم ساخته که نشان از مهارت او دارد. وی عالوه بر کار قفل سازی به 

هنر فرش بافی و طراحی نقشه نیز اهتمام می ورزد.
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نمونه هایی از قفل های تزیینی و نمادین

قفل هایی به شکل پیکره آهو که در پرده های مصیبت، همیشه نماد مظلومیت و 
بی گناهی بوده است و به همین دلیل نیز در نمایش صحنه های جنگ امام حسین 

و واقعه عاشورا همواره مظلومیت و بی گناهی این حیوان دیده می شود.
این تصویر همچنین بیانگر نمادهای دیگری چون اندام زیبا، خوراک لذیذ، 
ظرافت و وقار است و در سنت های عربی و عبری نماد بی گناهی، زیبایی، کم 

رویی به شمار می آید.
نقش دیگری که در هنر قفل سازی دیده می شود نماد ظاهری اسب می باشد 
که در باورهای هنری نماد اسب همچون نماد خورشید، مرگ، شجاعت، قدرت 
و سرعت تجلی  می یابد. نقش این حیوان در هنر قرون وسطی  به شکل نماد 

جنگ، فتح، قحطی و مرگ دیده می شود.
از نمادهای دیگر که به این حیوان نسبت داده می شود، نجابت خانوادگی، 
آزادی، انرژی خورشیدی، حرکت، خیرخواهی، دانش، هوش، لجاجت، فهمیدگی 
و سرسختی است.که هنرمندان این خصوصیات را با استفاده از نقش و تندیس 

اسب در آثار خود به ظهور می رساندند.
 نماد دیگر به کار گرفته شده در هنر فلز کاری که شاید پیشینه ای دورتر و 

قدیمی تر از نقوش دیگر داشته باشد نمادی از گاو است.
گاو در باورهای قومی و اساطیری نماد نجابت خانوادگی، بزرگواری، دلیری، 
شجاعت، و علو طبع و مبین ارزش های مادی است که در اسطوره های کشورهای 

مختلف نقش نیروی زاد و ولد و حیوان قربانی را نیز یافته است.
آفرینش،  به قدرت،  نمادگرایی می توان  در  این حیوان  از خصوصیات دیگر 
حاصلخیزی، حیات، تحمل و رنج، قدرت زندگی، کشاورزی، گرما و روشنایی 

اشاره کرد.
جدایی از موارد فوق نمونه ی دیگری که می توان به آن اشاره کرد، نماد بز 
است.  ایران  فرهنگ  در  توجه  مورد  معرف حیوان  او  تصویر  است که  کوهی 

اقوام باستانی بز کوهی را مظهر یکی ازعوامل طبیعی سودبخش می دانستند. 
به عنوان مثال در لرستان این حیوان خورشید یا وابسته به خورشید بود و گاهی 

نیزد نقش فرشته بالدار را تداعی می کرد.
عالوه بر این به دلیل اعتقاد مردم باستان بر رابطه کره ماه با نزول باران و 
ارتباط خورشید با خشکی و گرما شاخ های خمیده بزکوهی با هالل ماه ارتباطی 

تنگاتنگ داشت و شاخ های پرپیچ و خم او در نزول باران مؤثربود.
نیز مظهر فراوانی و رب النوع روئیدنی ها و در  ایالم  بز کوهی در شوش و 
اعتقادات مردم سومر نمایان گر خصیصه حیوانی خدای بزرگ به شمار می آمد

مختلف  سرزمین های  مردم  هنر  در  که  است  نمادهایی  دیگر  از  نیز  چلیپا 
جایگاه به سزایی داشته است.

نقش چلیپا یا گردونه خورشید در میان اقوام گوناگون وجود دارد و نمونه های 
آن در تمدن ایران و هند باستان نیز دیده می شود.

این نقش گویا همان ُمهری بوده که بر پیشانی ها، دست و سینه مهردینان 
داغ می شده تا نشانی از اعتقادات آن ها باشد. عالوه بر این نقش چلیپا نشان 
دهنده چهار گوشه زمین و نماد )هو آشتی( یا آشتی بزرگ یا همان )صلح اکبر( 

است که برادری و یگانگی را میان همه جهانیان برقرار می کند.
تصویر چلیپای شکسته نیز، نماد نیک بختی درآیین هندوست. نقوشی از این 
نماد و صلیب شکسته در آیین هندو با صورت خورشید و نیز رب النوع گانشه 
از میان بردارنده موانع و راهگشا بوده است که تندیس آن را در تقاطع جاده ها 

قرار می دادند.
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 والدت
آیت اهلل عالمه سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی، فقیه، حکیم و عارف 
کم نظیر و بزرگ شیعه و اسالم، روز 1۳ ذی حجه سال 1۲۸۲ یا 1۲۸۵ قمری 
در تبریز به دنیا آمد. پدرش آیت اهلل سید حسین قاضی طباطبایی از علمای 

معروف و همواره پناهگاه مردم و عاشقان اهل بیت بود.

 تحصیالت
با آموختن قرآن مراحل رشد و ترقی  تا  او را به مکتب خانه سپرد  پدرش، 
را به خوبی بپیماید. سید علی که از هوشی سرشار برخوردار بود، گوی سبقت 
را از دیگر هم کالسی هایش می رباید و دروس مکتب خانه را به سرعت طی 

می کند؛ از طرف دیگر، پدرش او را با تکالیف الهی آشنا می سازد.
سید علی پس از گذراندن مراحل اولیه، جهت سیراب کردن روح تشنه خود 
به حوزه علمیه تبریز روی می آورد و از محضر اساتید آن حوزه بهره ها می برد.

 استادان سید علی قاضی در تبریز
1. میرزا موسی تبریزی؛ وی از شاگردان شیخ انصاری و سید حسین کوه کمره ای 
بوده و کتاب اوثق الوسائل که حاشیه بر رسائل شیخ انصاری است را به نگارش 

در آورده است.
۲. میرزا محمد علی قراچه داغی؛ وی در فقه و اصول تبحر داشته و در علوم تفسیر 

از تألیفاتی برخوردار بوده است.
۳. پدر گرامی اش؛ ایشان به سبب عالقه و رغبت خاص، در زمینه علم تفسیر 
در  را  »کشاف«  تفسیر  می گوید:  خود  آقا  علی  سید  چه  چنان  داشت؛  تبحر 

خدمت پدرش خوانده است.
۴. میرزا محمد تقی تبریزی، معروف به »حجة االسالم« و متخلص به »نیر«؛ 
سید علی آقا ادبیات عرب و فارسی را پیش این شاعر نامدار یاد گرفته و اشعار 

زیادی از ایشان نقل کرده است.

 هجرت به نجف و استمداد از شاه نجف
روح سید علی که از دانش حوزه علمیه تبریز سیراب نشده بود به جانب حوزه 
کهن نجف اشرف تمایل پیدا می کند و وی با گروهی از اهالی تبریز به نجف 

اشرف مشّرف می شود.
زمانی که سید علی آقا قاضی به شهر نجف می رسد، به حرم علوی مشرف 
به  را  خود  و  می خواهد  کمک  شکوفایی  و  رشد  برای  آن حضرت  از  و  شده 
به وی  است،  آن  در  را که رضایت خداوند  راهی  تا  امام همام می سپارد  آن 
نشان دهد و همیشه در تمام مراحل زندگی همراهی اش نماید. این درخواست، 
المومنین علیه السالم واقع شده و آن حضرت، راه سعادت و  مورد قبول امیر 
خوشبختی را به وی نشان می دهد؛ به گونه ای که از اساتید بزرگواری استفاده 

نموده و به درجات باالی علمی و معنوی نائل می شود.
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 استادان عالمه قاضی در نجف اشرف
مند شد؛ همانند  بهره  زبده ای  و  مبارز  اساتید  از محضر  اشرف  نجف  در  وی 

آیات عظام:
1. محمد کاظم خراسانی )آخوند خراسانی( ؛ نویسنده کفایه االصول.

از  بعد  نام آور  این فقیه  ؛  الشریعه(  ۲. میرزا فتح اهلل شریعت اصفهانی )شیخ 
رحلت میرزای شیرازی، رهبری نهضت ضد انگلیسی را به عهده گرفت.

۳. میرزا حسین تهرانی؛ وی از علمای عارف بوده و در بین الطلوعین جمعه 
هنگامی که در مسجد سهله مشغول عبادت بود، به رحمت ایزدی پیوست.

۴. شیخ محمد حسن مامقانی؛ ایشان از اساتید برجسته و متبحر علم رجال، 
درایه، تراجم و نسب به شمار می آیند.

»عروه  فقهی  کتاب  وی  گرانبهای  آثار  از  یکی  یزدی؛  کاظم  محمد  سید   .۵
الوثقی« است.

به  دلسوزی  و  پسندیده  صفات  و  اخالق  مکارم  در  وی  شربیانی؛  فاضل   .۶
بینوایان، زبانزد مردم کربال و نجف بود.

۷. شیخ محمد بهاری؛ معظم له از اوتاد شاگردان عارف نامدار، مال حسینقلی 
همدانی محسوب می شود.

به  از شاگردان ممتاز مال حسینقلی همدانی  نیز  احمد کربالیی؛ وی  ۸. سید 
شمار می آید که در تهذیب نفس و عرفان، از کماالت واالیی برخوردار بود.

بیشترین استفاده عرفانی مرحوم قاضی، از این عارف بزرگ بوده است.

 شاگردان عالمه سید علی آقا قاضی
المه قاضی شاگردان بسیار برجسته ای در عرفان و معنویت تربیت کرد که از 

جمله شاگردان وی عبارتند از:
1. آیت اهلل شیخ محمد تقی آملی؛ وی یکی از علمای بزرگ حوزه علمیه تهران 
بود و خود می گود که: »علوم ظاهری مرا غنی نکرد و عاقبت گمشده خود را در 

وجود سید علی قاضی طباطبایی یافتم.«
و آیت اهلل قاضی در خصوص وی می فرمود: »ایشان از جمله کسانی هستند 

که شرف دیدار با امام زمان علیه السالم را داشته است.
۲. عالمه سید محمد حسین طباطبایی نویسنده تفسیر المیزان؛ شاید بتوان ادعا 
کرد، مهمترین و زبده ترین شاگرد مرحوم قاضی، عالمه طباطبایی، فقیه، مفسر، 

فیلسوف و عارف بزرگ معاصر است.
عالمه حسن زاده آملی می نویسد: روزی به محضر مبارک آیت اهلّل حاج شیخ 
محمد تقی آملی در تهران مشرف شدم و ایشان فرمودند: »در میان شاگردان 
مرحوم آقای قاضی، ایشان- یعنی استاد طباطبائی- و مرحوم سید احمد کربالئی 
کشمیری از همه بهتر بودند« )در ادامه عالمه حسن زاده آملی می  نویسد: این 
کربالئی  احمد  این سید  آیا  آقا  است:  کرده  آملی عرض  استاد  به حضور  بنده 
کشمیری همان سید احمد کربالئی معروف است؟ فرمود ایشان غیر از آن آقا 
بود. آن آقای سید احمد کربالئی را اصال ما ندیده  ایم، که از شاگردان مرحوم 

مال حسینقلی همدانی، و از اساتید حاج سید علی قاضی بود، اّما این آقا سید 
احمد کربالئی کشمیری است و از شاگردان مرحوم قاضی بود و جوان مرگ 

شده است.(
۳. سید محمد حسن الهی طباطبایی؛ برادر عالمه طباطبایی

۴. محمد تقی بهجت؛
۵. سید یوسف حکیم؛

۶. سید محمد حسینی همدانی؛
۷. شهید محراب، سید عبدالحسین دستغیب شیرازی؛

۸. شیخ حسینعلی نجابت شیرازی؛
9. سید محمد هادی میالنی.

10. محمد رضا مظفر؛
11. سید عبداالعلی سبزواری؛
1۲. میرزا علی غروی علیاری؛

1۳. سید شهاب الدین مرعشی نجفی؛
1۴. سید ابوالقاسم خوئی؛

1۵. حاج شیخ ابوالفضل خوانساری؛
1۶. شیخ عبدالحسین حجت انصاری؛
1۷. شیخ محمد ابراهیم شریفی زابلی؛

1۸. شیخ عباس قوچانی؛
19. شیخ علی اکبر مرندی؛

۲0. سید حسن مسقطی؛
۲1. سید هاشم حداد؛

۲۲. سید عبدالکریم کشمیری؛  
و ...

 اجتهاد در 27 سالگی
سید علی قاضی در فقه و اصول نیز مجتهد مسلم و برجسته بود و در سن ۲۷ 

سالگی به درجه اجتهاد رسیده بود.
تسلط بر لغت و شعر عرب، وی در لغت عرب نیز کم نظیر بود؛ به طوری که 
چهل هزار لغت عرب را از حفظ داشت و شعر عربی را چنان می سرود که عرب ها 
از تشخیص آن عاجز می ماندند و نمی فهمیدند که شعر، از یک شاعر عجم است.
روزی در بین مذاکرات، آیت اهلل شیخ عبداهلل مامقانی به ایشان می گوید: من 
آن قدر در لغت و شعر عرب تسلط دارم که اگر شخص غیر عرب، شعر عربی 
بگوید، تشخیص می دهم؛ گرچه آن شعر در اعلی درجه فصاحت و بالغت باشد.

به  شروع  بود،  عرب  سراینده اش  که  را  عربی  قصاید  از  یکی  قاضی  آیت اهلل 
خواندن کرد، و در بین آن چند بیت از اشعار خود را اضافه و سپس از آیت اهلل 
مامقانی پرسید: کدام یک از این ها را غیر عرب سروده است؟ و ایشان نتوانستند 

تشیخص دهند.
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ـ  و  ایرانیان از دیرباز مورد توجه ویژه پیامبر اسالم ـ صلّي اهلل علیه و آله 
امامان شیعه )ع( بوده اند و در احادیث بسیاري، اسالم ایرانیان با اهمیت تلقي 
است.  یاد شده  اسالم  به  ملت ها  وفادارترین  بعنوان  ایران  ملت  از  و  گردیده 
بسیاري از این احادیث از پیامبر ـ صلي اهلل علیه و آله ـ قبل از اینکه ایرانیان 
اسالم را پذیرفته باشند صادر شده است همان طور که پیامبر اسالم ـ صلي 
اهلل علیه و آله ـ پیش بیني نموده بود ملت ایران از همه ملت ها حتي عرب که 
مرکز نزول وحي بود،  از اسالم بیشتر بهره گرفت و هیچ ملتي به اندازه مردم 

ایران تاکنون از منبع روشنایي بخش وحي پرتو نگرفته است.
اصیل  فرهنگ  راه شناخت  در  اسالم  اولیه  قرون  در  با همه مشکالتي که 
اسالمي بود تا آنجا که ایمان و دین و دانش به گفته پیامبر اسالم ـ صلي اهلل 
علیه و آله ـ گویا به ستاره ثریا آویخته و دست یازیدن به آن بسیار دشوار مي نمود 
ایرانیان به آن دست یافتند و در رشته هاي مختلف علوم که در رابطه با شناخت 
اسالم و تبیین ایدئولوژي اسالمي بکار گرفته مي شود از اعراب سبقت گرفتند 
و باالخره همان طور که قرآن کریم پیش بیني نموده بود در رابطه با گسترش 
ایدئولوژي اصیل اسالمي جایگزین ملتي شدند که وحي آنها نازل شده بود. و 
به گفته متفکر شهید عالمه مطهري: »ایرانیان بیش از هر ملت دیگر نیروهاي 
خود را در اختیار اسالم و اهل بیت)ع( قرار دادند و بیش از هر ملت دیگر در 
این راه صمیمیت و اخالص نشان دادند، در این دو جهت هیچ ملتي به پاي 

ایرانیان نمي رسد.«۱
در این بخش به پاره اي از ابراز ارادت و عالقه و خدمات ایرانیان نسبت به 

اسالم و ائمه معصومین)ع( اشاره مي کنیم:
سخن را با اولین مسلمانان ایراني و بزرگترین صحابه پیامبر ـ صلي اهلل علیه 
و آله ـ و دلسوزترین همراه حضرت علي)ع( سلمان فارسي شروع مي کنیم. 

سلمان نخستین ایراني بود که به پیامبر اسالم و دین مقدس آن ایمان آورد و 
در این راه آن قدر ابراز محبت و ارادت نسبت به پیامبر ـ صلي اهلل علیه و آله 
ـ نمود تا مدال افتخار »السلمان منا اهل البیت« را به خود اختصاص داد۲ و 
گوي سبقت را در محبت به پیامبر و اهل بیتش از همه اعراب ربود، به طوري 
که مورد حسادت و غبطه آنها قرار گرفت. سلمان فارسي شخصیتي است که 
بارها پیامبر بزرگوار اسالم ـ صلّي اهلل علیه و آله ـ و امیر مومنان علي)ع( و 

ائمه معصومین)ع( از او به بزرگي و عظمت یاد کرده اند.
ـ  آله  و  علیه  اهلل  ـ صلي  پیامبر  و  شد  مسجد  داخل  فارسي  سلمان  روزي 
احترامش کرد، او را مقدم داشت و در باالي مجلس نشاند و از او با عظمت 
یاد کرد و وي را از خاصان مصطفي و آلش دانست و این کار مثل همیشه 
مورد اعتراض اعراب قرار گرفت. پیامبر باالي منبر رفت و در ضمن خطبه اي 
فرمودند: »... سلمان دریایي است که کم نمي شود و گنجي است که از بین 
نمي رود. سلمان از ما اهل بیت است که همواره حکمت و برهان از او مي جوشد.«3
حضرت علي)ع( بارها یار و غمخوار روزهاي مظلومیت خود سلمان را ستوده 
است و اینها همه بخاطر ارادت و محبت سلمان فارسي به اهل بیت)ع( بود 
چون همان طور که سلمان به پیامبر ـ صلّي اهلل علیه و آله ـ عشق مي ورزید 
بعد از رحلت آن حضرت جزء چهار نفري بود که از شیعیان وفاداران علي)ع( 
در کنار آن حضرت باقي ماند و علي)ع( هم بارها و بارها از او تمجید نمودند. 
الهي  از باب هاي  ابوذر، سلمان  ابوذر گفت: »اي  حضرت در مورد سلمان به 
است،  کسي که او را درست بشناسد و بپذیرد مؤمن است و کسي که او را انکار 

کند و فضایل او را نپذیرد کافر است و سلمان از ما اهل بیت است.«
منصور بزرج مي گوید به امام صادق)ع( عرض کردم: اي آقاي من! چه بسیار 
از شما یاد سلمان فارسي را مي شنوم؟ فرمودند: نگو سلمان فارسي، بگو سلمان 
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محمدي! آیا مي داني چرا از او یاد مي کنم؟ عرض کردم نه. فرمود براي سه 
صفت:

 ۱. مقدم داشتن خواسته امیر مومنان)ع( برخواسته خودش، ۲. دوست داشتن 
فقراء، 3. دوست داشتن علم و علماء.4

و  مي ورزیدند  عشق  بیت)ع(  اهل  به  همواره  اسالم  از  بعد  ایرانیان  آري 
بیت)ع( اهل  دوستداران  و  شیعیان  تجمع  اولیه  پایگاه هاي  از  آنها  شهرهاي 

بودند. شهرهاي قم، ري،  طبرستان، ... مأمن ارادتمندان به اهل بیت)ع( بود 
و ایرانیان بارها و بارها به طور پنهاني به خدمت ائمه)ع( مي رسیدند و ضمن 
پرداخت وجوهات شرعي ابراز محبت و ارادت مي نمودند و در حوادث تلخ و 
دشوار پناهگاهي براي سادات و علویان بودند و در آینده نیز طبق روایات بیشتر 
یاران و همراهان انقالب بزرگ حضرت مهدي ـ عجل اهلل تعالي فرجه ـ را 
ایرانیان تشکیل مي دهند و با این کار ارادت و محبت خود به اهل بیت)ع( را به 

اوج و نهایت درجه مي رسانند.
نقل شده که امام صادق)ع( غالمي داشت که وظیفه اش نگه داشتن افسار 
مرکب آن حضرت بود. روزي که امام)ع( در مسجد بود و غالم بیرون مسجد 
نشسته و افسار مرکب امام را در دست داشت با گروهي از مردم خراسان رو به 
رو شد، مردي از آن گروه به غالم گفت: »آیا حاضري من به جاي تو باشم و 
مملوک امام قرار گیرم و در مقابل همه اموالم براي تو باشد؟ من مال بسیاري 
موالیم  از  باید  گفت  غالم  بردار.  خودت  براي  برو  مي خواهي  چه  هر  دارم. 
بپرسم« خدمت امام آمد جریان را گفت و امام غالم را نصیحتي کرد و گفت تو 
آزادي ولي غالم گفت من خدمت تو مي مانم و آخرت را بر دنیا مقدم مي دارم.۵
براي  آن حضرت  افتاد  اتفاق  وقتي جنگ صفین  زمان خالفت علي)ع(  در 
فرمانداران خود نامه فرستاد و آنهار را به کمک دعوت کرد. خواجه ربیع که از 
اصحاب امام بود با چهار هزار نفر از سپاه ري به سوي صفین حرکت کرد و امام 
با سپاه خود منتظر آنها بود، وقتي که آن لشکر رسید بي درنگ امام علي)ع( 
فرمان حرکت به سوي جبهه صفین را صادر کرد،6 این قطعه تاریخي بیانگر 

محبت ایرانیان به اهل بیت)ع( مخصوصًا علي)ع( مي باشد.

قم و اهل بیت )علیهم السالم(
به طور قطع مي توان گفت شهر قم اولین مرکز تشیع در ایران بوده است و 
بطور کلي قم از همان آغازاسالم مورد توجه ائمه اطهار)ع( بوده و در مورد این 

شهر و فضایل آن از زبان علي)ع( روایاتي وارد شده است و این شهر به عنوان 
حرم و پناهگاه اهل بیت)ع( شمرده شده است. قم تنها شهري بوده است که 
در آن اثري از آثار و بیانات غیر اهلبیت)علیهم السالم( دیده نمي شد و این امر 
و نظائر آن باعث شد که مردم آن مورد اتهام قرار گیرند، قتل عام و شکنجه 
شوند و هر نوع صدمه اي به آنان وارد آید. ولي با وجود این سختي ها و فشارها 
چون کوه در راه ایمان و عقیده خود استوار ماندند و تمامي این بالیا را به جان 

خریدند و از حمایت اهل بیت)ع( دست برنداشتند.7
از دست حکام جبار مي گریخت  بطور کلي هر علوي و شیعي مذهبي که 
امیدش ایران و شهر قم بود و بدانجا پناه مي برد و سخت مورد حمایت مردم 
قرار مي گرفت. در زبان ائمه اطهار)ع( بر شهر قم، آشیانه آل محمد ـ صلي 
اهلل علیه و آله ـ و مأواي فاطمیون و جایگاه شیعیانشان اطالق شده است و 
در روایتي اهل قم انصار و یاوران اهل بیت)ع( خوانده شده اند، شهري با این 
تبدیل شود.8  پناهگاه هاي عمده علویان  از  به یکي  صفات،  طبیعي است که 
خاک قم با قبول پیکر پاک و مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها فرزند 
بالفصل امام موسي بن جعفر)ع( در قله رفیع ارادتمندان به اهل بیت ایستاد و 
امروزه هم به برکت وجود آن حضرت شهر قم عماًل به پناهگاه شیعیان خالص 

و مرکز طالب و علما و مراجع تقلید تبدیل شد.

ايرانیان زمینه سازان ظهور حضرت مهدي عجل اهلل تعالي فرجه
کلیه منابع روایي شیعه و سني، پیرامون حضرت مهدي)ع( اتفاق نظر دارند که 
آن بزرگوار بعد از نهضتي مقدماتي که برایش بوجود مي آید، ظهور مي کند ... و 
یاران درفش هاي سیاه، ایراني اند که زمینه ساز حکومت آن حضرت و آماده 
اتفاق است که دو  این روایات،  کننده مقدمات فرمانروایي وي مي باشند،  در 
شخصیت وعده داده شده، سید خراساني و یا هاشمي خراساني و یاور او شعیب 
بن صالح هر دو ایراني هستند. از جمله روایات ظهور بپا خاستن مردي از قم 
امام کاظم)ع( روایت شده است که فرمود: »مردي  از  یاران وي مي باشد.  و 
 از قم، مردم را به سوي خدا دعوت مي کند، افرادي گرد او جمع مي شوند که 
 قلب هایشان همچون پاره هاي آهن ستبر است که بادهاي تند حوادث آنان را 

نمي لغزاند، از جنگ خسته نشده و نمي ترسند ... .«9
برخي روایات، تصریح دارد به اینکه فلسفه نامگذاري شهر مقدس قم مناسب 
با نام حضرت مهدي عجل اهلل تعالي فرجه که قائم بحق است مي باشد. عفان 
 بصري از امام صادق)ع( روایت کرده: »آیا مي داني از چه رو این شهر را قم 
مي نامند؟ عرض کردم خدا و رسولش آگاه ترند فرمود: همانا نامگذاري شده 
براي اینکه اهل قم، اطراف قائم)ع( گرد آمده و با وي قیام مي نمایند و در کنار 

او ثابت قدم مانده و او را یاري مي کنند.«۱0
از علماي  یادآوري شد عده اي  قباًل  را که  روایت پرچم هاي سیاه خراسان 
اهل سنت مانند ترمذي و احمد بن حنبل و ... نقل کرده اند.۱۱ که عین عبارت 
حدیث این است »درفش هایي سیاه از خراسان خروج مي کند که هیچ چیز قادر 

به برگرداندن آنها نیست تا اینکه در ایلیاء به اهتزاز در آیند«
در مورد طالقان هم روایاتي هست که در آنان از اهالي این منطقه به عنوان 

یاران آخر الزمان یاد شده است.۱۲

۱. شهید مطهري، خدمات متقابل، انتشارات صدرا، صفحه 373.
۲. ابن هشام، السیره، ج ۲، ص ۲۲4.

3. جعفر مرتضي، سلمان فارسي،  ترجمه حسنین، انتشارات اسالمي، ص ۱4.
4. نوري، میرزا حسین، نفس الرحمان في فضایل السلمان، مؤسسه آفاق، ص ۱33.

۵. عالمه مجلسي، بحاراالنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، بحار، ج ۵0، صفحه 87.
6. بهجه االمال، ج4، صفحه ۱37.

7. مختصر البلدان، ص ۲64، تاریخ قم، ص ۱66، معجم البلدان، ج 4، ص ۱7۵، 
تاریخ یعقوبي، ج ۱، ص ۱44.

8. تاریخ قم، ج۱، صفحه 8۲، تهران، توس.
9. محمد قمي، ترجمه عبدالملک قمي، بحار، ج 60، صفحه ۲۱6.

۱0. همان.
۱۱. منن ترمذي، ج 3،  صفحه 36۲.
۱۲. کنز العمال، ج7، صفحه ۲6۲.

پی نوشت 



زیباترین کتابخانه های جهان 
)قسمت اول(
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DELFT / هلند

این کتابخانه که به سبک معماری مدرن ساخته شده چهره جذابی دارد 
و طراحی کالسیک آن نیز باعث شده که بسیار زیبا باشد. شاید بتوان 
گفت کتابخانه دانشگاه فناوری delft یک استثنا است و نورگیر این 
ساختمان که در سقف آن قرار گرفته ساختاری فوالدی دارد و سقف 
پوشانده  زیست  محیط  با  سازگار  چمن های  توسط  نیز  ساختمان  این 

شده و تمام این ویژگی ها از کتابخانه مذکور یک اثر مدرن می سازند.

ABBEY / سوئیس

این ساختمان قدیمی ترین کتابخانه در سوئیس نیست اما یکی از 
قدیمی ترین و مهم ترین کتابخانه ها در جهان به حساب می آید و حدود 
۱60 هزار کتاب با ارزش در آن قرار دارد و زمان تاسیس این کتابخانه 

قرن هشتم میالدی است. این کتابخانه عجیب و غریب در اغلب 
مواقع به عنوان بهترین کتابخانه در جهان شناخته می شود و البته 

ABBey به عنوان میراث جهانی نیز ثبت شده است.

در سرتاسر جهان کتابخانه های بسیار زيبايی وجود دارند که برای درک زيبايی آن ها روز ها وقت الزم است. 
به اين ترتیب علم و هنر ترکیبی است که در کتابخانه های زيبای جهان با يكديگر ادغام شده  است. جیل هارنس در 

طول سفر های مختلفی که به کشورهای مختلف داشته زيباترين کتابخانه های جهان را لیست کرده است.
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BiBiLioThEquE NATioNALE DE FrANcE / فرانسه

تاکنون بسیار زیاد گسترش یافته و این بنا نسبتا جدید است و 
در سال ۱988 به شکل کنونی خود در آمده است. این ساختمان 
که در خیابان rue de richelieu ساخته شده است همچنان 

مورد استفاده قرار می گیرد و البته همچنان زرق و برق خود را 
حفظ کرده است. این بنا ابتدا در سال ۱868 ساخته شده و در 

سال ۱896 نیز به عنوان بزرگترین مخرن کتاب در جهان شناخته 
می شد اما مدتی بعد این رکورد از آن گرفته شد.

coDriNgToN / انگلستان

کتابخانه codriNgtoN که مربوط به دانشگاه آکسفورد است در سال ۱7۵۱ به 
بهره برداری رسیده و از آن زمان تاکنون توسط عالمان مورد استفاده قرار گرفته 
تا  به خود دید  را  تغییرات گسترده ای  اواخر سال ۱990 این کتابخانه  است. در 
محافظت بهتری از کتاب ها صورت بگیرد و افراد نیز بتوانند هرچه ساده تر از آن ها 
استفاده کنند. در این دوره سیم کشی های بهتری در این مکان صورت گرفتو این 

کتابخانه از سیستم الکتریکی بهتری برخوردار شد.
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WiBLiNgEN MoNAsTrErY / آلمان

این کتابخانه در سال ۱744 ساخته شده و پس از کتابخانه ملی اتریش به سبک 
BAroque ساخته شده است اما در واقع شاید بتوان گفت در این کتابخانه شاهد 

تقلیدی ضعیف از نسخه اصلی هستیم. در بخش بیرونی این کتابخانه یک کتیبه قرار 
گرفته که متن نوشته شده بر روی آن معنای “در این بخش گنجینه تمام دانش و 

عمل قرار گرفته است” را دارد.

MELk MoNAsTErY / اتريش

سبک BAroque در طراحی کتابخانه صومعه ای Melk MoNAstery مورد 
الهام بوده است و این بنا در سال ۱736 تکمیل شده و طراحی آن نیز توسط 

JAkoB PrANdtAuer صورت گرفته است. این کتابخانه میزبان مجموعه ای 

مشهور از نسخه های خطی موسیقی است و در این مکان شاهد نقاشی های خیره 
کننده ای هستیم که توسط PAul troger کشیده شده اند.
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triNity college / ايرلند

در کنار زیبایی هایی که کتابخانه triNity college دارد طاق ها و ساختار 
چوبی نیز زیبایی خاصی به آن بخشیده و کتابخانه مذکور بزرگترین کتابخانه 
موجود در ایرلند است. این کتابخانه در حال حاضر به عنوان مرکز کپی رایت 
ایرلند مورد استفاده قرار می گیرد و تمام کتاب ها و مجالت جدید برای حفظ 

 Book of قانون کپی رایت به این محل ارسال می شوند. نسخه اصلی کتاب
kells نیز در این کتابخانه قرار گرفته است که نسخه خطی این کتاب حدود 

800 سال پیش توسط راهبان celtic نوشته شده است.

BiBLioTEcAA gErAL / دانشگاه کوئیمبرا، پرتغال

این کتابخانه عمومی که در دانشگاه کوئیمبرا قرار گرفته از دو ساختمان تشکیل شده 
که ساختمان جدید آن در سال ۱96۲ و کتابخانه JoANiNA در سال ۱7۲۵ ساخته 

شده است. کتابخانه JoANiNA توسط BAroque decor تزیین شده است.



طراح گرافیک / مسعود نجابتی



نسیم دانشجویی
ماهنامه فرهنگی  I  اعتقادی  I  اجتماعی
سال سوم  .  شماره 19  .  آبان 139۴



نسیم دانشجو /  شماره 19 / آبان 309۴

طبیعی است که بچه ها از سن خاصی عالقه بیشتری به 
ظاهرشان پیدا می کنند ولی این روزها کمی این موضوع از 

حد طبیعی بودن فراتر رفته و توجه بچه ها به سرو و وضع 
و لباس و کیف و ساعت مچی و کفش شان آنقدر زیاد شده 

که ناله خیلی از پدرها و مادرها را در آورده. این تمایل به 
حدی است که دیگر نوبت به پدر و مادرها نمی رسد تا فکری 
برای سر و وضع خودشان بکنند. این روزها والدین شاید فقط 

بتوانند جواب گوی خواسته های مختلف فرزندانشان باشند. 
به نظر می رسد بچه های امروزی بسیار بیشتر از همسن و 

ساالن خودشان در نسل های قدیم به ظاهرشان اهمیت می 
دهند. حاال همه اینها یک طرف عاله بچه های امروزی 
به مقوله مد و برندپوشی هم معضل پدر و مادرهای این 

قرن است. اولین و آخرین حرفشان هم این که »اینی که 
من می خوام بهتره چون مده!« مشکل اینجاست واقعا این 

همه عالقهمندی به مد و پیروی از آن از کجا پیدا شده 
که مثل بختک روی بچه های امروزی که چه عرض کنم 
حتی بسیاری از بزرگترها افتاده؟ اصال آیا توجه کودکان و 

نوجوانان به سروظاهرشان خوب است یا بد و چطور می شود 
آن را مدیریت کرد؟
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موضوع مهم اين است که وقتی ما در مورد مد و عالقه بچه ها به آن 
حرف می زنیم، دقیقاً از چه حرف می زنیم؟

مد چیست؟
یک تعریف اجتماعی ساده از مد یا آنچه که روانشناسان و جامعه شناسان به 
آن مد می گویند، تغییر سلیقه گذرا و ناگهانی و مکرر برخی از افراد یک جامعه 
است که منجر به ایجاد رفتار خاصی یا سبک زندگی خاصی در افراد می شود 
و این موضوع می تواند در زمینه های مختلفی نظیر لباس پوشیدن، دکوراسیون 

و حتی سبک پذیرایی اتفاق بیفتد.

مدگرايی در نوجوانی؛ چرا و چگونه؟
گرایش به مد، سن و سال ندارد و در هر مقطع سنی ممکن است به شکل 
خاصی خودش را نشان دهد، هر چند در دوره های خاصی از زندگی از جمله در 
نوجوانی این گرایش بیشتر شده یا بیشتر بروز پیدا می کند ولی به طور کلی سه 
ویژگی اصلی دوره نوجوانی که باعث می شود دخترها و پسرها بیش از پیش 

به سمت مد کشیده شوند:
۱. تنوع طلبی ۲. همانندسازی و 3. تالش برای جلب توجه دیگران است. البته 
در جامعه فعلی ما در مقایسه با برخی کشورهای حتی پیشرفته، سن مدگرایی کمی 
پایینتر هم آمده به طوری که حتی در کودکان کمتر از 7، 8 ساله هم چنین گرایشی 

دیده می شود.

تجربه اندوزی
مساله مهم این است که فرزند ما در این دوران از زندگیاش، دنبال پیدا کردن 

یک تجربه جدید است و مد هم برایش تبدیل به آن تجربه تازه و ناب می شود 
که سر حالش می آورد. این جوری است که می تواند تنوع طلبیاش را ارضا کند.

الگويابی
فرزند ما در این دوران ارتباط بیشتری با همسن و ساالنش پیدا می کند، گروه 
دوستیاش بزرگتر می شود، شبکه ه های اجتماعی را تجربه می کند، ستاره های 
تلویزیونی و سینمایی، ورزشکاران و سبک و سیاق زندگی و لباس پوشینشان 
برایش تبدیل به یک الگوی جذاب می شود، در مدرسه با صدها دانش آموز و 
هم سن و سال خودش وارد مراوده می شود و این طوری است که می خواهد 
روی خط مد باشد تا آن همانندسازی که در این سن و سال دارد برایش اتفاق 

بیفتد و از دیگر دوستانش به اصطالح عقب نیفتد.

جلب توجه
کودک یا نوجوان به مد پناه می آورد تا توجه دیگران را به خوش جلب کند. او 
نمی خواهد یکی از صدها نفری باشد که بقیه به راحتی از کنارش عبور می کنند 
و او را نادیده می گیرند، پس همه تالشش را می کند تا با مدل موی عجیب و 
غریب، لباس های متفاوت، حتی استفاده از زیورآالت خاص خودش را مطرح 
کند و تبدیل به یک نمونه منحصر به فرد شود. حاال شاید این طوری عکسش 
روی جلد مجالت نرود ولی حداقلش این است که توجه اطرافیان را به خودش 

جلب می کند و در این دوران حساس زندگی چی از این بهتره؟

دخترها يا پسرها؟
دخترها معموال عاطفی ترند و هیجانات قویتری دارند، آنها بیشتر از پسرهای 
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همسن و سال خود به تصویری که از ظاهرشان در ذهن افراد به جای می گذارند 
حساسند و برای همین طبیعی است که توجه بیشتری نه تنها به ظاهرشان 
بلکه ظاهر اطرافیان و روابط اجتماعی شان دارند. شاید به نظر برسد در بعضی 
از موارد عزت نفس دخترها پایین تر از پسرهاست و همین باعث می شود که 
بیشتر به مد به عنوان وسیله ای که کمکشان می کند زیبا، منحصر به فرد و 
متفاوت باشند نگاه کنند ولی یادمان باشد میل به زیبایی و زیبایی دوستی در 
نهاد و طبیعت دخترها بیشتر است و به همین خاطر هم هست که زودتر از 
پسرها راه ورود به دنیای مد را پیدا می کنند و بیشتر در عمق آن عرق می شوند.

گرايش به مد خوب است يا بد؟
توجه نوجوانان به سر و تیپ و ظاهرشان لزوما نه خوب است و نه بد. تعجب 
کردید؟ روانشناسان می گویند اگر مد به منظور آراستگی و دوری از یکنواختی 
از نهاد انسان  باشد بسیار خوب است؛ چون گرایش به زیبایی و تنوع جزیی 
که  اینجاست  مشکل  است.  شده  اشاره  آن  به  کریم  قرآن  در  حتی  و  است 
عدهای از بچه ها به شکل افراطی سراغ مد آن هم هر مد و با هر ویژگی و 
مختصاتی می روند و این طوری است که بالی جان خودشان و اطرافیانشان 
می شوند. روانشناسان معتقدند که مدگرایی را نمی توانیم به طور کامل رد کنیم 
با  باید  این گرایش  این است که  و چیزی که در مورد آن بسیار مهم است، 
میانه روی و همراه و هماهنگ با مذهب، فرهنگ و قوانینی اجتماعی جامعه و 
خانواده باشد، چون در غیر این صورت نوجوان را اسیر تضادهایی می کند که 

قظعا در زندگی حال و آیندهاش آسیبزا خواهد بود.

مدگرايی تقويت می شود اگر...
عوامل مختلفی در گرایش افراطی نوجوانان به مد نقش دارد. از جمله آنها 
می توان به رقابت های غلط میان همسن و سال ها، حسادت، فخرفروشی و 
از  اشاره کرد که بسیاری  تقلیدهای کورکورانه و خودنمایی  احساس حقارت، 
آنها ناشی از خأل عاطفی و تربیتی است که توجه به آنها و پرکردنشان می تواند 

تا حد زیادی کارساز باشد.

تاثیرات مدگرايی کورکورانه
تاثیر  هم  جامعه  در  خاصی  جریان  یا  مد  به  کورکورانه  گرایش  تاثیرات 
اجتماعی دارد هم فردی. در بسیاری از موارد نوجوانان ما صرفا فقط برای این که 
از یک موج عقب نمانند بدون اطالعات کافی راجع به آن جریان و مد، فقط ابزاری 
می شوند برای تبلیغ گروهی با خرده فرهنگی خاص که حتی در کشورهای غربی 

هم منفور هستند.

مثال  عنوان  به  نمی شود گذشت.  آن هم  فردی  تاثیرات  از  این،  بر  عالوه 
یا  یا حتی طرح و رنگ خاص  با مدل  لباسی  گرایش کورکورانه در پوشیدن 
حتی گوش دادن به یک نوع موسیقی مد امروزی صرفا به خاطر این که در 
بین جوانان و نوجوانان طرفداران زیادی دارد می تواند تاثیرات جبران ناپذیری 
در روح و روان فرد بگذارد و به عنوان نمونه باعث شود که نوجوان به شدت 
دچار اضطراب و پرخاشگری شود. حواستان باشد زمانی که فرزند شما بدون 
تحقیق لباس خاصی را می پوشد که پیامی پنهانی در خود دارد، مطمئن باشید 

خودش هم قربانی تاثیرات منفی آن قرار می شود.

توصیه های يک روان شناس به والدين نگران، سرکوب نه؛ گفت وگو آری
برخی از روانشناسان کودک معتقدند که خیلی وقت ها والدین هستند که با 
روش های غلط تربیتی شان الگوهای شخصیت غلط را در کودکان تقویت می کنند 
تا تبدیل به شخصیت هایی خودشیفته یا نمایشی شده و مد جزئی جدایی ناپذیر 
از زندگی شان شود. در ادامه توصیه های یک روانشناس را می خوانید تا ببینید 

چطور باید با این گرایش برخورد کرد.

عالقه به مد؛ از اختالل شخصیت تا تايید طلبی
دالیل گرایش نوجوانان به مد از نظر شما چیست؟ دالیل خیلی زیادی وجود 
دارد،؛ یکی از آنها نیاز سنی کودک است که با توجه به نحوه تربیت و سبک 
زندگی متفاوت است. یکی دیگر را می توان نیاز به جلب توجه و تایید دیگران 
و همنوا شدن با گروه سنی دانست. کودکان در آستانه نوجوانی و نوجوانان به 
دنبال یافتن یک هویت اجتماعی مقبول نزد دیگران هستند. مثال فکر می کنند 
اگر طرز فکر خود را تغییر دهند نزد دیگران مقبولیت بیشتری دارند و کودکان 
این را در مدل لباس پوشیدن و نوع حرف زدن خود نشان می دهند. دلیل دیگر را می 
توان اختالالت روانی عنوان کرد که ریشه در خانواده، تربیت و رفتار والدین دارد و 
بعضی از کودکان هم هستند که دچار اختالالت شخصیتی خودشیفته، نمایشی و ضد 
اجتماعی می شوند و این مساله با گرایش شدیدشان به دنیای مد ظهور و بروز پیدا 
می کند. این بچه ها با چنین اختالالت شخصیتی پرورش پیدا می کنند و می خواهند 
زیباتر باشند یا با پناه بردن به دنیای مد در مقابل جامعه قرار بگیرند و آن چیزی را که 

از نظر جامعه هنجار است زیر پا می گذارند.
اساسا این تمایل کودکان و نوجوانان به مد بد است یا باید با آن برخورد شود؟

اگر در چهارچوب صحیحی قرار بگیرد می تواند حتی مناسب باشد اما اگر در 
چهارچوب خوبی قرار نگیرد بسیار آسیب زا خواهد بود و حتی می تواند روابط 
خانواده را سرد کند و تاثیرات مخربی خواهد داشت پس باید روند مدگرایی را 

هماهنگ با مذهب، قوانین جامعه و شرایط خانوادگی هماهنگ کنیم.



33 نسیم دانشجو /  شماره 19 / آبان 9۴

يكی از مهمترين عللی که باعث می شود نوجوان های امروزی گرايش 
بی حد و مرزی به دنیای مد داشته باشند و مدام در مجالت سینمايی و 

ورزشی، در فیلم های تلويزيونی و... دنبال تیپ های خاص می گردند و 
فالن هنرپیشه يا ورزشكار را الگو قرار می دهند و سعی می کنند مثل 

طوطی سبک زندگی و لباس پوشیدن و... او را تكرار کنند و تبديل به 
يک مدل کوچک از شخصیت محبوبشان شوند. نداشتن عزت نفس 

است. چطور می شود اين ويژگی را در کودکان و نوجوانان تقويت 
کرد؟ ادامه مطالب را از دست ندهید.

 عزت نفس چیست؟
عزت نفس مجموعه ای از افکار، احساسات، و نظراتی است که ما در مورد 
خودمان داریم. این یعنی عزت نفس یک ویژگی ثابت و غیرقابل تغییر نیست 
بلکه بسته و روشی که ما در زندگیمان پی می گیریم و براساس طرز تفکری که 
داریم عزت نفسمان کمتر یا بیشتر می شود. حجم تفکرات منفی که یک فرد 
نسبت به خودش دارد و ایرادهایی که از خودش و چهره و اندام و طرز لباس 
پوشیدن و ... می گیرد باعث می شود که به مرور عزت نفسش را از دست بدهد.

گاهی اوقات فرزند ما حتی متوجه نمی شود که تا چه اندازه نسبت به خودش دچار 
افکار منفی است. بنابراین یکی از روش های تقویت نفس کودک یا نوجوان این است 

که او را از حجم تفکرات منفی که نسبت به خودش دارد آگاه کنیم.

 نوجوانانی که عزت نفس دارند
۱. به طور مستقل عمل می کنند

۲. مسوولیت پذیر هستند
3. به دستاوردهای خودشان افتخار می کنند

4. تحمل سرخوردگی و شکست را دارند
۵. برای انجام وظایفشان تالش می کنند و می توانند با چالش های جدید روبه 

رو شوند
6. می توانند مسوولیت رسیدگی به عواطف مثبت و منفی خود را به عهده بگیرند 

و آن را مدیریت کنند
7. آماده ارائه کمک به دیگران هستند

 از سوی ديگر، کودکانی که عزت نفس پايین دارند
۱. از تالش کردن برای داشتن تجربه های جدید به شدت اجتناب می کنند

۲. احساس می کنند که بچه ناخواسته است و هیچکس دوستش ندارد
3. به خاطر کمبودهای خودشان دیگران به خصوص والدینشان را سرزنش می کنند 

و مقصر می دانند
4. احساس می کنند )یا گاهی به داشتن این احساس تظاهر می کنند( که از نظر 

هیجانی با دیگران متفاوتند

۵. قادر به تحمل سطحی طبیعی از احساس ناکامی و شکست نیستند
6. استعدادها و توانایی های خود را سرکوب می کنند

7. به راحتی تحت تاثیر اطرافیان و به ویژه گروه های همسال خود قرار می گیرد
چطور عزت نفس کودک را تقویت کنیم؟

 عشق به فرزند را شرطی نكنید
با رفتار و طرز برخورد و البته کالمتان به کودک نشان دهید که او را همانطور 
که هست دوست دارید و پذیرفته اید، فرقی نمی کند که چاق است یا الغر، بلند 
است یا کوتاه و... حتی به خاطر قدرت و توانایی های فرزندتان یا اخالقی که 
دارد دوستش نداشته باشید بلکه او را به مجموع ویژگی های و خصایلش دوست 
داشته باشید و هر روز مطمئن شوید که این نکته را می داند. در ضمن هر وقت 
الزم است که به فرزندتان تذکری بدهید یا از او انتقاد کنید به جای این که 
کل وجودش را زیر سوال ببرید و بگویید »عجب بچه بد، احمق، زبان نفهم، 

شیطان، بیمسوولیت و... هستی«، از رفتار نادرستش انتقاد کنید.

 توجه کنید
یکی از مهمترین علت گرایش نوجوان به مد این است که دیده نمی شود و 
مورد بی توجهی قرار می گیرد. پس به روش های عجیب و غریب متوسل می شود 
تا توجه شما را به دست بیاورد حتی اگر این توجه از نوع منفی باشد. پس دفعه 
بعد که پسرتان خواست موهایش را به غریبترین مدل ممکن کوتاه کند، به 
جای این که به این کارش گیر بدهید و داد و فریاد راه بیندازید به این نکته فکر 
کنید که آخرین باری که به او توجه بی قید و شرط نشان داده اید کی بوده است.

 ريسک پذير باشید و بگذاريد او هم ريسک کند
بعضی از عالقه مندی های کودک و نوجوان شما آنقدرها هم بد و خطرناک 
نیست ولی شما با آن مخالفت می کنید چون با عالقه مندی هایی که خودتان 
دارید متفاوت است. بهتر است گاهی وقتها شما کوتاه بیایید و بگذارید کارهای 
کم خطر و کم هزینه را امتحان کند. ممکن است خودش هم از نتیجه کار خیلی 
راضی نباشد ولی حداقلش این است که شما نشان داده اید به او اعتماد دارید و 

این حس در نوجوان غوغا به پا می کند.

 اجازه اشتباه کردن را به او بدهید
شما می دانید که فالن مدل لباس یا مو یا طرز حرف زدن برای فرزند شما 
مناسب نیست ولی قبل از این که اشتباه را مرتکب شود، هر چه قدر هم که 
توی گوشش بخوانید که راهی که می رود نادرست است، قبول نمی کند و از 
خر شیطان پیاده نمی شود پس گاهی اوقات بهترین کار این است که اجازه 
دهید این اشتباه را مرتکب شود تا خودش با نتایج انتخابی که کرده مواجه شود.

 مقايسه نكنید
آشنا  و  بچه دوست  یا پسرخاله،  یا همکارتان، دخترخاله  فرزند دوست شما 
موجودی متفاوت از فرزندتان است و مقایسه این دو با هم هیچ فایده ای ندارد 
جز این که فشار این دوران را روی فرزندتان بیشتر می کنید و باعث می شوید 
توی دام عزت نفس پایین بیفتد. شاید فرزند همکار شما بچه درس خوانی باشد 
که جز کتاب و برنامه های آموزشی به هیچ چیز دیگری توجه نشان می دهد 
ولی این معنایش این نیست که فرزند شما اجازه ندارد به موسیقی محبوبش 

گوش دهد یا پوستر خواننده محبوبش را روی دیوار نصب کند.

 همدردی کنید
نوجوان ها در این سن استعداد عجیبی برای مقایسه کردن خودشان با دیگران 
دارند و به شدت خودانتقادگر می شوند و مدام می خواهند توانایی های دیگران را 
باال ببرند و خودشان را دست کم بگیرند. به جای این که با برخورد غلط تربیتی 
این احساس را در آنها تقویت کنید، با آنها همدردی کرده و نشان دهید که 

برای احساس شان اعتبار قایلید.
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لپه را با پیاز سرخ کرده و ۵ لیوان آب و کمی نمک و فلفل درون آن بریزید 
و بگذارید تا لپه کمی بپزد سپس برنج شسته شده را داخل لپه هایی که 

کمی پخته شده بریزید و اجازه دهید برنج کامال بپزد.
گوشت چرخ کرده را با ۲ پیاز رنده شده و کمی نمک و فلفل مخلوط کرده 

و قلقلی درست کنید و پس از سرخ کردن داخل آش بریزید.
سبزی را تمیز کرده و بشویید و خرد کنید سپس به مایه آش اضافه نمائید 
و  بپزد  کامال  آش  برنج  باید  بیفتد،  جا  آش  تا  بجوشد  آهسته  بگذاریم  و 

لعاب بیندازد.
دانه های انار را داخل آش بریزید و در انتها گلپر را اضافه کنید، برای سرو 

کردن آش را در ظرف ریخته و با کمی دانه انار روی آن را تزئین کنید.
در صورت دلخواه بجای دانه های انار از رب انار نیز می توانید استفاده کنید 
اما دقت کنید که  در اینصورت بجای ۲ کیلو دانه انار از نصف پیمانه رب 
انار استفاده کنید، انار هرچه ترش تر باشد آش شما خوشمزه تر خواهد شد.

با  رو  زعفران  و  خردل  پودر  فلفل،  نمک،  بشویید،  تمیز  رو  مرغ 
مواد  این  با  رو  و داخل شکم مرغ  و دور مرغ  روغن مخلوط کنید 
مزه دار کنید. برای ۱ ساعت اجازه بدید تا مرغ مزه دار بشه. آلوها و 
زرشک رو خیس کنید و بعد از ۵ دقیقه آبکش کنید. پیاز و سیر رو با 
هم تفت بدید، وقتی خوب سرخ شدند، سبزی رو اضافه کنید و تفت 
بدید، حاال آلوها، زرشک، گردو، دانه انار و رب انار رو اضافه کنید و 
اجازه بدید تا آب مواد کشیده بشه و خوب تفت بخورند. نمک و فلفل 

و ادویه و زردچوبه اضافه کنید و حرارت رو خاموش کنید.
مرغ رو روی سطح کار بذارید، جوری که ساق مرغ رو به باال باشه. 
داخل شکم مرغ رو با این مواد پر کنید. قسمت زیر شکم رو با خالل 
دندان فیکس کنید که باز نشه و پاهای مرغ رو هم با نخ نسوز ببندید 

تا موقع پخت باز نشه!
فویل آلومینیم رو چرب کنید، مرغ شکم پر رو روی اون بذارید و 
خوب ببندید و در فر از قبل گرم شده با دمای ۱80 سانتی گراد به 
مدت ۲ ساعت بذارید بپزه.در این مدت ۲ تا 3 بار، مرغ رو از فر در 
بیارید و روی اون مخلوط کره آب شده و زعفران بمالید و دوباره 

فویل رو ببندید و توی فر بذارید.
بعد از ۲ ساعت، فویل رو باز کنید و گریل رو روشن کنید و دوباره 

در فر بذارید تا مرغ برشته بشه! 
میزان رب انار به ذائقه شما بستگی داره، می تونید کم و زیاد کنید.

مواد الزم

   برنج  /  1 لیوان
   سبزی آش  /  1 کیلو 
  لپه  /  نصف لیوان 
  دانه انار  /  2 کیلو

  پیاز سرخ کرده  /   4 قاشق غذاخوری
  گوشت چرخ کرده  /   نیم کیلو

  گلپر  /   2 قاشق غذاخوری
  روغن  /   3 قاشق غذاخوری
  نمك و فلفل  /   به مقدار الزم

آش انار

مرغ شکم پر با انار

مواد الزم

   مرغ متوسط  /  1 عدد
   روغن  /  يک سوم پیمانه 

  کره  /  50 گرم 
  زعفران دم کرده  /  به میزان الزم

  آلو خورشتی )ملس(  /   15 عدد
  گردوی خرد شده  /   يک دوم پیمانه

  دانه انار  /   يک دوم پیمانه
  جعفری و گشنیز  /   300 گرم

  زرشک  /   3 قاشق سوپ خوری
  رب انار  5 قاشق غذاخوری

پیاز    1 عدد
سیر  /   5 حبه

نمک و فلفل و پودر خردل و زردچوبه 
به میزان الزم
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از  دربسته  بسته  یک  است؛  طبیعت  در  غذایی  مواد  بسته بندی  معجزه  انار 
دانه های رنگی، از قرمز یاقوتی تا سفید مرواریدی و پرآب که کنار هم با الیه 

محافظ سفیدی نشسته اند.
 شاعر، همین قدر حوصله کرده که بگوید صد دانه یاقوت آنجاست اما یک 

انار خیلی بیشتر از این حرف ها دانه دارد که با نظم و ترتیب یکجا نشسته اند.
که  میوه ای  برمی گردد؛  قبل  سال  هزار   4 به  میوه،  این  قدمت  می گویند 
سوغات ایرانی ها بوده و از اینجا، به هند و سپس به آفریقای شمالی، چین، اروپا 
و آمریکا رفته؛ در سوره الرحمن قرآن کریم آنجا که وصف بهشت و میوه های 
بهشتی آمده از انار هم نام برده اند؛ یک میوه خوش آب و رنگ شفابخش که 

انگار، هر دانه اش دوای دردی است.
شاید به همین خاطر بعضی ها اعتقاد داشتند که در میان دانه های انار، حتما 
یک دانه بهشتی  است و اگر روز جمعه یک انار کامل را طوری بخورند که 
حتی یک دانه اش هم زمین نیفتد، آن دانه از بهشت آمده را خورده اند. واژه های 

انار، هنار و نار، از القاب پارسی است.
انگلیسی زبان ها اما انار را از روی معادل یونانی اش به معنی »سیب پرهسته« 
ترجمه کرده اند. ایران بیشترین تولید و صادرات انار را در دنیا دارد. دانستن راز 

و رمز انار و قلق های خرید و مصرف آن برای هر ایرانی یک ضرورت است.
انار فقط یک میوه خوشمزه و خوش ترکیب نیست؛ قدیمی ها از پوست انار و 
درخت آن و برگ و ریشه اش استفاده ها می کرده اند. االن هم عطاری ها کلی 

با آنها نسخه می پیچند.
 آب انار به عنوان یک رنگ طبیعی )که اتفاقا اسم رنگ اناری است( برای 

الیاف غیر سنتتیک )غیرگیاهی( به کار می آید.
 قدیمی ها از پوست، شاخه، ریشه، گل و برگ درخت و پوست خود انار در 

صنایع دباغی، چرم سازی و رنگرزی نخ، پشم و پارچه استفاده می کرده اند.
سوخته  یا  تیره  قهوه ای  رنگ  انار،  پوست  از  یهود  قوم  که  است  روایت   

می گرفته و از آن در رنگرزی و ساخت مرکب استفاده می کرده اند.
 پوست انار نرسیده هم از مواد اولیه دباغ ها بوده است.

 توی یک انار متوسط تا 40 درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین c وجود دارد.
معموال ۵۲ درصد وزن کل این میوه را  دانه های آن تشکیل می دهند؛ دانه هایی 

که ۱00 گرم آنها، شامل این میزان مواد غذایی و انرژی است:
8۲ گرم انرژی     38 کالری   آب 
0.3گرم پروتئین    0.4 گرم   چربی 

4 میلی گرم نشاسته   ۱0 گرم   کلسیم 
۲60 میلی گرم سدیم     3 میلی گرم   پتاسیم 

آهن     0.۵میلی گرم   کلسترول  صفر
ویتامین B۱   0.۲میلی گرم 

ویتامین B۲   0.03 میلی گرم
ویتامین B3   0.0۲ میلی گرم 

ویتامین c                  4 میلی گرم
 آب انار، خاصیت میکروب کشی و ضدعفونی کنندگی دارد.

 انار برای سالمت قلب و عروق، جلوگیری از تصلب شریان ها و بروز سکته، 
پیری زودرس، آلزایمر و سرطان پروستات به کار می آید.

 انار خودش کلسترول که ندارد هیچ، کلسترول های بد را هم از خون می گیرد.
 مفیدترین ماده »چای سبز« یعنی »آنتی اکسیدان« در انار 3 برابر بیشتر وجود دارد.

 اگر دائم عطش دارید و بدنتان گر می گیرد، مصرف انار به عنوان برطرف کننده 
عطش و خنک کننده برایتان مفید است.

 انار به عنوان یک میوه اشتها آور، می تواند پیش غذای خوبی باشد.
 آنهایی که کم خونی دارند، کبد و کلیه هایشان ضعیف بوده و ترشح صفرایشان 

هم کم است، انار دوای دردشان است.
 آب انار شیرین برای بیماری های مجاری ادرار مفید است؛ ضمن اینکه انار، 

در درمان اسهال، آرتریت، زردی و بواسیر هم به کار می رود.
می کند.  معجزه  انار  پوست  جوشانده  زخم گلو،  و  گلودرد  برای  می گویند   
خیلی ها هم اناری را که با حرارت کم زیر خاکستر یا در فر پخته شود، بهترین 

مرهم سینه های دردناک می دانند.
  انار به دالیل زیادی از جمله داشتن آهن، خون ساز به شمار می آید؛ به همین 
البته به  دلیل، بهترین زمان برای مصرف آن، صبح ها قبل از صبحانه است؛ 
شرطی که بعد از آن صبحانه هم بخورید وگرنه اوضاع معده را به هم می ریزد.

 با همه این مزایا، کسانی که با مشکل یبوست دست به گریبان هستند، نباید 
زیاد انار بخورند.

انار، کمی آب  از خوردن  بعد  انار میوه سردی است. اگر سردمزاج  هستید،   
جوش و نبات بخورید.

 کسانی هم که معموال معده شان نفخ می کند، باید مصرف انار را محدود کنند؛ 
ضمن اینکه زیاده روی در مصرف انار ترش، زخم معده به دنبال دارد.

 یکی از سالم ترین غذاهایی که می شود در پاییز و زمستان خورد، ترید آب انار 
است. چیزی شبیه آب دوغ خیار تابستان با خاصیت های بسیار. برای این غذا 
آب انار شیرین یا ملس بسیار مناسب است. خیار را در آب انار رنده کنید و به 
همراه نعنا خشک و نان خرد شده میل کنید. البته در صورت تمایل پیاز همراه 
خوبی برای این غذاست. جالب است بدانید این غذا یکی از خوراک های مورد 

عالقه مردم استان های جنوبی ایران است.
انار ۲ شباهت عمده به هندوانه دارد؛ داخل هر دو معموال قرمز و گاهی سفید 
است، ضمن اینکه تا بازشان نکنی، رنگ و طعم داخلشان را نمی شود فهمید. 
معموال انار، میوه ارزانی نیست؛ به ویژه که نوع مرغوب و درشتش برای مهمانی 

اصال باصرفه نیست.
خرید انار خوب، نیاز به آگاهی از ویژگی انارهای معروف و نکته های ویژه ای 
دانه  اما »شهسوار  دارد  انار وجود  نوع  از 740  بیش  ایران  در  دارد. می گویند 
شیشه  قرمز،  دانه  اصفهانی  ملس  ساوه،  آلک  ساوه،  شیرین  میخوش،  قرمز، 
کپ خراسان و قجاق قم« از انواع معروف انار ایرانی اند. هنگام خرید انار، به 
غیر از اسم و رسم انار باید ببینید آیا انار، نسبت به جثه اش سنگین است یا نه؛ 
این نکته به همراه پوست صاف و شفاف، نازک و بدون ترک، می تواند نشانه 

مرغوبیت انار باشد.
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چسب هايی برای زيبايی!
داخل  بودیم  که  بچه  که  این  دارید.  یاد  به  حتما  هم  شما  را  خاطره  این 
قول  به  همان  یا  برچسب ها  اقسام  و  انواع  از  بود  پر  دیکته مان  دفترهای 
خودمان عکسبرگردان های ستاره و صدآفرین که معلم یا حتی پدر و مادرمان 
مثل  برچسب ها  این  تولید  در  شدیم  که  بزرگ  می چسباندند.  صفحه  باالی 
برچسب ها  آن  دیگر  افتاد.  اتفاق  عظیمی  تحول  دیگر  محصوالت  از  خیلی 
 فقط مخصوص دفر و کتاب های ما نیستند. این روزها برچسب ها یا به قول 
خارجی ها استیکرهای مختلفی تولید شده اند که از آنها می توان در دکوراسیون 
می توایند  شما  که  است  زیاد  آنقدر  امروزی  استیکرهای  تنوع  برد.  بهره  هم 
افقی مثل کمدها،  یا حتی  نوع سطح عمودی  یا هر  دیوار  و  در  تزیین  برای 
آیینه، پنجره و... از این استیکرها اسفتاده کنید. بعضی از این استیکرها عالوه 
بر تزیین سطح، کاربردی هم هستند. نمونه های مختلفی از آنها را در این دو 

صفحه ببینید.

قاب نقاشی
اکر فرزندتان به نقاشی عالقه زیادی دارد و به هر مناسبتی به شما نقاشی 
یا حتی  و  اتاق خواب  دیوار  به  برچسبدار  به قاب های  را  آنها  هدیه می دهد، 
گوش های از اتاق نشیمن بزنید. برچسب های مختلفی در قالب قاب، در بازار 

به فروش می رسند که برای این کار مناسبند.

هم استیكر هم ساعت
شما می توانید با استفاده از استیکرها برای خانه تان ساعت هم درست کنید و 
به دیوار بزنید. کافی است یک موتور ساعت و دو عقربه تهیه کنید و مرکز یک 
دایره فرضی روی دیوار فضای مورد نظرتان نصب کنید جای اعداد ساعت هم 
استیکرهای مربوطه را تهیه کنید و روی محیط همان دایره فرضی نصب کنید 

و استیکرهای اعداد را هم در جای خودشان بچسبانید.

جايی برای عاليق شخصی
بعضی ها  دارند  عالقه  کارتونی  خاص  شخصیت  یک  به  بچه ها  از  بعضی 
با وجود تنوع در طرح و  این است که  ورزش ویژهای را دوست دارند. مهم 
نقش دست شما باز است. شما می توانید با توجه به عالیق فرزندتان طرح و یا 

طرح های خاصی را انتخاب کنید و روی دیوار اتاقش بچسبانید.

تزيینی برای پنجره ها
برای  اصوال  وو  پنجره هستند  تزیین  برچسب ها مخصوص  انواع  از  بعضی 

چسباندن روی شیشه و آیینه تولید شده اند. اگر پنجره خانه تان مشرف ندارد 
به خاطر همین مشکل  اگر  یا  بزنید  کنار  را  پرده  راحت  با خیال   و می توانید 
این مدل استیکرها برای تزیین پنجره استفاده  از  شیشه ها را مات کردهاید. 
کنید. این مدل استیکرها برای پنجره استفاده کنید. این مدل استیکرها برای 

پنجره اتاق فرزندتان و یا حتی آشپزخانه مناسب هستند.

زير پله ها موش بدوانید
دنبال  همه اش  خالقانه.  کارهای  برای  می دهند  جان  استیکرها  از  بعضی 
استیکرهای رایج و شیک نباشید. استیکرهای متفاوت به فضای شما جذابیتی 
این روش  بر  پیدا کرد. عالوه  را  می دهند که در جای دیگری نمی شود آن 
کاربرد شما هم مهم است. فقط استیکرها نباید خالقانه باشد سطوحی هم که 

آنها را می چسبانید باید با خالقیت انتخاب شوند.

در سرويس های بهداشتی
بعضی از استیکرها مخصوص حمام و دستشویی هستند. در واقع همجنس 
شان جوری است که در مجاورت با آب و رطوبت مشکل دار نمی شوند. هم 
طرح شان. اگر می خواهید فضای سرویس بهداشتی تان فانتزی شود. به دنبال 
طرح های متفاوت تر باشید. به عنوان مثال در تصویر زیر برچسب، کاربردی 
هم است همانطور که می بینید در کنار آن بوگیر توالت هم آویزان شده است. 
شاید شما طرح های بهتر و جالبتری پیدا کنید. فقط دیوار و یا سطحی انتخاب 
کنید که برجستگی های زیادی نداشته باشد تا برچسب خوب به سطح بچسبد.

دکورهای سه بعدی
اگر در آشپزخانه تان دیوار خالی دارید و مشکل کمبود فضا هم ندارید که آن 
را با کابینت های کوچک و بزرگ و انواع و اقسام طبقه ها و لوازم روی آن بر 
از استیکرها هم مانند تصویر  انتخاب هستند. بعضی  کنید. استیکرها بهترین 

هم تزیینی هستند هم کاربردی.

تزيین پريز کلیدها
مشکل اغلب مادرها این است که بچه ها موقع خاموش و روشن کردن چراغ 
اتاقشان خیلی به دیوار توجه نمی کنند و دور پریز و کلید اتاق خوابشان همیشه 
دنبال  خانه شما هم هست،  این مشکل  اگر  لکه های جورواجور.  از  است  پر 
استیکرهای تزیینی دور کلید پریزها بگردید این روزها انواع و اقسام آنها در 
بازار یافت می شوند که هم فضای اتاق را جذابتر می کند هم به این صورت 

لکه ها کمتر به چشم می آیند.
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 چرا دخل و خرجمان با هم نمی خواند
از قدیم گفته اند که پول درآوردن کار سخت و پول خرج کردن کار آسانی 
است. ما مردم زیادی را می بینیم که خوب پول در می آوردند، اما همیشه از 
مشکالت مالی می نالند. آن ها با وجودی که می دانند هر ماه باید مبلغی را برای 
باز هم به تعویض مبلمان منزل  اما   قسط منزلی که خریده اند کنار بگذارند، 

می پردازند و ماشین ظرف شویی می خرند.
این افراد دخل و خرج شان با هم یکی نیست، برای زندگی خود برنامه ریزی 
مالی ندارند و به همین دلیل همیشه شکایت می کنند که چرا این مشکالت 

مالی تمام نمی شود.
پول خرج کردن هنر و مهارت خاصی می طلبد که اگر کسی از این هنر بهره مند 
باشد وسائل رفاه خود و خانواده اش را فراهم کرده است. از طرفی در زندگی 
تمام  که  هستند  افرادی  نیست.  مالی  لیاقتی  بی  از  آورتر  رنج  مصیبتی  هیچ 
تالش خود را برای کسب درآمد بیشتر به کار می گیرند، اما به دلیل نداشتن 
مدیریت اقتصادی هرگز طعم رفاه را نچشیده و حتی اطرافیان خود را نیز دچار 

خسران می کنند.
نیاز به تنظیم و کنترل  اقتصادی دیگری  باید گفت خانواده مانند هر واحد 
بودجه دارد. برنامه ریزی نه تنها به تدوام تعادل اقتصادی و روانی خانواده کمک 
می کند، بلکه با توجه به وسعت نیازهای افراد و انتخاب هایی که پیش رو دارند 
امری ضروری به نظر می رسد. دین مبین اسالم نیز، مسلمانان را به اعتدال و 

میانه روی در امور اقتصادی تشویق می کند.
نکته مهم این است که برنامه ریزی مالی خانواده فقط مربوط به خانواده های مرفه 
و ثروتمند نیست. این موضوع برای افراد کم درآمد که دخل و خرج شان یکی نیست 
بیشتر کاربرد دارد. در بسیاری مواقع افزایش درآمد افزایش هزینه ها را به دنبال دارد و 

اینجاست که مدیریت مالی خانواده بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
برای اینکه خانواده از لحاظ مالی به مشکلی برنخورد و به عبارتی به مشکالت 

کمتری بربخورد باید به موارد زیر توجه کرد.

 مرحله گام، تعیین اهداف
 برای این کار باید هدف های بلند مدت مانند: خرید خانه و ماشین و کوتاه 
مدت مانند خرید لباس و کفش را تعیین کنید. در تعیین اهداف باید واقع بین 
باشید. باید درآمدها و سایر شرایط را در نظر بگیرید و آن ها را اولویت بندی 
اختصاص  اعضای خانواده  نیازهای  از  برای هر یک  بودجه ای  نمایید، سپس 
دهید. یادتان باشد که هدف های بلند مدت را به اهداف ریزتر تقسیم کنید. به 
عنوان مثال اگر هدف تان خرید خانه است، تعیین کنید که هر ماه چه مبلغی را 

می توانید برای آن کنار بگذارید.

 مرحله دوم منابع درآمدتان را مشخص کنید 
سود  دستمزد،  حقوق،  مانند  خود  درآمدی  منابع  از  فهرستی  کار  این  برای 
سهام، اجاره خانه و... تهیه کنید، سپس درآمدهای خود را به ساالنه و ماهانه 
تقسیم کنید. سرمایه و موجودی نقدی و غیر نقدی خود را یادداشت کنید و 

برای افزایش درآمدهای خود برنامه ریزی کنید.
مهم ترین کاری که باید انجام داد این است که تکنیک پول خرج کردن را یاد 
بگیرید. کاالهای مورد نیاز را بخرید و به برنامه ریزی ماهانه خود توجه کنید. 
به عبارتی وقتی وارد بازار می شوید با دیدن هر وسیله و کاالیی دست و دل تان 

نلزرد و برنامه ریزی مالی خود را فراموش نکنید.

شايد برای همه ی ما پیش آمده باشه روز هايی که قبل از اينكه همه کار 
هايی که برايش برنامه ريزی کرده بوديم که اين ماه يا اين هفته انجام 

می دهم کفگیر به ته ديگ خورده و پولی نمونده و کلی کار باقی مونده 
داريم که بعضی هايش هم خیلی به نظر مهم و ضروری به نظر می رسه. 

از پول اجاره خونه و دفتر گرفته تا حتی پول بنزين ماشین 
و خرجی بچه ها  و ما مونديم که حقوق اين ماه کی 

اومد و کی خرج شد؟ اما چیزی که اين وسط 
مهمه اينه که اين بی پولی و کمبود بودجه 

تا چه حدی هست؟ گاهی در حد لغو 
کردن برنامه تفريح آخر هفته و دور 

زدن توی مال ها باشه يا بی پولی 
در حد کم آوردن پول تاکسی. 

شايد يكی از مهمترين کار 
هايی که آدم های موفق تو 

زمینه مالی کردن همین اداره 
پولشون هست از اداره پول 
توی جیب تا بودجه برنامه 
ها و پروژه هايی که شروع 

کردن اگر شما هم به دنبال 
موفقیت توی زندگی در 

زمینه اقتصادی هستید با ما 
در بخش پول تو جیبی همراه 

باشید.
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در ادامه راهکارهایی ارائه می شود تا افراد بر حافظه خود تسلط بیشتری 
داشته باشند.

عالقه مند باشید
نسبت به مطالبی که باید به ذهن بسپارید، عالقمند باشید. یادآوری اتفاق خاص 
با جزییات به عالقه افراد و میزان اهمیتی که به آن اتفاق یا جزییات می دهند، 
بستگی دارد. افراد، مکان ها و موضوعاتی که برای فرد جالب توجه است 
باشد،  انجام کاری  به  اشتیاق  به خاطر سپرده می شود. هنگامی که  بیشتر 

بیشتر به آن توجه کرده و لذا آن مطلب در ذهن ماندگارتر می شود.

توجه خود را بیشتر کنید
اگر می خواهید چیز بیشتری در ذهن باقی بماند، باید بیشتر به آن توجه کرد. 
مشکل از حافظه نیست، مشکل ممکن است از توجه باشد. افرادی که حافظه 

خوبی دارند به اتفاقاتی که روی می دهد توجه بیشتری دارند.

تفکر کنید
افراد،  مضاعف  توجه  است.  فعال  فرآیند  یک  حافظه  که  نکنید  فراموش 
مشاهده جزییات بیشتر، تفکر بیشتر در باره دالیل رویدادها، درک ارتباط بین 
به خاطر سپرده  آنچه  بیاموزد،  آنچه سعی می کند  با   آنچه که فرد می داند 

می شود و فرد می تواند آن را به یاد آورد، همگی فرآیندی فعال است.

خونسرد باشید
بیاموزید. موارد  آرام  با ذهن  به حافظه کمک می کند.  آرام  داشتن ذهن 
باز خوانی کنید. برای مثال اگر وسیله را در محل  آرام  با ذهن  را  آموخته 
کارتان جا گذاشته اید، به جای آشفتگی سعی کنید خود را آرام و خونسرد 
با  یادآوری  صورت  این  در  کنید.  مرور  را  اتفاقات  آرامش  با  و  نگهدارید 

موفقیت بیشتری صورت می گیرد.

مضطرب نباشید
اضطراب زیاد هنگام امتحان در به خاطر آوردن مواد درسی خالل جدی 
ایجاد می کند و مدیریت این اضطراب کمک شایان توجهی به این دست 
دانش آموزان می کند. این خانم هم مشکلی مشابه دارد و به علت بحران 
احتمااًل بسیار مضطرب و مشوش است  هایی که پشت سر گذاشته است 

و همین مساله باعث ضعف جدی وی در فرآیند بازیابی مطالب می شود.

افسردگی ممنوع
و  عالقه  افسردگی  کرد.  کنترل  را  افسردگی  باید  حافظه  تقویت  برای 
لذت بردن از اتفاقاتی را که افراد را احاطه کرده است، تضعیف می کند. در 
 نتیجه انرژی کمی برای یادآوری باقی می ماند. افراد افسرده بیشتر مضطرب 
می شوند و افکار توام با افسردگی دارند مثاًل »ذهنم قفل شده است«؛ »مغزم 
درست کار نمی کند« و... وقتی احساس افسردگی می کنید برای درمان آن 
اقدام جدی کنید، چون درمان افسردگی باعث می شود که حافظه به کارکرد 

طبیعی خود باز گردد.

آنچه دوست دارید، ببینید
دیدن،  با  برخی  کرد.  استفاده  باید  خود  عالقه  مورد  حسی  های  راه  از 
چیزی را بهتر به حافظه می سپارند یعنی »حافظه تصویری« خوبی دارند و 
برخی دیگر با شنیدن بهتر به خاطر می آورند یعنی »حافظه شنیداری« در 
آنها قوی تر است. اگر با گوش دادن چیزی را بهتر به خاطر می سپارید به 
جای خواندن کتاب و جزوه آموزشی، CD یا برنامه های صوتی گوش دهید.

فراموش نکنید تا وقتی که حاالت روحی تان نامناسب است تمام مسائل و 
وظایف مهم زندگی تان را یادداشت کنید و دائمًا آن را مرور کنید تا فعالیت 

های کاری و درسی و زندگی تان به طور جدی مختل نشود.

ذهنم قفل 
شده است

اخیرا حافظه تان خوب کار نمی کند حتی نشانه گذاری ها هم 
دیگر دردی را دوا نمی کند. احساس می کنید، زندگی پرتنشی که 
دارید، ذهن تان را درگیر کرده است و دچار فراموشی شده اید.
به حافظه سپردن مطالب یکی از مهم ترین توانایی های انسان 
است. حافظه و توانایی بازیابی مطالب از آن اساس و ابزار کار کسانی 
است که فعالیت های ذهنی زیاد دارند. با این حال اشتباه نکنید 
حافظه فقط استعدادی فطری نیست بلکه می توان با استفاده از 
فنون و روش های خاص حافظه را کارآمدتر و قوی تر ساخت.
بسیاری از افراد از حافظه خود ابراز ناخرسندی می کنند. بویژه 
افرادی که شرایط سخت و اضطراب آوری را پشت سر می گذارند 
در بازیابی جزییات بسیار ناتوان می شوند. از جمله آدرس، شماره 
تلفن، اسم افراد، زمان مالقات و ... را فراموش می کنند.
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 اين خیسی از کجا می آيد؟!
بدن ما دارای دو نوع عمده غدد تعریفی به نام های اکرین و اپومکرین است که 
دو نوع کامال متفاوت از عرق را تولید می کنند. هر دو نوع بیبو هستند، اما عرقی که 
در زیر بغل و کشاله ران ها تولید می شود، به خاطر ترکیب با باکتری هایی که به طور 

طبیعی روی پوست این نقاط زندگی می کنند، بوی بد می گیرد!
غدد اکرین تقریبا در تمام بدن وجود دارند و مستقیم به روی سطح پوست 
راه دارند. غدد اپومکرین بیشتر در فولیکول های مو مثل زیر بغل ها و کشاله 
رانها قرار دارند و در فولیکول های مو تخلیه می شوند. وقتی دمای بدن افزایش 
می یابد، غدد اکرین عرق را به سطح پوست ترشح می کند و همزمان با خشک 

شدن عرق، بدن خنک می شود.
تغییر در میزان تعریق شامل بیش از حد عرق کردن، کم شدن عرق یا عرق 
نکردن، همگی می توانند باعث نگرانی باشند. میزان تعریق و بوی بدن هر فرد با 
دیگری متفاوت است ولی اگر به طور ناگهانی میزان تعریقتان خیلی زیاد یا کم 
شد، یا احساس کردید بوی بدنتان عوض شده، حتما باید به پزشک مراجعه کنید.

 امان از باکتريها!
روی پوست بدن هر فرد باکتری هایی وجود دارد که نوع و مقدار آن در افراد 
مختلف متفاوت است؛ بنابراین با افزایش میزان باکتری ها یا افزایش تعریق، 

بوی بد بدن هم بیشتر می شود.

 عوامل تعريق زياد
تعریق زیاد معموال به خاطر وزن بسیار زیاد بدن، نوسان هورمونها، مشکالت 
خلقی، افسردگی، خشم، دیابت، بیماری قلب یا ریه، پارکینسون، مشکالت تنفسی، 

زونا، پرکاری تیروئید، نقرس، آسیبدیدگی نخاع، بارداری و یائسگی رخ می دهد.

 اين چند توصیه را جدی بگیريد
تا می توانید آب بنوشید

مصرف کافئینتان را کاهش دهید
از دئودورانت و صابون های قوی استفاده نکنید

دوش آب داغ نگیرید
خوراکی های قندی، تند و فرآوری شده نخورید

لباس های الیاف طبیعی و گشاد بپوشید
سعی کنید وزن اضافیتان را کاهش دهید

با مصرف عرق کاسنی، شاه تره، خارشتر و خاکشیر دمای بدنتان را پایین بیاورید.
سرکه درمانی کنید: سه بار در رور، دو قاشق چایخوری سرکه طبیعی را با 

یک قاشق چای خوری سرکه سیب مخلوط کرده و میل کنید.
آب گوجه فرنگی میل کنید: هر روز یک لیوان آب تازه گوجه فرنگی میل کنید. 

استفاده از این روش برای درمان تعرق کودکان هم مناسب است.
درمان با سیب زمینی: برای درمان تعرق زیادی؛ کافیست چند برش سیب زمینی را 

زیر بغل ها و سایر نواحی که بیشتر عرق می کنند، بمالید.
یک درمان گازدار: مقداری نشاسته ذرت را با بکینگ سودا مخلوط کرده و 

بعد از تمیز کردن زیر بغل ها، به این نواحی بمالید و نیم ساعت بعد بشویید.
بفرمایید چای: چند چای کیسه ای را در آبجوش بخیسانید و وقتی خنک شد، 
این روش، درمانی عالی برای کاهش  ببرید.  کف دستهایتان را در چای فرو 

تعریق کف دست ها به خصوص برای بچه هاست.
انگور درمانی: هر روز انگور میل کنید تا میزان عرق کردنتان به مقدار عادی 

برگردد. انگور دمای بدنتان را تنظیم می کند.
»نمک« در »آب و نمک«: عرق مخلوطی از آب و نمک است و جالب اینکه 
می توانید از نمک برای درمان تعریق زیادتان به خصوص کف دست ها کمک 
بگیرید. پس یک قاشق چای خوری نمک را با آب لیموترش مخلوط کرده و 
کف دست هایتان را با این مخلوط ماساژ دهید. این محلول فعالیت غدد عرق 

را کاهش داده و میزان تعرق را کاهش می دهد.

شما را نمی دانم اما من که هر وقت اسم 
»تابستان« را می شنوم، ياد شرشر عرق هايی 

می افتم که در روزهای داغ و آفتابی از سر و رويم 
می ريزد. بوی عرق را هم که نگو... اگر چه عرق 

کردن و بوی بدن جزئی از زندگی آدم هاست 
ولی گاهی اوقات اين بوی بد عرق حتی با عوض 

کردن مكرر لباس، حمام کردن های روزانه و 
استفاده از دئودورانت ها و خوشبو کننده ها هم 
قابل کنترل نیست و نه تنها ديگران را آزار می 

دهد، خود فرد را هم از اين مشكل عاصی می کند!
اينجا می خواهیم ببینیم چرا بوی بدن و میزان 

تعريق بعضی ها شديدتر از ديگران است و برای 
کنترلش از چه راه های خانگی و سنتی می توانند 

استفاده کنند؛ با ما همراه باشید.
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در روزگاری جریان های سلفی و وهابی در هر گوشه از جهان اسالم با سرمایه 
گذاری جریان های قدرتمند مالی وهابی از یک سو و دشمنان ایران اسالمی از 
ویژه  به  و  مسلمان  جوانان  ساختن  گمراه  برای  گوناگون  اشکال  به  سو،  دیگر 
شیعیان مشغول توطئه چینی هستند، ضرورت انتشار کتاب هایی نظیر »از غدیر 

تا الغدیر« بیش از هر زمانی احساس می شود.
به ویژه اگر این کتاب ها از زبانی قابل درک برای مخاطبان برخوردار بوده و 
در عین حال به لحاظ علمی نیز آثاری مستدل و محکم باشند. کتاب »از غدیر 
تا الغدیر« که به کوشش میرزا محمد کاظمینی توسط انتشارات دلیل ما به زیور 
چاپ آراسته شده نمونه بسیار خوبی ست که می توان به عالقمندان این حوزه 

مطالعه آن را پیشنهاد داد.
میرزا محمد کاظمینی نویسنده کتاب »ازغدیر تا الغدیر« نیز مهمترین هدف 
خود را در راستای آشنایی جوانان و عالقه مندان با موضوع غدیر، و سپس مسلح 
شدن آنها در مقابل سیل عظیم تهاجم فرهنگی غرب و وهابیت قرار داده است.

پیامبر )ص( که منجر به توقف در  با مقدمه ای درباره آخرین حج  این کتاب 
منطقه غدیر شد و سپس سخنان رسول خدا)ص( در خطبه غدیر و اعالم علنی 
وصایت و خالفت امیرالمومنین )ع( آغاز می شود. این مقدمه به سخنی اجمالی 

درباره آثار غدیر به مضمون کتاب »الغدیر« عالمه امینی می پردازد. 
کتاب »از غدیر تا الغدیر« متشکل از مجموعه مقاالت است که چند مقاله آن 
درباره غدیر از شئون متفاوت و تعدادی مقاله درباره »الغدیر« عالمه امینی به 

عنوان مهم ترین کتاب در زمینه غدیر نوشته شده اند. 
از ژرفای غدیر با محوریت سوره مائده آخرین سوره نازل شده به پیامبر )ص(، 
تحویل  عدم  علت  موضوع  در  می کرد،  تهدید  را  مسلمین  که  خطری  و  غدیر 
خالفت به علی)ع ( غدیر خم، در پاسخ به شبهه پیش آمده در معنای موال و اقدام 
رسول خدا)ص( در تعیین موالی مردم، عید والیت، طرحی برای آینده مسلمانان، 
حماسه غدیر، غدیر در تاریخ و حدیث و ادبیات، غدیر در پرتو کتاب و سنت، غدیر، 
گزارشی مفصل از واقعه غدیر با استنادات به آن، الغدیر و وحدت اسالمی، تطور 
امینی، محقق طباطبایی و حدیث  امینی مجدد مذهب، عالمه  و  مذهب شیعه 
غدیر، درنگی در کتاب الغدیر، کتاب  شناخت غدیر و همچنین غدیریه های فارسی 

و غدیر در شعر فارسی، عناوین برخی از مقاالت این کتاب را تشکیل می دهند.

به کوشش : میرزا محمد کاظمینی
انتشارات دلیل ما
چاپ اول 1392
شمارگان 1000 نسخه
۴20 صفحه، 15000 تومان



کافه اسپریس فضایی با ۲8 متر مربع در خیابان نجات الهی در مرکز تهران 
است، که توسط مغازه های صنایع دستی احاطه شده و ساختمان سازمان صنایع 
دستی ایران در همسایگی و رو به روی این کافه قرار دارد. کافه اسپریس توسط 
هومن باال زاده معمار ایرانی که کافه ام و پروژه های برجسته زیادی در کارنامه 
کاری اش دارد انجام گرفته است. هدف از این پروژه بازسازی یک مغازه کارت 
فروشی و تبدیل آن به یک کافی شاپ بود. با توجه به اندازه کوچک این پروژه 
و محل قرارگیری آن ایده اصلی با الهام از بافت شهری، تبدیل عناصر سنتی 
معماری ایرانی به یک فضای داخلی معماری مدرن بود. با چیدانه همراه شوید و 

با ایده های طراحی در این کافی شاپ و روند آن بیشتر آشنا شوید.
با توجه به قرارگیری بنا رو بروی ساختمان مرکزی صنایع دستی ایران که 
نمایی آجری دارد. از آجر برای شکل دهی فضا استفاده شد. به عبارت دیگر: 
طراحی کلی پروژه، بر اساس به کارگیری ایده و کانسپتی بر پایه مواد و مصالح 
سنتی در هندسه ای یکپارچه شکل گرفت است، که با آغاز آن در فضای بیرونی 
و امتداد دادن آن به فضای داخلی وحدت و هماهنگی در کل پروژه ایجاد شده 
است. با این کار مشتری های کافه در مسیری که طراح آگاهانه ایجاد کرده 

قرار خواهند گرفت.
با توجه به فضای کوچک این پروژه، آجرها با ابعاد ۵  ۱0  ۲0 به هشت 
تکه کوچکتر با اندازه ۵  ۵  ۵ سانتی متر تقسیم شدند. که یک طرف آنها 
با لعاب فیروزه ای به رنگ آبی در آمدند و این آجرهای قرمز مایل به قهوه ای 

همگی با الیه بهداشتی ضد باکتری پوشانده شده اند.
یکی از مسائل اصلی در طراحی داخلی کافه اسپریس ایجاد تنوع بصری در 
فرم بود. در یک فضای کوچک با انتخاب این کانسپت، حس و حال و درک 
بازدید کنندگان در ارتباط با طراحی فرم این پروژه نکته مهمی بود که با تغییر 
و ترکیب رنگ در آجرها و پس و پیش نشاندن آنها ایجاد شد. سمت فیروزه 
ای رنگ جداره آجر ها رو به جنوب قرار گرفت و با هندسه یکپارچه از پیاده رو 

آغاز شده و داخل کافه ادامه پیدا است.
روند طراحی به گونه ای شکل گرفت که در نهایت ساخت و ساز آن به راحتی 
توسط هر سازنده ای قابل اجرا باشد. به همین دلیل تمهیداتی برای پیش برد 
در  کار  جزئیات  نقشه  تهیه  جمله  از  گرفت.  صورت  نیز  ساز  و  ساخت   روند 

مقیاس های بزرگ و در نظر گرفتن اتصاالت قابل اجرا و ساده برای آجرها.
بنا قبل از بازسازی یک سقف کوتاه حدود دو متر و یک نیم طبقه کوتاهتر 
ارتفاع مغازه از سطح همکف  از نیم طبقه مغازه تخریب شد تا  داشت. نیمی 

بلندتر شود و آشپزخانه و سرویس بهداشتی در باال قرار گرفت.
دیاگرام فضایی از نظر مصالح و عملکرد، پروژه را به دو بخش اصلی تقسیم می کند.

بخش درونی آشپزخانه که از طریق دیوار انتهایی به کف کافی شاپ می رسد 
و تعریف کننده در ورودی کافه است که تاسیسات دمنده فضای کافه را باالی 
ورودی مخفی کرده است. آشپزخانه که در سطح باالتر قرار دارد به وسیله راه 

پله و یک آسانسور کوچک به طبقه همکف متصل می شود.
بخش بیرونی با سطح آجری که از کف پیاده روی جلوی کافه شروع می شود 
و به نما و نهاینا به فضای داخلی انتقال پیدا می کند. همچنین تمام نیازهای 

آینده مانند در نظر گرفتن مکانی برای آویزان کردن تابلوها و.. در روند طراحی 
پیش بینی شد.

نورپردازی پروژه توسط چراغ های کار شده در شکاف ها و در بین مفاصل 
آجرها با الهام از معماری سنتی ایران، به زبانی مدرن طراحی و ارائه شد. با 
این  به  نورپردازی  امکان  فضا  پوشش  عنوان  به  آجری  بافت  وجود  به  توجه 

شکل به وجود آمد که توانست جلوه ای متفاوت و خاص به فضا ببخشد.
در نورپردازی ترکیبی از المپ ها با پلکسی گالس اجرا شد تا در آینده نصب 

و تغییر مکان آنها به راحتی و صورت دستی امکان پذیر باشد.
مواد و مصالح دیگری که در طراحی داخلی کافه اسپریس مورد استفاده قرار 
گرفت چوب تیره ای بود که به عنوان کف پوش، پوشش دیوار پشت آشپزخانه 

و در مبلمان می توان آن را دید.
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 )NANotechNology( نانو تکنولوژی علم ابعاد خیلی کوچک نانو تکنولوژی
در ترجمه لفظ به لفظ به معنی تکنولوژی بسیار کوچک است. نانو به معنی 
بسیار بسیار کوچک است )مقیاس ۱0 به توان 9 - بار کوچک تر نیز معنی می 
شود(. اما این تعریف نمی تواند معنای واقعی نانو تکنولوژی را برساند، زیرا از 
این ترجمه لفظ به لفظ چنین برمی آید که علم نانو تنها به ساخت اشیای بسیار 
از این هم اشیای بسیار کوچک  بسیار کوچک می پردازد؛ در حالی که پیش 

ساخته می شدند، اما آن فرآیند نانو تکنولوژی نامیده نمی شد.
باید گفت که ساخت وسایلی با مقیاس چند میلیارد واحد کوچک تر، تنها یکی 

از ابعاد نانو تکنولوژی به شمار می رود.
بسیار  فناوری  این  دانشمندان  میان  در  تکنولوژی« که  ترجمه علمی »نانو 
مورد استفاده قرار می گیرد، دریچه های مرموز نانو تکنولوژی را بر ما آشکار 
می کند. »نانو تکنولوژی« تازه ترین فناوری است که بشر به آن دست یافته 
است. در این تکنولوژی سعی می شود با استفاده از خواص مولکولی مواد موجود 
در طبیعت، وسایلی ساخته شود تا از مشکالت وسایل فعلی بکاهد و در ضمن 
کارآیی آنها را نیز چندین برابر کند. برای نمونه، لباسی را که به تن می کنید در 
نظر بگیرید، بعد از مدت کوتاهی کثیف می شود، آن را می شویید و در نتیجه به 
اتو احتیاج پیدا می کند؛ یا اینکه ترجیح می دهیم لباسمان در تابستان خنک و 

در زمستان گرم باشد. حال نقش نانو تکنولوژی در این میان چیست؟
با استفاده از فناوری جدید نانو، دانشمندان توانسته اند پارچه ای تولید کنند که 
هیچ وقت کثیف نشود، یعنی هیچ نوع آلودگی روی آن ننشیند جالب تر آنکه 
اگر چروک شود، فقط با یکبار تکان دادن صاف می شود. استفاده محققان از 
تکنولوژی نانو در تولید چنین پارچه ای، به معنای آن نیست که ما پارچه ای در 
مقیاس کوچک تولید کرده ایم، بلکه فناوری نانو، تغییراتی در خواص مولکول های 
تشکیل دهنده پارچه صورت می دهد و به این ترتیب پارچه هیچگاه کثیف نمی شود.

این  از  که  ماده ای  اما  تغییر می یابد،  مولکول ها  نانو، خواص  از  استفاده  با 
مولکول ها ساخته می شود، تمام خواص مولکول ها را در خود دارد.

 علم يا تكنولوژی 
در نگاه اول این گونه به نظر می رسد که نانو یک علم باشد، زیرا با استفاده از 
آن در خواص مولکولی مواد تغییراتی ایجاد می کنیم. اما آیا نانو به واقع علمی 

نوین در قرن ۲۱ است؟ 
هنرمندان عصر ما بر این عقیده اند که دوره خلق آثار تازه به پایان رسیده 
زاویه  از  را  آنها  هنر  پیشین،  هنرمندان  آثار  به  مجدد  نگاهی  با  باید  و  است 
دیگری به مردم نشان داد، احتماال شما هم برخی از این آثار هنری مدرن را 

که بسیار عجیب هم به نظر می رسند، مشاهده کرده اید. 
دانشمندان نیز به تازگی به این نتیجه رسیده اند که دوره کشف علوم جدید 
پایان یافته است و شاید موقع آن رسیده باشد تا از زاویه ای دیگر به علوم مختلف 
نگاه شود. آنها معتقدند که می توانند با تغییر در خواص مولکولی مواد، کارآیی آنها 
را بهبود دهند. به همین دلیل از نانو به عنوان یک تکنولوژی یا فناوری نوین بهره 
می برند. »نانو تکنولوژی« در واقع می کوشد با نگاهی مجدد به وسایل، سیستم ها 

و موادی که تاکنون ساخته شده است، عیوب آنها را برطرف کند.

 تاريخچه نانو تكنولوژی در دنیا 
بعد از دهه 90 که فناوری اطالعات هیاهوی بسیاری در جهان به پا کرد، 
در آغاز قرن بیست ویکم دانشمندان تمرکز خود را بر فناوری نوینی معطوف 
کردند که به عقیده عده ای می تواند آینده بشر را متحول کند. نانو تکنولوژی 
دارای سابقه زیادی نیست. این موضوع برای نخستین بار حدود 40 سال پیش، 
در سال ۱9۵9 توسط ریچارد فینمن، دانشمند کوانتوم نظری و دارنده جایزه 
نوبل، مطرح شد. او گفت:» اگر دانشمندان ترانزیستور ها را ساخته اند، ما با علم 
او  بسازیم«.  بسیار کوچک  با مقیاس  را  ترانزیستور ها  اتمی می توانیم همین 
قصد داشت با قرار دادن اتم ها در کنار یکدیگر کوچکترین مصنوعات بشری 

را بسازد. 
بعدها اریک درکسلر، دانشجوی رشته کامپیوتر برای پروژه فارغ التحصیلی 
خود، دانشمند بزرگ هوش مصنوعی دکترمینسکی پدر علم هوش مصنوعیرا 
فینمن نظریه های  به  زیادی  عالقه  درکسلر  برگزید.  راهنما  استاد  عنوان   به 

استادی علوم  اخذ درجه  از  بعد  نانو( داشت. وی  ابعاد  در  )ساخت سیستم ها 
نانو  زمینه  مقاله وی در  نهاد. نخستین  بنا  را  تکنولوژی  نانو  نظریه  کامپیوتر، 
تکنولوژی در سال ۱98۱ و با موضوع نانو تکنولوژی مولکولی به چاپ رسید. 
درکسلر نخستین کسی بود که در سال ۱99۱ از دانشگاه Mit مدرک دکتری 
نانو تکنولوژی را دریافت کرد. وی هم اکنون رئیس انیستیتو foresight و 
reseArch fellow است. بعدها کشورهای توسعه یافته، برنامه ریزی های 

گسترده ای را برای فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی در زمینه نانو تکنولوژی 
تدوین کردند.

 
 نانو تكنولوژی در ايران 

در ایران بیش از یک دهه است که تکنولوژی نانو به عنوان یکی از مهمترین 
تحقیقات زیر بنایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. 

در کشور ما نیز برای برخورداری از فناوری های نوین تالش هایی صورت 
گرفته است. در سال ۱36۲ هجری شمسی نخست وزیر وقت با توجه به اهمیت 
فناوری روز دنیا »دفتر بررسی ها و مطالعات علمی و صنعتی« را تاسیس کرد. 
هدف این دفتر، مشاوره علمی و صنعتی در زمینه تکنولوژی های نوین بود. 
این دفتر در زمان آقای هاشمی رفسنجانی نیز به کار خود ادامه داد، تا اینکه 
در زمان محمد خاتمی به »دفتر همکاری تکنولوژی« تغییر نام یافت. این دفتر 
عالوه بر مطالعه و تحقیق در زمینه تکنولوژی های نوین و مدیریت تکنولوژی 
در ایران، با دستگاه های کشور در زمینه بسط و گسترش فناوری روز دنیا همکاری 

می کند. 
در چند سال اخیر برنامه ریزان کشور بنا بر اهمیت بسیار زیاد نانو تکنولوژی، 
سیاست های تشویقی خوبی را برای حمایت از تحقیقات در این بخش به کار 
گرفته اند. شاید آخرین اقدام دولت برای حمایت از نانو تکنولوژی، اختصاص 
بودجه ای برای تشویق محققان این بخش باشد. جشنواره خوارزمی نیز نشان 
می دهد که برخی مواقع تحقیقات بسیار موثری در این زمینه در ایران صورت 
می گیرد که البته با توجه به نقش این فناوری نوین در توسعه یافتگی کشورها، 

بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
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که  می شود  محسوب  جهان  در  لوحی  رایانه  نخستین  این  کارشناسان،  گفته  به 
رایانه های  از  را  این نظر می توان آن  از  اینچی ساخته شده است و  با نمایشگر ۲7 

شخصی هم بزرگتر دانست.
IPAD اپل  بازار جهانی فروخته می شود  رایانه لوحی که هم اکنون در  بزرگترین 
است که با نمایشگر ۱0 اینچی، بدنه باریک و ظاهر زیبا عرضه می شودالبته تبلت های 

مشابه و هم اندازه آن ساخت دیگر شرکت ها هم به وفور در بازار یافت می شوند.
دنیای  این محصول هم فکر کرده اید؟ در  اندازه های دیگر  تاکنون در مورد  آیا  اما 
رایانه های لوحی اندازه نمایشگر تنها با یک یا دو اینچ تغییر می کند، اما شرکت لنوو 
محصول جدیدی در این زمینه تولید کرده است که HORIZON نام دارد و از اواخر 
ماه جاری میالدی با قیمت ۱۵00 دالر وارد بازار می شود و با تمامی تبلت های موجود 

در بازار جهانی متفاوت است.
داده  کاربر  به  بی سیم هم  موشواره و صفحه کلید  لوحی یک  رایانه  این  به همراه 
می شود و از دیگر قابلیت های در نظر گرفته شده برای آن می توان به سیستم عامل 
ویندوز 8 با قابلیت اجرای بیش از 4 میلیون ابزار و برنامه، دو ورودی usB، چهار 
اسپیکر باکیفیت، یک وبکم در قسمت باال، یک ترابایت حافظه داخلی، پشتیبانی از 
 hdMi خروجی  و  گیگابایتی   8 رم  میکروفون،  و  هدفون  ورودی  حافظه،  کارت 

اشاره کرد. 
در  که  است  شده  استفاده  اینتل   i5 پردازنده  از  غول پیکر  لوحی  رایانه  این  برای 

لپ تاپ ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
 i7 همچنین اگر کاربران ۲00 دالر بیشتر پرداخت کنند می توانند آن را با پردازنده

در اختیار بگیرند.

بزرگترین
تبلت
جهان
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پیراهن وصله داری بر تن امام بود شخصی پرسید: چرا پیراهن وصله دار می پوشی؟
فرمود: دل با آن فروتن ونفس رام می شود و مومنان از آن سرمشق می گیرند.
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یک تاجر آمریکایی نزدیک یک روستای مکزیکی ایستاده بود. 
داخلش  رد شد که  ماهیگیری  قایق کوچک  در همان موقع یک 

چند تا ماهی بود.
از ماهیگیر پرسید: چقدر طول کشید تا این چند تا ماهی رو گرفتی؟ 

ماهیگیر: مدت خیلی کمی.
تاجر: پس چرا بیشتر صبر نکردی تا بیشتر ماهی گیرت بیاد؟

ماهیگیر: چون همین تعداد برای سیر کردن خانواده ام کافی است.
تاجر: اما بقیه وقتت رو چیکار می کنی؟ 

ماهیگیر: به زندگی و خانوادم می رسم، کتاب می خونم، استراحت 
می کنم، یه کم ماهی گیری می کنم، با بچه ها بازی می کنم بعد 

میرم توی دهکده و با دوستان دور هم جمع میشیم.
تاجر: من تو هاروارد درس خوندم و می تونم کمکت کنم. تو باید 

بیشتر ماهی گیری کنی. 
اون وقت می تونی با پولش قایق بزرگتری بخری و با درآمد اون 
چند تا قایق دیگر هم بعدا اضافه می کنی. اون وقت یه عالمه قایق 

برای ماهیگیری داری.
ماهیگیر: خوب، بعدش چی؟

تاجر: به جای اینکه ماهی ها رو به واسطه بفروشی اونا رو مستقیما 
به مشتری ها می فروشی و برای خودت کارو بار درست می کنی... 

بعدش کارخونه راه می اندازی و به تولیداتش نظارت می کنی... این 
دهکده کوچک رو هم ترک می کنی و می روی مکزیکوسیتی! بعد 
از اون هم لوس آنجلس! و از اونجا هم نیویورک... اونجاست که 

دست به کارهای مهم تری میزنی...
ماهیگیر: این کار چقدر طول می کشه؟ 

تاجر: پانزده تا بیست سال!
ماهیگیر: اما بعدش چی آقا؟

تاجر: بهترین قسمت همینه، در یک موقعیت مناسب که گیر اومد 
سهام شرکت رو به قیمت خیلی باال می فروشی! این کار میلیون ها 

دالر برات عایدی داره.
ماهیگیر: میلیون ها دالر! خوب بعدش چی؟ 

ساحلی  دهکده ی  یه  میری  میشی!  بازنشسته  وقت  اون  تاجر: 
کوچیک! جایی که می تونی تا دیر وقت بخوابی! یه کم ماهیگیری 
کنی، با بچه هات بازی کنی! بری دهکده و تا دیروقت با دوستات 

خوش بگذرونی.
ماهیگیر: مگه من االن همین کار رو نمی کنم؟؟
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1. حرکت عرفانی
عاشورا از عرفه آغاز شد و کربال، امتداد عرفات بود. حسین بن علی علیهماالسالم 
ایستاد و دعا کرد و گریست. انسانی در قامت عبد خدا، خداشناسی کرد و انسان 
را شناساند. او در سکوی پرواز انسان، از زمین به آسمان، عرفانی ترین عرفات 
آدمیت را تعریف کرد؛ تا بشر بداند تا کجا می شود پرواز کرد؛ پروازی به پیشواز 
پرواز؛ از عروج روح در حریم تا معراج شهادت در حرم و از خیام منا و عرفات 

تا خیام کربال و شامات.

2. حرکت سیاسی و تشکیل حکومت
حتی اگر نامه های کوفیان نبود و فرستادن سفیر امام به کوفه و گرفتن بیعت، 
باز می شد فهمید که امام حسین علیه السالم فرزند امیرالمؤمنین و برادر حسن 
بن علی علیهماالسالم، برای چه قیام کرده است. امام با اوالد و اموالش، چرا 
باید راهی عراق عرب بشود؛ آن هم با روی کار آمدن یزید و نشستن بر جایگاه 
خلیفه مسلمین و دستور گرفتن بیعت از نوه پیامبر صلی اهلل علیه وآله و فرزند 
خلیفه چهارم و برادر خلیفه پنجم و در شرایطی زمانی که قرار نبود جانشینی 

برای معاویه تعیین گردد؟

3. حرکت اجتماعی: اصالح امت
خطبه امام، بهترین سند است برای دانستن هدف قیام امام. طلب اصالح امت 
جدش؛ امتی که نه امسال، بلکه سال هاست کج رفته اند. آنان از همان روز 
غدیر خم، جاده را خم کردند و گمراه شدند و گرچه شنیدند راه کدام است، اما 
بازهم راه خودشان را رفتند. تا امسال، به ظواهر، تقید داشتند؛ اما حاال کار به 
جایی رسیده که یک ملحد زندیق بوزینه باز را می خواهند خلیفه رسول خدا 

قرار دهند. این امت را باید بیدار کرد!

۴. حرکت با بهترین ها و آبدیده ترین ها
معراج  به سوی  و  بگردی  در مسلخ عشق، دور کعبه  قربانی شدن  برای  چه 
کربالیی ات بشتابی و چه برای تشکیل حکومت اسالمی، در پاسخ به دعوت 
نامه ها، کاروانت را حرکت دهی و چه برای قیام برضد طاغوت یزیدی، از شهر 
و دیار خویش خارج شوی، در هر حال، باید زبده ترین ها را همراهت کنی. پس 
همان بهتر که در راه طوالنی از مدینه و مکه تا عراق و نینوا، برگ های خزان 
زده بریزند و سرزنده ترین گل ها و خوش خوان ترین بلبل ها بمانند؛ تا سردر 

گریبان یکدیگر، قصه غصه دار تیغ ها و سنان ها را مویه کنند.

5. ذبح عظیم
ابراهیم خلیل برای اطمینان قلبش، باید نمونه حشر و نشر را ببیند؛ تا بر یقینش 
افزوده شود و باید اسماعیل را تا قربان گاه ببرد و تیغ بر گلویش بِکشد؛ اما 
نُکشد؛ تا آبدیده شود و بداند که برای حضرت دوست باید از مهر پدری هم 
گذشت؛ اما آیا طاقت پرپر زدن جوانش را در برابر چشمانش، خواهد داشت؟ 
مطیع  چنین  که  برسد  امامت  به  و  بگیرد  قبولی  نمره  که  بهتر  همان  پس 
پروردگارش بود و اسماعیل را هم با ذبح عظیم، فدیه می دهد؛ تا روزی که 
پیامبر اعظم که مسافر معراج بود و ملکوت عالم را می دید، نوه نوزاده خویش 
تا  بپیوندد؛  به اشک های زاللش،  نمکینش  لبخندهای  و  بگیرد  آغوش  در  را 
عاشورا که خود حسین، ابراهیم زمان شود و علی اکبر و علی اصغر، یکی یکی 

اسماعیل شوند؛ اما این بار تیغ در دست دشمن است و تیر در دست حرمله!

6. آفرینش های قهرمانانه
خودت قمر منیر باشی و در برابر حضرت خورشید، خسوف کنی، خودت فرزند 
کنی،  فشانی  جان  علیهاالسالم،  زهرا  فرزند  برای  و  باشی  السالم  علیه  علی 
از عسل  را شیرین تر  و شهادت  باشی  السالم  علیه  امام حسن  فرزند  خودت 

ده منزل از 

عاشورا
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بدانی، خودت شبیه ترین مردم به پیامبر باشی َخلقا و ُخلقا و به قتلگاه مسلمانان 
بشتابی و به دست رسول خدا صلی اهلل علیه وآله سیراب شوی، پیرمرد باشی و 
با وجود تشنگی طاقت فرسا، جوانمردی کنی، غالم سیاه باشی و بتابی، نوجوان 
اینها  موالیت شوی،  نماز  بالی  و سپر  باشی  جوان  کنی،  بزرگواری  و  باشی 
چیزی جز آفرینش های قهرمانانه و بذل خون رگ های قلب، به محضر ولی 

زمان نیست!

7. پدیداری پلشتی ها
تاریخ  بلندای  به  و  هاست  ستاره  و  ماه  و  خورشیدها  از  تصویری  اگر  کربال 
می درخشد، برای آن است که در دل سیاه شب کفر و نفاق و دروغ و تزویر، 
میعادگاه انواری شده است که قلب شب را بشکافند. این است که جوانمردی در 
برابر ناجوانمردی، آراسته می شود. اگر نبود آن همه شقاوت، کجا می شد مقیاس 
را  تابنده ترین روز جهان است که هیچ شبی  را فهمید؟ عاشورا،  نور   انعکاس 

برنمی تابد. شب پرستان، همیشه از صبحی که عاشورایی شود، هراسانند!

8. کوفی گری
فتنه، خوِد ماییم و فتنه گر، خودمان. دو دسته می شویم؛ عده ای اجیر می شویم که 
با نیزه، خورشید را پاره کنیم و با سم اسب، ماه را لگد کنیم و عده ای هم اجیر 
می شویم که سکوت کنیم؛ تا ماه و خورشید را به خاک بنشانند. وقتی آسمان 
اهریمن  پای  تا زیر  پا درازتر، می خزیم؛  از  اول، دست  به زمین رسید، دسته 
خورشید ستیز، له شویم و دسته دوم، گریه می کنیم و توبه می کنیم که خرد 

شویم و خاک شویم!

9. چنگی بر حجاب شامات
ناف شامیان را با بغض اهل بیت علیهم السالم، بریده بودند و کامشان را به 
توان  تا  شناختند،  کسانی  با  را  اسالم  وقتی  بودند.  برداشته  ایشان  با  دشمنی 
داشتند در برابر اسالم، ایستادند و هنگامی که اسالم پیروز شد، رها شدگان 
اسالم شدند؛ چون دیگر آزارشان به کسی نمی رسید. همین ها آتش زیر خاکستر 
شدند و هیزم شام را برافروختند؛ به نام اسالم. مسلمانی شامیان، عبارت بود از 
اسالم ابوسفیانی و معاویه ای! کوفیان عراق را حسین بن علی علیهماالسالم، 
رسوا  باید  که  بودند  رومی  آن، شامیان  از  تر  اما سخت  کرد؛  روزگار   شرمنده 

می شدند. تنها زینب می خواست که هلهله شام را خاموش کند و کرد!

10. خونی که ماند و شمشیری که شکست
هر سال هم که بگذرد، باز محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است. تا ظلم و 
کفر هست، عاشورا هست و کربال هست. خونی که کمر شمشیر را می شکند، 
هنوز می جوشد. هرگاه کفر، لباس ایمان بپوشد و نفاق، نقاب مسلمانی بزند، 
مختصات زمان و مکان در مدار عاشورای کربال، تنظیم می شود و محّرم، َمحرم 
سیه پوشان عزاداری می گردد که نه شیون برای دیروز می کنند که خون دیده 
برای امروز می ریزند. نه آن حسین علیه السالم برمی خیزد و نه آن یزید؛ اما 
این پرچم سیدالشهدا علیه السالم است که در اهتزاز است؛ برای رسوایی دین 
ستیزان سجاده به دست و برای رشادت عشاق جان برکف! هر کس که هوای 
کربال دارد، اهل قیام است؛ نه قعود؛ قصه نمی خواند؛ قصه می سازد و دست به 
دعا برمی دارد؛ اما در برابر تیر و ترکش؛ نه در کنار ناز و بالش! حسینی شدن، با 
ریا و عافیت طلبی، سازگار نیست. باید کربالیی شد به وسعت سرزمین اسالم و 
عاشورایی شد به گستره زمان؛ تا در معرکه، روشن شود که چه کسی موالیش 

را یاری می کند!
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شهرت شبستري به واسطه گلشن راز است که آن را در سال 7۱7 ه. ق در قالب مثنوي و در 
پاسخ به سؤاالت امیر حسیني هروي، مشتمل بر ۱004 بیت سروده است.

امیر حسیني هروي۱ )متوفي 7۱8 ه. ق( که خود از فاضالن و عارفان خراسان بود، نامه ای 
کوتاه به نظم که شامل هجده پرسش درباره معرفت الهي، سیر و سلوک بود، براي عارفان 

تبریز فرستاد. هر پرسش در یک بیت بیان شده بود. قاصد نامه را با صداي بلند  خواند. در آن 
مجلس نگاه همه به شیخ محمود خیره می شود. در میان حاضران مرد کار دیده ای بود که ده ها 

بار تحلیل و شرح این مطالب را از شیخ محمود شنیده بود. از این رو شیخ محمود را تشویق 
به پاسخ دادن به پرسش های هجده گانه می کند. شبستري در اجابت وی دست به کار شد و 
متناسب با سؤال ها که به نظم بود پاسخ منظوم هر یک از این پرسش ها را در همان مجلس 

بیان کرد. 
درباره علت فرستادن سئواالت از سوي هروي، نظریات مختلفي داده شده است. برخي علت 
این کار را تمایل داشتن امیر حسیني به افشاي اسرار عرفاني از زبان دیگري تشخیص داده و 
بعضي هم طرح سؤاالت را براي فتح باب آشنایي ذکر کرده اند، نه آزمایش مشایخ تبریز و نه 
حاجت واقعي به جواب آن ها. زیرا هروي خود با این مباحث آشنا بوده و بارها آن ها را در آثار 

عرفاني خویش مطرح کرده است.۲
از قرائن چنین بر می آید که حسیني هروي سؤاالت را براي مشایخ تبریز فرستاده است و 

مشایخ تبریز نیز به علت شهرت و تبحر شبستري در مباحث عرفاني به او رجوع کرده اند. شیخ 
ابتدا از پاسخ با سؤاالت طفره می رود و بهانه تراشي می کند که: »بدو گفتم چه حاجت کاین 

مسائل / نوشتم بارها اندر رسائل«.3
پس از فراهم شدن پاسخ های اجمالي، قاصد باز می گردد. مدتي می گذرد تا دوباره پیشنهاد 

»عزیزي کارفرما« به تکمیل جواب ها می پردازد و این بار هزاران ُدّر شهوار از قعر دریاي فکرت 
به ساحل نطق می آید و بر لب می نشیند و بدین ترتیب منظومه گلشن راز سروده می شود.
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عرفاني  انديشه های  مهم ترين  به  گذرا  نگاهي 
شبستري در گلشن راز

جلوه های تأثیرپذیري شیخ محمود از دو جریان 
عمده عرفاني )عرفان عاشقانه عطار و مولوي( در 
گلشن راز به چشم می خورد. دانشمند عرفان پژوه 
نکات مهمي  اینباره  در  زرین کوب،  استاد  معاصر، 
را یادآور شده است: این منظومه تقریبًا کوچک اما 
به  گوینده اش  که  و عالقه ای  توجه  با  مهم  بسیار 
شیوه شعر عطار داشت به سرچشمه معنویت موالنا 
از  تعدادي  اینکه  و  است  نزدیک  الدین هم  جالل 
تبیین مقاصد و  این کتاب که گه گاه در  شارحان 
استشهاد  مولوي  مثنوي  ابیات  به  نیز  وي  مطالب 
فهم  که  می دهد  نشان  حال  عین  در  کرده اند 
درست تمام مندرجات آن کتاب نیز بي مدد مثنوي 
میسر نیست و این رشته که در آثار تعداد دیگري 
جمالي  پیر  و  داعي  شاه  اوحدي،  -مثل  از صوفیه 
استمداد  و  دنبال شده است حضور  نیز  اردستاني- 
میراث روحاني مثنوي موالنا را در قسمت عمده ای 
از شعر تعلیمي صوفیه نشان می دهد. گلشن راز در 
حقیقت منظومه ای صوفیانه بود که با زبان اشارات 
آراء و اقوال صوفیه را در مسایل مختلف مربوط به 
فکر، نفس، معرفت، وحدت و کثرت عوالم، اطوار۵ 
وجود، سیر و سلوک، قرب و بعد، سیر در انفس با 
نهایت دقت و ایجاز تفسیر می کرد ولیکن به سبب 
لطف و دقتي که در بیان آن به کار رفته بود، چنان 
در نزد صوفیه مقبول شد که در عصر صفویه گه 
گاه به منزله زبده تمام تعالیم صوفیه تلقي می شد 
و بسیاري از اهل معرفت اهتمام در شرح و تفسیر 
مطالب و نکات مبهم و مشکل آن را وجهه همت 

ساختند.6
نکته ای نباید از آن غافل شد این است که اساسًا 
الدین  محي  عرفان  درک  گرو  در  راز  گلشن  فهم 
حکم  در  راز  گلشن  دیگر  عبارت  به  است.  عربي 
تبیین و گزارشي است از اندیشه های عرفاني محي 
الدین که با ذوق و ذهن و زبان شیخ محمود بیان 
پیچیدگی های  اندیشه ها  این  اگرچه  است.  شده 
خاص خود را دارد، اما می کوشیم تا حد امکان این 
مطالب را با زبان ساده تر و قابل فهم تر بازگو کنیم. 
ابتدا نظري کوتاه به پرسش ها و چکیده پاسخ های 

شیخ می افکنیم:7

سؤال اول
نخست از فکر خویشم در تحّیر

چه چیز است آنچه گویندش تفکر؟
پاسخ؟

تفکر رفتن از باطل سوي حق
به جزو اندر به دیدن کل مطلق8

حکیمان9 کاندرین کردند تصنیف.
چنین گفتند در هنگام تعریف

که چون در دل شود حاصل تصور.
نخستین نام وي باشد تذکر۱0

و زو چون بگذري هنگام فکرت. 
بود نام وي اندر عرف عبرت ۱۱

تصور کان بود بهر تدبّر. 
به نزد اهل عقل آمد تفکر ۱۲

سؤال دوم
کدامین فکر ما را شرط راه است.

چرا گه طاعت و گاهي گناه است؟ ۱3
پاسخ:

در آال فکر کردن شرط راه است. 
ولي در ذات حق محض گناه است ۱4

بود در ذات حق اندیشه باطل. 
محال محض دان تحصیل حاصل ۱۵

رها کن عقل را با حق همي باش.
که تاب خور ندارد چشم خفاش ۱6

در آن موضع که نور حق دلیل است. 
چه جاي گفت و گوي جبرئیل است ۱7

سؤال سوم و چهارم
که باشم »من« مرا از »من« خبرکن.

چه معني دارد اندر خود سفر کن؟ ۱8
پاسخ:

چو هست مطلق آید در اشارت.
به لفظ من کنند از وي عبارت ۱9

حقیقت کز تعین شد معین. 
تو او را در عبارت گفته ای »من« ۲0
تو گویي لفظ »من« در هر عبارت.

به سوي روح می باشد اشارت ۲۱
چو کردي پیشواي خود خرد را.

نمی دانی ز جزو خویش خود را ۲۲
برو اي خواجه خود را نیک بشناس.

که نبود فربه ای مانند آماس ۲3
تو آن جمعي که عین وحدت آمد.
تو آن واحد که عین کثرت آمد ۲4

کسي این سّر شناسد کو گذر کرد. 
ز جزوي سوي کلّي یک سفر کرد ۲۵

سؤال پنجم و ششم
مسافر چون بود رهرو کدام است.

که را گویم که او مرد تمام است؟ ۲6
پاسخ:

دگر گفتي مسافر کیست در راه. 
کسي کو شد ز اصل خویش آگاه ۲7

مسافر آن بود کو بگذرد زود.
ز خود صافي شود چون آتش از دود ۲8.

سلوکش سیر کشفي دان ز امکان.
سوي واجب به ترک شین و نقصان ۲9.

به عکس سیر اول در منازل.
رود تا گردد او انسان کامل 30.

کسي مرد تمام است کز تمامي.
کند با خواجگي کار غالمي 3۱.

سؤال هفتم و هشتم
که شد بر ِسّر وحدت واقف آخر.
شناساي چه آمد عارف آخر؟ 3۲.

پاسخ:
کسي بر سّر وحدت گشت واقف.
که او واقف نشد اندر مواقف 33.
دل عارف شناساي وجود است.

وجود مطلق او را در شهود است 34.

سؤال نهم 
اگر معروف و عارف ذات پاک است.

چو سودا در سر این مشت خاک است؟ 3۵.
پاسخ:

جز از معروف و عارف نیست دریاب.
ولیکن خاک می یابد ز خور تاب 36.

عجب نبود که ذره دارد امید. 
هواي تاب مهر و نور خورشید 37.

کالم حق بدان گشته است منزل. 
که با یادت دهد آن عهد اول 38.

سؤال دهم
کدامین نقطه را نطق است انا الحق. 
چه گویي هرزه ای بود آن مزبّق؟ 39.

پاسخ:
اناالحق کشف اسرار است مطلق.

بجز حق کیست تا گوید انا الحق 40.
همه ذرات عالم همچو منصور. 

تو خواهي مست گیر و خواه مخمور.
در این تسبیح و تهلیلند دائم.

بدین معني همي باشند قائم 4۱.
چو کردي خویشتن را پنبه کردي.
تو هم حاّلج وار این دم برآري 4۲.

هرآن کو خالي از خود چون خال شد.
اناالحق اندرو صوت و صدا شد 43.

سؤال يازدهم
چرا مخلوق را گویند واصل.

سلوک و سیر او چون گشت حاصل؟ 44.
پاسخ:

وصال حق ز خلقت جدایي است.
ز خود بیگانه گشتن آشنایي است 4۵.

چو ممکن گرد امکان برفشاند. 
بجز واجب دگر چیزي نماند 46.
نه مخلوق آن کو گشت واصل.

نگوید این سخن را مرد کامل 47.

سؤال دوازدهم 
وصال ممکن و واجب به هم چیست. 

حدیث ُقرب و بُعد و بیش و کم چیست؟ 48.
پاسخ: 

زمن بشنو حدیث بي کم و بیش.
ز نزدیکي تو دور افتادي از خویش 49.

چو هستي را ظهوري در عدم شد.
از آنجا قرب و بُعد و بیش و کم شد ۵0.

سؤال سیزدهم
چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد. 

ز قعر او چه گوهر حاصل آمد؟ ۵۱.
پاسخ:

یکي دریاست هستي نطق ساحل.
صدف حرف و جواهر دانش دل ۵۲.

به هر موجي هزاران ُدّر شهوار. 
برون ریزد ز نقل و نص و اخبار ۵3.
وجود علم از آن دریاي ژرف است.

غالُف دّر او از صوت و حرف است ۵4.
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۱. امیر حسیني هروي در آغاز جواني به تحصیل علوم مرسوم زمان پرداخت. 
او پس از انقالبي روحي روي به تصوف آورد و دست ارادت به شیخ رکن الدین 
ابوالفتح مولتاني )متوفي 73۵ ه. ق( که نواده شیخ بهاءالدین زکریاي مولتاني 
بود، داد. مقام علمي و معنوي او مورد احترام هم عصران او بود. شیخ محمود 
او را بزرگي از بزرگان خراسان برشمرده است، که در اقسام هنر مشهور بوده و 
همگان جایگاه بلند او را به درستي می شناخته اند. جامي درباره او نوشته است 

که به علوم ظاهري و باطني عالم بوده است. شیخ محمد الهیجي، شارح گلشن 
راز، او را »قطب فلک سیادت و مرکز دایره والیت« خوانده و آثار منثور و منظوم 

او را ستوده است. از آثار او می توان به کنز الرموز، زاد المسافرین و سي نامه 
اشاره کرد. )براي اطالع بیشتر از او و آثارش، نگاه کنید به: مثنوی های عرفاني 

امیر حسیني هروي، به تصحیح و توضیح دکتر سید محمد ترابي، انتشارات 
دانشگاه تهران. ۱37۱(.

۲. نگاه کنید به: مقدمه شرح گلشن راز الهیجي، 
محمد رضا برزگر و عفت کرباسي، ص 7.

3. گلشن راز.
4. شیخ با به کار بردن تعبیر »طوطي نطق« قصد دارد که بگوید او همچون 
طوطي از پس آینه آنچه استاد ازلي به او تلقین کرده، تکرار می کند. این معني 

یادآور این شعر خواجه شیراز است:
در پس آینه طوطي صفتم داشته اند.
آنچه استاد ازل گفت بگو، می گویم. 

۵. انواع، گونه ها، مراتب.
6. زرین کوب، جستجو در تصوف ایران، ص 3۱3.

7. مفاهیم اصلي و محوري عرفان گلشن راز را به طور مفصل باید مورد 
بررسی قرار داد.

8. تفکر در تعریف عرفاني حرکت از باطل به سوي حق است یا به عبارت 
دیگر حرکت از غیر خدا به سوي خدا. تفکر حقیقي این است که در هر جزء 

بتوان کل مطلق را دید.
9. منظور اهل فلسفه و منطق است.

۱0. حکیمان در تعریف تفکر می گویند که وقتي یک تصور در ذهن ایجاد 
شود به آن تذکر یا یادآوري گفته می شود.

۱۱. به گذر از تصور در جریان تفکر، عبرت گفته می شود.
۱۲. اهل استدالل و فلسفه به تصوري که براي تدبر و ژرف اندیشي صورت 

می پذیرد، تفکر می گویند.
۱3. کدام نحوه تفکر است که شرط درست طي طریق کردن است و چرا 

گاهي تفکر عبادت و گاهي معصیت تلقي می شود.
۱4. تفکر در نعمت ها و مخلوقات خدا درست و صحیح است اما اندیشیدن در 

ذات خدا گناه است.
۱۵. اندیشیدن در ذات حق باطل و نادرست است چرا که وجود حق بدیهي و 

حاصل است و بدست آوردن چیزي که هست؛ از لحاظ عقلي محال است.
۱6. عقل را که در این وادي )شناخت خدا( چون خفاشي کور است و طاقت 

دیدن خورشید تابان الهي را ندارد، رها کن و با دل و جان به خدا بپیوند.
۱7. در این مقام حتي جبرئیل، فرشته مقرب الهي راه ندارد، و تنها نور الهي 

است که هادي و راهبر آدمي است.
۱8. منظور ما از بکار بردن »من« چیست و سفر کردن در خویشتن چه 

معنایي دارد؟
۱9. هنگامي که بخواهیم وجود را مورد اشاره قرار دهیم و از آن سخن 

بگوییم با ضمیر »من« یا هر ضمیر اشاره دیگري استفاده می کنیم.
۲0. پس حقیقتي که به واسطه محدود شدن در وجود آدمي تعّین می پذیرد، 

»من« نامیده می شود.
۲۱. بنابراین وقتي »من« را بکار می بریم در واقع به روح که حقیقت انسان 

است، اشاره می کنیم.
۲۲. اگر در مسیر و سلوک به سوي خدا به عقل )که در این وادي راه ندارد( 

تکیه کردي حقیقت وجود خدا را نخواهي شناخت.
۲3. اي طالب حق باید اول خود را بشناسي و بداني حقیقت وجود تو چیست. 

چون ورم کردن که چاقي کاذب است با فربه ای فرق دارد.
۲4. انسان )روح و حقیقت وجود او( در واقع مجموعه ای از همه حقایق عوالم 
هستي است که در هیئت یگانه و وجودي واحد جلوه گر شده است که در عین 
این وحدت، از کثرت برخوردار است. چون از هر یک از عوالم هستي در وجود 

انسان نمونه ای قرار دارد.
۲۵. کسي از راز )حقیقت وجود آدمي و عوالم هستي( با خبر خواهد شد که 

بتواند از این عالم محدود جزئیات به عالم بي نهایت حقایق )مراتب وجود الهي( 
سفر کند.

۲6. مسافر )سالک- کسي که عزم سیر و سلوک به سوي خدا کرده است( 
کیست؟ به چه کسي انسان کامل می گوییم؟

۲7. سالک حقیقي کسي است که از اصل و حقیقت الهي خویش آگاه گردد. 
۲8. سالک کسي است که به سرعت از وجود مادي و نفساني خود مانند آتش 

از دود جدا شود.
۲9. سلوک حقیقي سالک دوري از دنیاي پر از عیب و نقص و نزدیکي به خدا 

از طریق کشف و شهود است.
30. سالک باید همانطور که از عالم حقیقت و مرتبه الهي به این جهان 

مجازي و مادي نزول کرده است این سیر را به طور معکوس طي کند تا به آن 
جایگاه اولیه و اصلي خود بازگردد. 

3۱. انسان کامل کسي است که با اینکه به مرتبه حقیقي خویش دست یافته 
و به مقصود و کمال نهایي رسیده است همچنان پایبند آداب شریعت است و 

می کوشد که به دیگران براي رسیدن به فالح و رستگاري کمک کند.
3۲. چه کسي به سّر »وحدت وجود« آگاه می شود و عارف به چه چیزي 

شناخت پیدا می کند؟ 
33. کسي موفق به درک راز وحدت وجود می گردد که در مسیر سلوک 

خویش در هیچ مرحله ای متوقف نشود.
34. دل عارف به حقیقت وجود معرفت پیدا می کند و او وجود مطلق را با 

چشم بصیرت مشاهده می کند.
3۵. اگر عارف )شناسنده( و معروف )آنکه باید شناخته شود( ذات پاک الهي 

است، پس این انسان ضعیف خاکي چه آروزیي در سر می پروراند؟

36. جز خدا عارف و معروف وجود ندارد، اما وجود خاکي این انسان ضعیف به 
برکت نورانیت خورشید الهي، درخشش و تابندگي پیدا می کند.

37. و عجیب نیست که او به خود اجازه می دهد که به خورشید تابان وجود 
الهي و وصال و نزدیکي به او امیدوار باشد.

38. چون این انسان در روز الست با خدا عهد بست که جز او را نپرستد، 
خداوند با نازل کردن کتاب آسماني این عهد و قرار را به او یادآوري می کند تا 

انسان جایگاه و مقام آسماني خود را به خاطر بیاورد.
39. این سخن به ظاهر کفر آمیز حالج که گفت »اناالحق« از چه مقامي 
حکایت می کند و چرا عده ای او را بیهوده گو و هرزه سخن معرفي کرده اند؟ 

)یعني کسي که از سر هوا و هوس سخن گفته است(.
40. »اناالحق« گفتن حالج، افشا کردن اسرار الهي است و به جز حق چه 

کسي است که بتواند »اناالحق« بگوید.
4۱. فقط حالج نبود که اناالحق گفت بلکه ذرات عالم به زبان وجودي خود 

دائمًا به تسبیح و ذکر گفتن مشغولند.
4۲. تو هم اگر وجود مادي خود را از هوا و هوس پاک کني، مانند حالج 

سخن خواهي گفت.
43. هر موجودي که از غیر خدا پاک شود فریاد »اناالحق« سر می دهد چون 

در این صورت به جز خدا موجود دیگري باقي نمانده است.
44. چگونه مخلوق می تواند به وصال الهي برسد و سیر و سلوک او چگونه است؟
4۵. وصال با خدا مستلزم دوري از غیر اوست و فراموش کردن خود و پاي 

نهادن بر خودخواهی ها، که قرب خدا را به دنبال دارد.
46. وقتي آدمي خود را از آلودگی های عالم فاني و جهان مادي پاک کرد به 

بقاي عالم روحاني و وجود الهي جاودانه می گردد.
47. کسي که به وصال الهي می رسد چون قطره ای در دریاي وجود الهي 

فاني و جزئي از آن می گردد، پس دیگر مخلوق جدا از خالق یا قطره دور مانده 
از دریا نیست به قول شاعر:

قطره دریاست اگر با دریاست.
ورنه او قطره و دریا دریاست.

و انسان کامل به این حقیقت کاماًل واقف است و بنده واصل را از خدا جدا نمی داند.
48. چگونه وصال موجود ممکن )که وجودش وابسته به وجود علت یا واجب الوجود 
است =بنده( با وجود واجب )که وجودش متکي به غیر نیست=خدا( امکان پذیر است.
49. انسان از فرط و شدت نزدیکي با خدا، خود را دور می پندارد. )انسان از 
وجود الهي خود با اینکه اینقدر به آن نزدیک است، احساس دوري می کند(.

۵0. وقتي به اقتضاي ظهورش در عدم تجلي کند )اعیان ثابته: درباره این 
مفهوم به تفصیل توضیح خواهیم داد( به میزان شدت و ضعف تجلي مفاهیمي 

مانند قرب و بعد، کم و بیش ایجاد می گردد.
۵۱. آن کدام دریاست که ساحل آن نطق )گویایي( است؟ و از ژرفاي این 

دریاچه گوهري به دست می آید؟
۵۲. آن دریا هستي است که ساحل آن نطق و صدف آن حرف و گوهرش 

معرفت قلبي است.
۵3. با هر موجي که از این دریا بر می خیزد هزاران گوهر گرانبها و کم یاب 

معرفت از جنس آیات و اخبار و احادیث ظاهر می گردد.
۵4. علم و معرفت از این دریا )هستي الهي( نشأت می گیرد. این گوهرهای 

علم و معرفت در پوشش کلمات پنهان می گردند.
۵۵. قلب براي علم معنوي مانند ظرف است که این علم و معرفت قلبي در 

صدف کالم جاي می گیرد.
۵6. آن کدام جزء است که از کل بزرگ تر است؟ و چگونه می توان آن جزء را یافت؟

۵7. آن جزء که از کل بزرگ تر است، وجود است. چرا که موجود عبارت است 
از کل و این امري عجیب و واژگونه به نظر می رسد.

۵8. کثرت جنبه بیروني و ظاهري موجودات است و جنبه دروني آن ها وحدت است.
۵9. پس ظهور وجود کل مستلزم پذیرش کثرت است )چون تا موجود نشود ظهور 
نمی کند(، اما همین کل که در شکل موجودات ظهور کرده و متکّثر شده در بعد باطني 
که دیگر ظهور و کثرتي در کار نیست، وحدت دارد و در اینجا به آن وجود مي گوئیم.
60. چون کل ظاهراً متعدد و متکثر است از جزء خود که وجود است کمتر 
است )دقت کنیم که وجود+تعین= موجود پس وجود. جزئي از موجود است(.

6۱. قدیم )موجود ازلي( است و محدث )آنکه بعداً به وجود آمده( را چگونه باید 
از هم جدا دانست که در نتیجه آن به قدیم خدا و به محدث عالم می گوییم؟

6۲. درباره قدیم و محدث )حادث( توضیح داده ایم.
63. اساسًا در عالم بیش از یک وجود که آن هم خداست، وجود و موجود 

دیگري نداریم. چون همه موجودات هستي خود را از وجود حق می گیرند. با این 
حساب دیگر حادث و قدیم را نمی توان از هم جدا کرد.

64. اهل دل از به کار بردن اصطالحاتي مانند چشم و لب و رخ و زلف و خط 
وخال چه منظوري دارند؟ با توجه به اینکه این جماعت اهل سیر و سلوک و مجاهده 

با نفس هستند، نباید منظور ظاهري و مادي از این اصطالحات داشته باشند.
6۵. هر آنچه در این عالم ظاهر شده است، مانند عکسي از آفتاب عالم معني است.

66. عارفان براي بیان حقایق عرفان و تجربه های معنوي و دروني خود از این 
اصطالحات استفاده می کنند. مثاًل مراد آن ها از »رخ« تجلي جمالي و »زلف« 

تجلي جاللي است.
67. منظور از شراب و شمع، شور و مستي عرفان و نور توحید و مراد از شاهد 

یا زیباروي، تجلي جمالي خداست.
68. خراباتي شدن یعني به وادي طریقت رهسپار شدن و از خودپرستي رها 

شدن. چرا که خودبیني در این وادي مانند کفر است. حتي اگر کسي به پارسایي 
و زهد و تقواي خود تفاخر کند باز هم به نوعي گرفتار خودبیني شده است.

69. بت و زنّار )کمربندي که مسیحیان و زرتشتیان بر کمر می بستند( و امثال 
آن، همه از نشانه های کفر است. این چه رازي است که اهل عرفان از این تعابیر 

استفاده می کنند.
70. در اینجا »بت« مظهر عشق است. یعني جایي که همه عشق و محبت 

عاشق بر آن متمرکز و بدین ترتیب با معشوق یگانه شده است. از زنّار بستن هم 
مراد خدمت به خلق و اطاعت از پیر طریقت است.

7۱. از »ترسایي« هم مراد اهل معني، مجرد و پاک شدن از هواهاي نفساني 
و خالصي از تبعیت جاهالنه از دیگران است. چون در این وادي سالک باید به 

یقین قلبي و معرفت شهودي برسد و تقلید دردي از او دوا نمی کند.

پی نوشت 

دل آمد علم را مانند یک ظرف. 
صدف بر علم دل صوت است با حرف ۵۵.

سؤال چهاردهم 
چه جزو است آنکه او از کل فزون است.

طریق جستن آن جزو چون است؟ ۵6.
پاسخ:

وجود آن جزو دان کز کل فزون است.
که موجود است کل وین باژگون است ۵7.

بود موجود را کثرت بروني.
که از وحدت ندارد جز دروني ۵8.
وجود کل ز کثرت گشت ظاهر.

که او را در وحدت جزو است ساتر ۵9.
چو کل از روي ظاهر هست بسیار.
بود از جزو خود کمتر به مقدار 60.

سؤال پانزدهم 
قدیم و محدث از هم چون جدا شد.

که این عالم شد آن دیگر خدا شد؟ 6۱.
پاسخ:

قدیم و محدث6۲ از هم خود جدا نیست. 
که از هستي است باقي دائمًا نیست؟ 63.

همه آن است و این مانند عنقاست.

جز از حق جمله اسم بي مسّماست.

سؤال شانزدهم 
چه خواهد مرد معني زان عبارت.

که دارد سوي چشم و لب اشارت؟
چه جوید از رخ و زلف و خط و خال. 

کسي کاندر مقامات است و احوال؟ 64.
پاسخ:

هر آن چیزي که در عالم عیان است.
چو عکسي از آفتاب آن جهان است 6۵.

تجلي گه جمال و گه جالل است.
رخ و زلف آن معاني را مثال است 66.

سؤال هفدهم 
شراب و شمع و شاهد را چه معني است.

خراباتي شدن آخر چه دعوي است؟
پاسخ:

شراب و شمع و شاهد عین معني است.
که در هر صورتي او را تجلّي است.

شراب و شمع ذوق و نور عرفان.
ببین شاهد که از کس نیست پنهان 67.

خراباتي شدن از خود رهایي است.
خودي کفر است اگر خود پارسایي است 68.

سؤال هجدهم 
بت و زنّار و ترسایي درین کوي.

همه کفر است وگرنه چیست برگوي؟ 69.
پاسخ:

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت.
بود زنّار بستن عقد خدمت 70.
ز ترسایي غرض تجرید دیدم.
خالص از رتبه تقلید دیدم 7۱.



در صورت تمایل به شرکت در مسابقه پاسخ های خود را به آدرس دبی / صندوق پستی 2306۴ 
ارسال و یا به دفتر مسجد امام حسین)ع( تحویل دهید.

کالم ناب 
از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خود را با )خرج کردن( دینش حفظ 

کند.
امیر المومنین )ع(
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بزرگداشت
... مبارک باد

مربی جامعه
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موارید 
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و آواز می آید یک قرن مخالف نشر
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سوره توحیدتولید می کند

23 مهر روز
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ماده بیهوش 
کننده

جمع رای

پیامک سوره 72 
قرآن
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غزوه 
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در شمال تهران 
است
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کار لج باز

کار لج باز عملی 
برای غذا

نوعی پارچه
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مسخ درهم 
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و مقابل
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تحلیل گران

نیک

8 مهر 
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شماره

29 مهر 
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آتش نشانی
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حرف یازدهم 
الفبای یونانی
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هر کسی گمان کند بر حسب اتفاق پا بر اين جهان نهاده 
در محدوده ی تولد جسمی خودش می ماند. 

پیر می شود و می میرد.
برايش بلوغی در کار نیست. 

میلیاردها انسان در جهان متولد شده اند.
اما هیچ يک اثر انگشت مشابه نداشته اند. 

اثر انگشت تو، امضای خداوند است. 
که اتفاقی به دنیا نیامده ای و دعوت شده ای. 

تو منحصر به فردی. مشابه يا بدل نداری. 
تو اصل اصل هستی و تكرار نشدنی.

وقتی انتخاب شده بودن و منحصر به فرد بودنت را ياد آوری کنی، 
ديگر خودت را با هیچ کس مقايسه نمی کنی. 

و احساس حقارت يا برتری که حاصل مقايسه کردن است
از وجودت محو می شود ...


