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نگراني در چش��مانش م��وج مي زد و 
صدايش مي لرزيد: »نمي دانم چه بر سرم 
آمده! هر چه مي خوانم نمي فهمم. پارسال 

اين طور نبود ...« 
ش��ايد اين تجربه ي تلخ ب��راي تو هم 
به وجود آمده باشد. دلم مي خواهد به چند 
نكته ي اساس��ي درباره ي مديريت درس 
خواندن و شيوه ي صحيح يادگيري اشاره 
كنم. اين حرف ها ش��ايد تكراري باشند، 
ام��ا باور كن رم��وز موفقيت در تحصيل 

همين هاست: 
 درب��اره ي »اهداف« خود فكر كن. بعد 
اه��داف بزرگت را به اه��داف كوچك تر 
تقس��يم كن تا رس��يدن به آن ها ممكن 

باشد. آدم بي هدف به جايي نمي رسد.
 قبل از هر درس جديد، »پيش مطالعه« 
كن و اگر ابهاماتي برايت پيدا ش��د، روي 
كاغذ يا كنار كتاب درس��ي ات بنويس تا 

بعداً بپرسي.
 با آمادگي در كالس حاضر شو و اجازه 
نده گرس��نگي و مزاحمت هم كالس ها، 
مان��ع ت��و در »گ��وش دادن فع��ال« به 

درس هاي معلم شوند.
 اگ��ر احس��اس نياز ك��ردي و ديدي 
مطالب��ي كه معلم توضي��ح داد، برايت 
روش��ن نيس��ت، خجالت نكش و براي 

درك بهتر »سؤال كن«.

 س��عي كن تواناي��ي ات را براي كنار 
زدِن نگراني ها و ناراحتي ها تقويت كني 
ت��ا »تمرك��ز ذهن��ي« ات را در كالس 

افزايش دهي.
درس��ي،  فعاليت ه��اي  كن��ار  در   
س��المت  و  »ورزش  و  »تفري��ح«  از 
جسماني« ات غافل نشو. بدن سالم و با 

نشاط، روحيه ات را تقويت مي كند.
درس��ت  معلمان��ت  درب��اره ي   

بينديش و س��عي كن نسبت به 
آن ها »احساس مثبت« داشته 

باشي.
 اگ��ر مطلبي را چند ب��ار خواندي و 
نفهميدي، نگران و نااميد نش��و. يادت 

باشد آدم هاي موفق، با »پشتكار«ند.
 به »نكته ه��اي كلي��دي« معلمانت 
گوش كن. بعضي از معلمانت، نكته هاي 
اصلي را روي تخته ي كالس مي نويسند. 

چشم از آن برندار.
 مطال��ب درس��ي را در هم��ان روِز 
تدريس مطالعه كن. ماهي را همان روز 

كه صيد كردي، بپز و بخور.
 »يادداشت برداري« از درس معلمانت، 
نش��ان مي دهد كه توضي��ح آن ها را به 
درستي فهميده اي. سعي كن بر قدرت 
و س��رعت انتقال مفاهيم ارائه ش��ده از 

سوي معلمانت روي كاغذ، بيفزايي.

 

»گفت وگ��وي 
ب�ا  علم����ي« 

هم كالس�ي هايي 
كه انگيزه ي پيشرفت 

بهترين  دارن��د،  باالي��ي 
فرصت براي يادگيري عميق 

است و... .
   

دوست جوانم!حرف هايم طوالني شد. 
خوش حال��م ك��ه در اين ش��ماره، نتايج 
مسابقه ي »سي امين بهار« اعالم مي شود 
و به تدريج، آثار برگزيده، چاپ و هداياي 

پديدآورندگان آن ها نيز ارسال مي شود.
منتظر آثار، نامه ها و تماس هاي تلفني ات 

هستيم. تا شماره ي بعد خداحافظ!

ناصرنادري

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات كمك آموزشي
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 يك نفس آواز آواز
 گفت وگوي خيالي با 
 زنده ياد قيصر امين پور 

 اول
روزگاري است در سرزمين ما، سنت نيكويي پاگرفته 
اس��ت؛ س��نتي كه س��تارگان عرصه هاي هنر، ادبيات و 
فرهنگ را، كه چشم و دِل تاريخ و زمان و مردم به نيكي 
آن ها را شناخته است، باز مي شناسد و با ناِم »چهره هاي 
ماندگار« از اين سرافرازاِن سرزمين پارسيان تقدير مي كند. 
سرافرازاني كه با ثمره هاي ثمين جان خويش، بر سينه ي 
حقيقت و قلب آدم ها پل زدند و هميشگي شدند. آن ها 
يكي هستند كه شبيه هيچ كس نيستند و هزاران هستند 
كه يكي نيستند مثل همه، و قيصر يكي از اين هزاران 
بود كه با واژه هايش ماندگار ش��د. نه تنها در قلب آدم ها 
كه در سينه ي حقيقت، كه مادرِ جهان، سرافراز است از 

سرافرازي چنين فرزنداني، كه يكي قيصر.

 روايت راوي
ن��ام: قيص��ر، ن��ام خانوادگ��ي: 
امين پور، متولد: 1338، محل تولد: 

روستاي گتوند، استان خوزستان.
خيل��ي  حرف ه��اي  از  بيش��تر 
معمولي ش��ناس نامه ي، چيزي در 
م��ورد او نمي دانيم. مثاًل نمي دانيم 
چه كسي نام قيصر را بر او گذاشت. 
بچه كه بود، چه ج��ور بچه اي بود. 
نوجواني و جواني را چه طور گذراند؛ 
آن هم نوجوان دهه ي اول انقالب و 

جوان سال هاي جنگ.
ش��ناس نامه اش مي گويد بچه ي 
روستاس��ت؛ روس��تايي در جنوب. 
و گويا آن قدر دوست داش��تني كه 
قيص��ر هرگز دل بس��ته ي ش��هر و 

زندگي شهري نشد.
روس��تا و كودكي در روستا، اگر 
جنمش را داشته باشي، كاري باجان 
شيفته مي كند، كارستان. روح قيصر 
در روستاي گتوند و سپس دزفول 
مردپرور، چنان وسعت گرفت كه با 
اُستون واژه ها، بر قله هاي آفرينش 
ايستاد و »بي بال پريدن« را آفريد 
و »طرحي براي صلح« و »دس��تور 

زبان عشق« نوشت1.
قيصر در شعر »بال هاي كودكي« 
در مجموعه ي »به قول پرستو« كه 
آن را ب��ه هم بازي ه��ا و بچه ه��اي 
خوب روس��تاي گتوند پيش��كش 
ك��رده، كودك��ي و نوجواني اش را 
ش��رح داده اس��ت؛ به آن زبان كه 

دوست مي داشت.

نیكو منفرد
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بيشتر از آن كه خواسته و 
گفته، نگشتيم تا بيابيم؛ به احترام 
كالم اس��تاد و ب��ه آن چه دوس��ت 
مي داشت، بسنده كرديم، به همان 

كه گفت: 
مي ت��وان يك بار ديگ��ر باز هم
بال ه��اي كودك��ي را ب��از كرد؟
چش��م ها را بست و بر بال خيال
تا تماش��اي خ��دا پ��رواز كرد؟
س��ركي به مجموعه ي »به قول 
پرس��تو«، تو را هم ب��ه كوچه هاي 
كودك��ِي كودك��ي مي ب��رد كه در 
روزگار مردي قيصر، ش��اعر كودك 
و نوجوان شد و عشق را به كيف و 

كتاب مدرسه برد.

 گفتم، گفت
معروف اس��ت، قيصر آن روزها كه 
از اهال��ي زمي��ن و در همس��ايگِي 
پرچين ه��اي خاك��ي م��ا ب��ود، از 
مصاحبه روگردان بود. مي پرسيدند: 

چرا؟ مي گفت: 
گفت وگو آيين درويشي نبود

ورنه با تو ماجراها داشتيم
امروز كه از اهالي آس��مان است و 
در همسايگي اكبرهاي ليال زاد2، از 
شرق دل، پنجره اي رو به خانه اش 
گشودم و صدا زدم: »قيصر، سالم! 
آي��ا اكنون از آن س��وي خاك و بر 
از  رس��تگاري،  و  آزادي  بلن��داي 
بس��تگي ها و خس��تگي ها، با ما، با 
جوانان رشد، گفت وگويي مي كني 
استاد! به آييني كه تو مي داني و تو 

مي خواني؟«
پ��ژواك واژه هايش بر بال س��پيد 
برگ هاي كتاب هاي��ي كه ُمهر نام 
قيصر امين پور داشت، از آسمان 
تا زمين پل زدن��د و چه مهربان و 
چه فروتن و چه عاش��ق، در پاسخ 

هرچه گفتم، گفت.

گفتم: پي��ش از هر گفتي، 
پيش گفتاري از قيصر بگو.

گفت: م��ا كه اه��ل پيش گفتار و 
پس گفت��ار و اين ج��ور كار و بارها 
نيس��تيم. صدور بياني��ه و اين جور 
حرف ها كار كساني است كه مدعي 
ابداع س��بك و س��ياق و مكتب و 
مس��لك تازه اي باش��ند. ت��ازه من 
چن��دان زندگي دراز و نام و نامه ي 
پ��ر اوج و ف��رازي ه��م ن��دارم كه 
زندگي نامه بنويسم. همه اش همين 
حرف هاي معمولي اس��ت كه همه 

دارند.
گفت�م: از خودت نگفت��ي، پس از 

»خدا« بگو.
 : گف�ت

پي��ش از اين ه��ا فك��ر مي ك��ردم خدا
خان���ه اي دارد كن���ار اب���ره��ا
مث���ل قص����ر پادش���اه قصه ه�ا
خشتي از الماس و خشتي از طال
آن خدا بي رحم بود و خشمگين
خانه اش در آسمان دور از زمين 

گفتم: و خداي بعد از خداي پيش 
از اين ها چه طور؟

گف�ت: 
مهربان و ساده و بي كينه است

مثل نوري در دل آيينه است
دوستي از من به من نزديك تر
از رگ گردن به من نزديك تر

تازه فهميدم، خدايم، اين خداست
اين خداي مهربان و آشناست

مي توان با او صميمي حرف زد
مثل ياران قديمي حرف زد

گفتم: بهتري��ن آرزويي كه از اين 
»خدا« خواستي چه بود؟

گفت: 
آواز آواز  نف��س  ي��ك  خداي��ا 
دل��م را زن��ده ك��ن اعج��از اعجاز
بيام��وز را  م��ا  پ��ر  و  ب��ال  بي��ا 
به ق��در يك نف��س پ��رواز پرواز

خ��دا،  از  بع��د  گفت�م: 
نزديك ترين و عزيزترين »خود« به 

خود قيصر كيست؟
گفت: دخترم آيه 

چي��زي عزيزتر ز تم��ام دلم نبود
اي پ��اره ي دلم كه بريزم به پاي تو
در خاك هم دلم به هواي تو مي تپد
چيزي كم از بهش��ت ندارد هواي تو
گفت�م: هميش��ه طف��ره رفته ايد! 
باالخره مي گوييد »شعر« چيست؟ 
گفت: چ��را به ش��يوه ي كودكان 
بزرگ تره��اي  ي��ا  و  كنج��كاو 
بي حوصله به هرچه كه مي رسيم، 
يك »چيست« به آن مي چسبانيم 
و از آن يك چيستان مي سازيم. آيا 
مي شود در برابر بي آياترين مسائل 

يك »آيا« گذاشت؟
گفتم: از خير معني شعر گذشتيم. 

لحظه شعر گفتن چگونه است؟
گفت: مثل لبخند گل ها. حس گل 

در شگفتن چگونه است؟ 
براي��م گفت��ن  ش��عر  لحظ��ه ي 
راس��تش را بخواهي عجيب است
مث��ل از ش��اخه افت��ادن س��يب 
س��اده و س��ر به زير و نجيب است 
گفتم: اجازه بدهيد يك چيس��ت 

ديگر بپرسم و ديگر چيستان نه.
زندگي چيست؟

به خنده گفت: 
زن��دگ���ي ش����كفت�ن اس����ت 
ب��ا زب��ان س��بز راز گفتن اس��ت
ت��و چ����ه فك����ر مي كن���ي؟

گفت�م: بهترين آرزوي�ي كه از 
اين »خدا« خواس�تي چه بود؟

گفت: 
آواز آواز  نف�س  ي�ك  خداي�ا 
دل�م را زنده كن اعج�از اعجاز
بي�ا ب�ال و پ�ر م�ا را بيام�وز
به ق�در يك نفس پ�رواز پرواز
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گفتم: من فك��ر مي كنم براي 
زندگي، زندگِي عزيز و زيبا

چ��را م��ردم قف��س را آفريدن��د؟ 
چ��را پروان��ه را از ش��اخه چيدند؟
چ��را پروازه��ا را پ��ر شكس��تند؟ 
بريدن��د؟ س��ر  را  آوازه��ا  چ��را 

گفت: 
باش��د پ��رواز  ت��ا  داد  پ��ر  خ��دا 
باش��د آواز  ت��ا  داد  گلوي��ي 
خدا هفت آس��ماِن باز را س��اخت
ول��ي م��ردم قف��س را آفريدن��د
گفتم: اس��تاد، آيا ش��اعران هم از 
مردمي هستند كه قفس آفريدند؟

گفت: خدا روس��تا را، بش��ر شهر 
را. ولي ش��اعران »آرمان شهر« را 
آفريدند، ك��ه در خواب هم خواب 

آن را نديدند.
گفتم: پس بهترين شعر يا اشعارتان 

درباره ي اين آرمان شهر؟
گفت: آن هايي كه هنوز نگفتم، اما 

گفتم:
اي كال دور از دست رس، اي شعر تازه 
مي چينمت اما به هنگام رسيدن

گفتم: عشق؟
گفت: عشق هم شايد اتفاقي ساده 

و عادي باشد.
گفت�م: و براي اين اتفاق س��اده و 

عادي، دستور زبان نوشتي؟
گفت: رعايت كن آن عاشقي را كه 

گفت: بيا عاشقي را رعايت كنيم.
گفتم: دستور زبان عشق مي گويد 

چگونه بگوييم؟
گفت: بي گزاره در نهاد ما نهاد!

گفتم: مي گويند عش��ق را شما به 
مدرسه ها برديد.

گفت: اكبرهاي ليالزاد بردند.
گفتم: چگونه مي شود شعر قيصري 

شد؟
گفت: تو دست كم كمي شبيه خود 
باش، در اي��ن جهان كه هيچ كس 

خودش نيست.
گفتم: زيبايي؟

گفت: 
زيبايي راز، راز زيبايي است آن راز 

نهفته در هنر اين است
گفت�م: بغض ه��زار دري��ا در نگاه 

داري، فرياد چه طور؟
گفت: 

از حرمت درد تو نناليدم هيچ 
آهسته لبي گزيدم و دم نزدم

گفتم: اس��تاد، واژه هايت حرف به 
حرف ب��وي زخم مي ده��د؛ فرياد 

بي صدا. چرا؟
گفت:

درد تو به جان خريدم و دم نزدم
درمان تو را نديدم و دم نزدم
از حرمت درد تو نناليدم هيچ
آهسته لبي گزيدم و دم نزدم

گفتم: يا امام زمان؟!
گفت: 

بي ت��و اين ها هم��ه در حبس ابد، 
تبعيدند

س��ال ها هج��ري و شمس��ي همه 
بي خورشيدند

تو بيايي همه ساعت ها و ثانيه ها 
از همي��ن روز همين لحظه همين 

دم عيدند 
گفتم: مسلمان كدام مذهبي؟

گفت: سه حرف است مضمون سي 
پاره ي دل 

الف الم ميم از لبم مي تراود 
ز دينِ  ريا بي نيازم بنازم 

به كفري كه از مذهبم مي تراود 
گفتم: اي تن پوش تو زخم، هجرتت 

از شهر ما اجابت كدام دعا بود؟
گفت: 

بيا مرا ببر اي عشق با خودت به سفر
مرا زخويش بگير و مرا ز خويش ببر
دلم زدست زمين و زمان به تنگ آمد

مرا ببر به زمين و زمانه اي ديگر
گفتم: اي عزيز، دلت شاد و جان آزاد.

گفت: 
اين روزها كه مي گذرد، شادم 

زيرا
يك سطر در ميان آزادم

و مي توان��م هر ط��ور و هر كجا كه 
دلم خواست، جوالن دهم

گفتم: حرف پايان؟
»گفت��ن  مي خواس��تم،  گف�ت: 

نمي توانم.«
آيا همين ك��ه گفتم، يعني همين 

كه، گفتم؟!
گفتم: 

از رفتنت، دهان همه باز
انگار گفته بودند: پرواز پرواز

پي نوشت
1. بي ب��ال پريدن و دس��تور زبان عش��ق، دو مجموعه 
ش��عر از قيصر امين پور. طرحي براي صلح نيز شعري از 

مجموعه ي دستور زبان عشق است.
2. شعر حضور الله ها، در كتاب فارسي پنجم دبستان.
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رفتاره��ای ما را انديش��ه های ما 
می س��ازند. آن ك��ه دل گرفته اس��ت، 
آن كه پرخاش��گر و تندخوست، آن كه 
بدبين است و به زمين و زمان و آسمان 
بد می گويد، و برعكس، آن كه شاداب، 
صب��ور، صميمی و خوش بين اس��ت و 
روحی آرام دارد، انديش��ه اش، او را به 

اين رفتار رسانده است.
مثاًل وقتی از كسی می پرسيم: »چرا، 
رفتار نادرست فالن كس را پاسخ ندادی« 
و بگويد: »انس��ان جايزالخطاست«، يا 
بگوي��د: »در موقعيت مناس��ب ديگر 
پاس��خش را می دهم«، ي��ا بگويد: »از 
خدا آموخته ام كه زود مجازات نكنم«، 
همه ی اين پاس��خ ها »انديشه ی« او را 
نشان می دهند. معلوم می شود انديشه 
چتری اس��ت كه روی رفتار گش��وده 
می شود يا چراغی اس��ت كه راه رفتار 
را روشن می كند. حق با موالناست كه 

می گويد:
انديش��ه ای هم��ه  ت��و  ب��رادر  ای 
مابقی خود اس��تخوان و ريش��ه ای
گر گل است انديش��ه ی تو گلشنی
ور ب��ود خاری تو هيم��ه ی گلخنی

اگ��ر اين ط��ور اس��ت، وقت��ی م��ا 
افسرده ايم، وقتی با دوستان نمی توانيم 
كنار بياييم، وقتی با پدر، مادر، خواهر، 
برادر، هم كالسی و باالخره همه و همه 
درگير می ش��ويم، بی هيچ درنگ بايد 
س��راغ »فكرمان« را بگيريم. مش��كل 

همين جاست!
اص��اًل دور نروي��م. همي��ن حاال كه 
اين مطلب را می خوانی، چه احساسی 
داري؟ بخوانم ي��ا نخوانم؟ ادامه بدهم 
يا ندهم؟ نكند مرا سركار گذاشته اند؟ 

خوب است همين جا تمامش كنم و...
فكر نمی كنی خود اين درگيری ها و 
چانه زدن ها هم ريشه در فكر ما داشته 
باش��ند؟! اگر اين طور است، پس بهتر 
است راست و مستقيم، سراغ فكرمان 
بياييم و بيشتر در فكِر فكرمان باشيم!

اگر تا اين جای نوشته با من موافق و 

همراهيد، برداشتن گام های بعدی برای 
تغيير رفتار آسان می شود. بسيار خب، 
رفتارهای من محصول فكر و انديشه ی 
خودم هستند. پس بهتر است آدم های 
بيرون را متهم نكنم. رفتارهای بد خود 
را به گردن اين و آن نيندازم و اصاًل از 

خودم شروع كنم.
می گويند كارگران تنبل بيل را متهم 
شكس��ت خورده،  دانش آموز  می كنند! 
گاه قل��م، گاه صندل��ی، گاه معلم، گاه 
پدر و مادر و دوستان را متهم می كند. 
نه... نه... ممكن اس��ت اين ها تأثيرگذار 
باش��ند، ام��ا همين كه »فك��ر« كنيم 
در شكس��ت ها هميش��ه بايد متهم را 
در بيرون جس��ت و جو كني��م، »فكر« 

نادرستی است.
می بيني��د؟! ب��از مش��كل در 

»فكر« است.
يك ق��دم جلوت��ر برويم. 
می توانی بپرس��ی اين فكر 
از كجا آمد؟ چه كس��ی اين 
فكر را به من بخش��يد؟ اگر 
ب��ه اين نتيجه رس��يدی كه 

»كس��ی«، جايی، چيزی اين 
افكار ناروا را به ش��ما می بخشد، 

فكر درس��ت می گويد تركش كنيد. 
از او فاصل��ه بگيري��د. آن را دور بزنيد، 

هرچند راه طوالنی تر بشود!
درست نقطه ی مقابل آن، اگر رفتار 
درست ش��ما را جايی، كسی يا چيزی 
می س��ازد، فك��ر عاقالنه آن اس��ت كه 
همين جا، همين كس و همين موقعيت 

را محكم بچسبيد و رها نكنيد.
ح��اال يك قدم پيش ت��ر برويم. كجا 
می تواني��م برويم يا از كج��ا می توانيم 
»فكر« درست بيابيم تا رفتار درست 
داشته باشيم؟ آيا چنين جايی هست؟ 
آيا چنين كسانی پيدا می شوند؟ آيا 

می توانيم مثل موالنا بگوييم:
دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر
كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند يافت مي نشود ُجسته ايم ما

گفت آن كه يافت می نشود آنم آرزوست
صبر كني��د! يافتن جايی و كس��ی 
ك��ه هم فكر خوب بدهد و هم رفتار او 

خوب باشد، دشوار نيست.
دنبال نشانی هس��تيد؟ بسيار خب، 

كمی فكر كنيد؛ كمی بيشتر! حاال...
می بينيد خ��ود فكر كردن هم به ما 
می گويد كج��ا برويم، چگون��ه برويم، 
كی برويم و با چه كس��ی برويم. اگر به 

نتيجه رسيده ای، چرا معطلی!
فك��ر جدي��د مب��ارك ب��اد! منتظر 

رفتارهای زيبا و زيباتر باش.
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دولت خواجه و تاج سلطان
 19 آبان   والدت خواجه نظام الملك 

19 آبان، روز والدت خواجه نظام الملك، وزير دانشمند 
س��لجوقی، مؤسس مدارس نظاميه در بغداد و نيشابور و 

مؤلف كتاب سياست نامه است.
ملك ش�اه سلجوقی در س��ن 17 سالگی به سلطنت 
ايران رس��يد. وی همواره به وزيرش خواجه نظام الملك 
می گف��ت: »من امور را از كوچك و ب��زرگ به تو واگذار 
كردم. تو به منزله ی 
م  ر پ�����د

هس��تی.« و باره��ا س��وگند خ��ورد ك��ه هم��واره يار و 
پشتيبان وزيرش باشد. تركان خاتون، زوجه ی ملك شاه 
می خواست كه فرزند خردسال خود، محمود را به عنوان 
وليعهد انتخاب كند. خواج��ه نظام الملك با اين تصميم 
موافق نبود. پس به تحريك ملكه، ملك شاه توطئه ی قتل 

خواجه نظام الملك را طراحی كرد. 
آنان ضمن تماس محرمان��ه با يكی از اعضای فرقه ی 
اس��ماعيليه كه ب��ا نظام الملك عداوت داش��تند، ترتيب 
قت��ل خواجه را دادند. او روز ش��نبه ده��م رمضان 485 
)1092م(، در س��فری ب��ه نهاوند و ب��ه روايتی ديگر در 
»صحنه« نزديك كرمانش��اه، به وسيله ی يكی از فداييان 
اس��ماعيليه به نام ابوطاهر ارانی با كارد به قتل رسيد. او 

را در محله ی احمدآباد اصفهان به خاك سپردند.
وی مؤس��س مدارس نظامي��ه با چهارصد ه��زار نفر 
دانش جو بود. خوب است كه فقط شرح گوشه ای از اقتدار 
او را ب��ا هم بخوانيم. بر اثر نزاعی كوچك، ملك ش��اه به 
خواجه نظام پيغام فرستاد: اگر تابع منی، چرا فرزندان و 
اتباع خود را ادب نمی كنی و اندازه ی خود نگاه نمی داری؟ 
اگر می خواهی بفرمايم دوات از پيش تو برگيرند! خواجه 
از اين پيغام رنجيد و از روی تندمزاجی در جواب سلطان 
پيغام فرستاد كه: دولت آن تاج به اين دوات بسته است. 

هرگاه اين دوات برداری، آن تاج بردارند. 

        مژگان بابامرندی

و خدا فرمان داد...
رض  و االاْ  22 آبان   روز َدحاْ

تمام زمين آب ب��ود؛ بی حتی يك 
تكه ی كوچك خشكی. و خداوند اراده 
فرمود تا خشكی را بيافريند و به بادها 
فرم��ان داد تا بر ص��ورت آب بكوبند. 
موج ها از آن برخاست؛ موج هايی بزرگ. 
آن چنان كه كف بر دهان آوردند. پس 
ب��ه اراده ی او، كوه��ی از كف در محل 
كعبه به هم برآمد و خشكی از پس آن 

گسترانيده شد.
خداوند خش��كی را از محل كعبه تا 
من��ا گس��تراند و آن را تا عرفات پيش 

برد.آدم بر زمين پاك پا نهاد. س��ال ها 
گذش��ت. قدر نعمت دانس��ته نش��د. 
خداوند خشم گرفت و زمين بار ديگر 
غرق در آب شد. تن از ناپاكی ها شست 
و پذيرای نوح و يارانش شد. در همين 
روز ب��ود كه خليل خدا)ع( چش��م بر 
جهان گش��ود. ش��گفت اين جاس��ت، 
ابراهيم، مول��ود روز »دحو االرض«، به 
نقطه ی س��رآغاز دحو االرض فرستاده 
ش��د تا خانه ی كعبه را بن��ا كند. و در 
همين روز، عيسی مسيح)ع( به قدرت 

الهی از مريم دوشيزه زاده شد.
از اعم��ال اين روز عب��ادت و روزه و 

غسل است.
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****************************

razavi.com
  8آبان   والدت حضرت امام رضا)ع( 

مادرب��زرگ ب��ه عكس خ��ودش و 
پدربزرگ نگاه می كند و آه می كش��د. 
عكس قديم��ی حرم امام هش��تم)ع( 
است. توی عكس، يك دست پدربزرگ 
روی سينه اش است و با دست ديگرش 
ق��رآن را گرفته اس��ت. مادربزرگ هم 
چ��ادر مش��كی س��رش كرده اس��ت. 
حرم پشت سرش��ان هم عكس است. 
پدربزرگ می گويد: »چي��ه خانم؟ باز 

هم كه آه می كشی!«
دلم  مادربزرگ می گوي��د: »يك آن 
هوای ح��رم ضامن آهو، ام�ام رضا را 
كرد. كاش می شد امروز كه روز تولدش 

است، آن جا بوديم.«
رايانه را روش��ن می كن��م. برای هر 
 دوي آن ها هم صندلی می گذارم. سايت 
razavi.com را باز می كنم. صفحه ی 

نماي��ش، ح��رم را نش��ان می ده��د. 
مادربزرگ به گريه می افتد. دعا می كند 
و حاج��ت می خواهد. پدربزرگ هم با 
دستمال، نم چشم هايش را می گيرد. 
كمی می گذرد. مادربزرگ اين بار مرا 
دعاي خير می كن��د. می گويد: »بروم 
يك��ی دو جعبه ش��يرينی بخرم؛ هم 
برای همسايه ها و هم برای نمازگزاران 

مغرب و عشا تو مسجد.«
قسمت  »برای  می گويد:  پدربزرگ 

آقايان هم بخر.«
مادربزرگ می گوي��د: »فقط كاش 
می ش��د كه ب��رای كبوترها هم گندم 

بخريم.«
باب��ا از آن ات��اق هم��ه ی اين ها را 
ش��نيده اس��ت. می خندد و می گويد: 

»حتماً می رويم.«
مادربزرگ اين بار بابا را دعای خير 
می كند. بعد بلند می شود. می خواهد 

برود شيرينی بخرد.

يك روز عجيب
 13 آبان   تسخير النه ی جاسوسی آمريکا 

بيدار هستم. اذان صبح را می گويند. بايد درسم را تمام 
كنم. استاد امروز می پرس��د. صدای مامان و مادربزرگ 
می آيد. می دانم كه حلوا می پزند. بوی خوبش نمی گذارد 
كه حواسم جمع باشد. می روم توی آشپزخانه. چشم های 
مامان قرمز اس��ت. راديو را روشن می كنم. درباره ی 13 
آبان س��ال 1342 می گويد. مادربزرگ می گويد: »يعنی 
وقتی ك��ه من جوان بودم، بابايت ت��ازه دنيا آمده بود و 

مامانت هنوز دنيا نيامده بود.«
مامان روسری خالدارش را سرش كرده است. هديه ی 

دوس��تش نس�رين اس��ت. هم��ان 
دوس��تی كه روز 13 آب��ان 1357 
در تظاه��رات گم��ش ك��رد و بعد 
فهميد كه شهيد ش��ده است. راديو 
درباره ی روز دانش آموز حرف می زند. 
مامان می گويد: »يعنی وقتی كه من 

نوجوان بودم.«
چند س��ينی حلوا را آماده و تزئين 

كرده ايم. سينی بچه های دانشجو هم آماده است. كمی از 
حلوای تو ماهی تابه كه هنوز تزئين نشده است، می خورم. 
بابا هم می آيد توی آش��پزخانه و می گويد: »فاتحه يادت 

نرود!«
راديو درباره ی تس��خير النه ی جاسوس��ی در اين روز 
حرف می زند. باب��ا می گويد: »يعنی وقتی كه من جوان 

بودم.«
من فاتحه می فرس��تم. اما نمی دانم برای كدام يكی و 
كدام مناس��بت است. چند بار می فرستم و فكر می كنم 
چه روز عجيبی است اين روز. انگار همه يك دور دوره اش 

كرده اند.
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 خدا چرا شيطان را آفريد؟
 شيطان همواره به عنوان موجودي گمراه كننده و دشمن آشكار 
انس��ان مطرح بوده است. از اين روست كه مي پرسيم چرا خدا شيطان 
را آفريد. اما توجه به چگونگي پديدآمدن شيطان و نوع عمل وي، در 

برطرف شدن اين اشكال به ما كمك خواهد كرد.
بايد بدانيم كه ش��يطان )ابليس( از آغاز به صورت موجودي ش��رير 
آفريده نشده بود. وي سال هاي سال موجود پاك، خوب و مقّربي بود، 
آن گون��ه كه امام عل�ي � درود خدا بر او ب��اد � در خطبه ي 234 در 
»نهج البالغه« مي فرمايد: ش��يطان شش هزار سال عبادت كرد؛ شش 
هزار س��الي كه معلوم نيست اين سال ها از نوع سال هاي دنيايي است 

يا آخرتي )يعني شما نمي دانيد(.
ول��ي همين موج��ود كه موجودي صاح��ب اختيار ب��ود، به دليل 
خودخواهي و با سوءاس��تفاده از اختيار خوي��ش، كبر ورزيد، راه كفر 
و نافرمان��ي خداون��د را در پيش گرف��ت و آن گاه بود كه از جوار قرب 
پروردگار بيرون رانده شد. پس خداوند شيطان را از ابتدا موجودي 
گم��راه كننده نيافري��د، بلكه او را هم چون ديگ��ر موجودات، 
براس��اس خير آفريد. تا جايي كه گرچه از جنيان بود ]كهف 
/ 50[، ولي اين افتخار را داشت كه مدت ها با فرشتگان 

هم نشين باشد.
 چرا خداوند به ش�يطان عمر طوالني بخش�يده 

است؟
 ش��يطان )ابليس( پس از رانده شدن تصميم گرفت تا آدم 
و فرزندانش را گمراه س��ازد و از خداوند تقاضا كرد كه تا روز قيامت 
او را زن��ده نگه دارد ]حجر/ 36[. از احاديث فهميده مي ش��ود، خداوند در 
برابر عباداتي كه وي سال هاي متمادي انجام داده بود و براساس اصل 
عدالت � تا حدودي � تقاضاي وي را پذيرفت و به او عمري طوالني داد 

و فرمود: »تو از ش��مار مهلت  
روزي  آن  ت��ا  يافتگان��ي 
 كه وقتش معلوم اس��ت« 

]حجر/ 37[.

البته اي��ن كار برخالف 
آن چه در ب��دو امر به نظر 
مي آي��د، كاري نبود كه به 
س��ود ش��يطان و به زيان 
آدمي باش��د. در واقع اين 
كار تنها به نفع انس��ان ها 

 شيطان،حسین امیني پویا
             زنـدگي و
  ر         دو راهي ها
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ب�ود، چ���را كه وجود نيروي مخالفي چون 
شيطان، در فرايند تكاملي انسان عاملي مهم 
به حس��اب مي آمد. امام علي � درود خدا بر 
او ب��اد � در اين باره فرموده اس��ت: »خداوند 
خواس��ته ي وي را پذيرفت، چرا كه مستحق 
غضب الهي بود و مي خواس��ت امتحان را بر 
بن��دگان تمام كند و وعده اي را كه به او داده 

بود، تحّقق بخشد ]نهج البالغه، خطبه ي 1[.
يعني خداوند، از يك س��و مجازات شيطان 

را با اين مهلت دادن شديدتر كرد 
� چ��را كه با اي��ن كار بار گناهان 

او س��نگين تر مي شد � و از ديگر سو، 
وجود شيطان مايه ي آزمايش بزرگي براي 

انس��ان و به تعبير ديگر، س��بب تمايز افراد با 
ايمان از ديگران مي شد.

اين جاس��ت كه به نقش اصلي شيطان پي مي بريم. بله 
وجود ش��يطان عاملي براي آزماي��ش و در جهت تكامل 
آدمي اس��ت. به همين دليل اس��ت كه مي بينيم، عالمه 
طباطبايي )ره( در »تفسيرالميزان«، شيطان را از خادمان 
انسان معرفي كرده است. تعبير استاد چنين است: »ابليس 
و جنود او از خدمت گزاران نوع بش��ر هستند كه خداوند 
آن ها را به مقدار دعوتش��ان مسلط فرموده است. ]ج 8 عربي، 

زير آيات 25�10 سوره ي اعراف[.

 تس�لط شيطان تا چه ميزان است؟ آيا او مي تواند 
آدمي را مجبور به گناه كند؟

 قلمرو فعاليت شيطان در وجود بشر محدوديت هايي 
دارد. اوالً محدود اس��ت به نفوذ در انديشه ي او، نه در تن 
و بدن او. ثانياً نفوذ ش��يطان در انديش��ه ي او نيز منحصر 
اس��ت به حّد وسوسه كردن. انس��ان مي تواند در برابر اين 
وسوس��ه ها بايستد. ش��يطان صرفاً دعوت مي كند، اجبار 
نمي كند. مثالي بزنم. فرض كنيد به ميدان انقالب رفته ايد 

ت��ا كتابي بخريد. س��ر ظهر اس��ت و ش��ما هم 
گرسنه ايد. داريد از جلوي يك چلوكبابي كه در 

زيرزميني قرار دارد، رد مي شويد. مي بينيد آقايي با صدايي 
بلند رهگذران را به غذاخوري دعوت مي كند. هرقدر گرسنه 
باش��يد و بوي غذاها هر قدر هم كه وسوسه انگيز 
باشد، دعوت او شما را مجبور نمي كند كه حتماً 
به آن غذاخوري برويد. به همين دليل بارها شده است 
كه وقتي با اين نمونه ها مواجه شده ايد،  عكس العمل هايي 
متفاوت داش��ته ايد. گاهي به راحتي پذيرفته ايد، گاه نيز با 
كمي تأمل و اين پا و آن پا كردن و محاس��به كردن، اين كار 
را كرده ايد. اما بارها نيز گذاش��ته و گذشته ايد. چرا كه اين 
نياز را مي توانيد در جاي ديگر و به ش��كلي ديگر نيز تأمين 

كنيد.
به هر حال اين ش��ماييد كه انتخ��اب مي كنيد. در مورد 
دعوت به كارهاي ناپسند و گناه آلود نيز وضعيت همين گونه 
است. اگر كار شيطان صرفاً نوعي دعوت است، آدمي در برابر 
اين دعوت ها مي تواند به راحتي مقاومت كند. در برابر دعوت 
شيطان، ماييم و قدرت ايماني مقاومت؛ ماييم و محاسبه ي 
عمل. پس اين خود ماييم كه گاه تس��ليم مي ش��ويم. قرآن 
مي فرمايد: »تو اي ش��يطان بر بندگان من تس��لط نخواهي 

يافت، مگر گمراهاني كه از تو پيروي كنند« ]حجر/ 42[.
اين موضوع از قول شيطان نيز به صراحت در قرآن آمده 
است. قرآن مجيد از زبان شيطان در قيامت نقل مي كند، در 
پاسخ كساني كه وي را مسئول گمراهي خويش مي شمارند 
و او را س��رزنش مي كنند، مي گويد: »من بر ش��ما تسلطي 
نداش��تم. تنها ش��ما را دعوت كردم و ش��ما نيز دعوت مرا 
پذيرفتيد؛ پس مرا مالمت نكنيد، تنها خويشتن را مالمت 

كنيد ]ابراهيم/ 22[.
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در كنار برج آزادی
فرض كنيد به جای آن كه در كنار 
برج آزادی ايس��تاده ايد و داريد با آن 
عكس يادگاری می گيريد، در نقطه ای 
ثاب��ت و بلند در فضای ش��هر تهران 
توقف كرده اي��د و از آن باال همه چيز 
را زير نظر داريد. تجسم كردن چنين 
موقعيتی نمی تواند زياد دشوار باشد، 

سعی خود را بكنيد!
اكنون از همان جايی كه اس��تقرار 
يافته ايد، بزرگراه های ورودی شهر را 
زير نظر بگيريد و سعی كنيد دريابيد 
كه چ��ه چيزهايی وارد ش��هر تهران 
می ش��وند. بد نيست ما هم اندكی به 
شما كمك كنيم. صدها كاميون و تريلر 
مملو از مواد غذايی و آشاميدنی، مواد 
اوليه ی صنايع، كاغذ، سيمان، فوالد، 

آج��ر، دارو و همانند آن ها، كه كاماًل 
قابل رؤيت و قابل وزن كردن هستند. 
ع��الوه بر اين ها چه می بينيد؟ صدها 
اتوبوس و سواری و ديگر وسايل نقليه 
ك��ه هزاران و ده ها هزار نفر را هر روز 

وارد شهر تهران می كنند.
ديگر چ��ه؟ آيا ورودی های ش��هر 
تهران همين چيزها هس��تند؟ خير، 
اندك��ی دقت كنيد! از همان نقطه ای 
كه شما ايستاده ايد و مشغول نظاره ی 
شهر هستيد، از باالی سر و پيرامون 
ش��ما، انواع و اقس��ام امواج راديويی، 
تلويزيونی، تلفنی، اينترنتی، كوتاه و 
بلند، ريز و درشت بر سر شهر تهران 
و ساكنان آن می بارد. آيا با ما موافقيد 
كه اين ها هم ورودی های شهر تهران 
هستند؟ بررسی و تأمل در مورد ساير 

ورودی های شهر را به شما می سپاريم 
تا بپردازيم به اين كه چه بر س��ر اين 

ورودی ها می آيد!

ساكنان شهر تهران
ساكنان شهر تهران چه می كنند؟ 
آن ها تمام موادی را كه به شهر وارد 
می شوند، تفكيك می كنند! برخی از 
آن ها خوردنی هستند كه می خورند، 
برخی پوشيدنی هستند كه می پوشند، 
مقداری از آن ها مصالح س��اختمانی 
هستند كه با آن ها ساختمان، خيابان، 
پل، ب��زرگ راه، كارخان��ه و كارگاه و 
همانند آن ها را می س��ازند. داروها را 
مصرف می كنند و بعد آن هايی كه با 
انواع و اقسام وسايل نقليه خود را به 
تهران رسانده و در آن ساكن شده اند، 

                  تهران، تهران است                         
سیاوش شایان

بسياری از جوانان ايرانی كه در شهرهای دوردست و روستاهای كشورمان زندگی می كنند، آرزومندند روزی تهران، 
بزرگ ترين شهر و پايتخت كشور را از نزديك ببينند. ديدن برج های ميالد و آزادی كه به عنوان نمادهای شهر تهران شهرت 
يافته ان��د و ح��س كردن فضای آن ها، می تواند برای هر جوان ايرانی خاطره انگيز باش��د و از آن به عنوان يك واقعه ی مهم و 
خاطره ی جالب ياد كند. ما خيال نداريم در اين فضای اندك برای ش��ما ديدنی ها و جاذبه های ش��هر تهران را شرح دهيم 
و ش��ما را به ديدار يكی از وسيع ترين ش��هرهای خاورميانه تشويق كنيم، بلكه دلمان می خواهد شما از اين شهر برداشتی 

متفاوت با تمام آنانی كه اين نوشته را نمی خوانند، پيدا كنيد!

 شهر تهران با بيش از 1000 

نقطه ی ديدنی، ازجمله شهرهای 

مهم ايران گردی و جهان گردی است
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كاغذها، 
امواج راديويی 
و تلويزيونی، و... را 
پردازش می كنند، تغيير 
ش��كل می دهن��د. درواق��ع بر 
ارزش آن ها می افزايند و روی هم رفته 
آن ها را به شكل جديدی درمی آورند 
و به مصرف می رسانند. يا به تمامی 
نقاط ايران، شهرهای دور و نزديك و 
روستاها می فرستند تا ديگران آن ها 
را مصرف كنند و چرخ زندگی خود 

را بچرخانند. می پرسيد: چگونه؟

خروجی های تهران
خروجی های ش��هر ته��ران را در 
نظر بگيريد: صده��ا كاميون كتاب، 
روزنام��ه و مجل��ه ه��ر روز ته��ران 
را ب��ه قص��د كش��ورهای خارج��ی، 
شهرهای داخلی، و روستاهای دور و 
نزديك ت��رك می كنند. آن ها حاوی 
انديش��ه ها، افكار، يافته ه��ا، و حتی 
قواني��ن، مق��ررات و آيين نامه هايی 
هس��تند كه ساكنان تهران آن ها را 
پ��ردازش كرده و ب��ه ديگر نقاط 

ايران و جهان فرستاده اند.
خروجی ه��ای ته��ران، 
عالوه بر انديشه ها و 

افكار و 

دستورالعمل ها، 
ان��واع و اقس��ام كاالها و 

خدماتی هس��تند كه به س��اكنان 
خود ش��هر تهران و س��اكنان ديگر 
روس��تاهای كش��ورمان  و  ش��هرها 
عرض��ه می ش��وند: مثل ان��واع دارو، 
انواع كاالهای ساخته شده ی صنعتی 
و نيمه صنعت��ی، انواع مواد غذايی، و 
انواع و اقس��ام كاالهای بسته بندی و 

كنترل شده از نظر سالمتی.
اما اين ه��ا هم��ه ی آن چيزهايی 
نيستند كه از تهران خارج می شوند. 
جريانی مداوم از پول و ش��به پول، و 
اعتبار و س��رمايه نيز به شكل مرئی 
و نامرئی از س��وی مؤسس��ات مالی 
و اعتب��اری از تهران ب��ه پيرامون و 
برعكس وجود دارد. اگر انواع و اقسام 
نرم افزارها، برنامه ها و دستورالعمل های 
رايانه ای، هم چني��ن تغييراتی را كه 
در مهارت ه��ا، نگرش ه��ا و اطالعات 
افرادی كه با اتوبوس، قطار، هواپيما 
و سواری وارد شهر تهران می شوند، 
به فهرست خروجی های تهران اضافه 
كنيد، خواهيد ديد كه درواقع تهران، 

مركز پردازش است.

تهران، تهران است
ته��ران نه تنها پايتخت سياس��ی 
كش��ور، بلكه مركز مالی، اقتصادی، 
بانك��ی، تجاری، آموزش��ی، درمانی، 
خدمات��ی،  صنعت��ی،  دانش��گاهی، 
انتش��اراتی و... اس��ت كه ته��ران از 
طريق آن ها، بر تك تك ايرانيان دور 
يا نزديك اثر می گذارد. تأثير تهران بر 
يك روستای دوردست نيز قابل ديدن 
است. تهران، تهران است. اميدواريم 
روزی كه برای ديدن تهران وارد اين 
ش��هر ح��دود 900 كيلومتر مربعی 
می ش��ويد، ضمن گرفتن عكس های 
يادگاری از نخس��تين ديدار خود از 
اين شهر بزرگ، پرجمعيت و ديدنی 
)بيش از 1000 مركز ديدنی باستانی، 
فرهنگ��ی، طبيع��ی و تاريخ��ی در 
تهران وجود دارد(، تفكری نظام مند 

درباره ی اين شهر داشته باشيد.

تهران طی 200 س�ال از دهی كوچك 

در كنار شهر باستانی ری، به شهری وسيع 

و پرتب و ت�اب تبدي�ل ش�د كه ب�ر نواحی 

داخلی و كشورهای خارجی تأثير می گذارد

گس��ترش ش�ه�ر ته��ران در پهن�ه های 

جغرافيايی متفاوت از كوهستان تا كوه پايه، دشت 

و كناره ی بياب�ان، در آن موقعيت بی همتايی برای 

ديدنی های مختلف جغرافيايی فراهم كرده اس�ت
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او يك داروخانه ي بزرگ داشت و اتاقي براي معاينه ي 
بيماران. هر روز حدود500 نفر براي معالجه ي جسم 
به داروخانه اش مي رفتند و او نبض آن ها را مي گرفت و 
بيماري شان را تشخيص مي داد. جسم او در داروخانه 
بود و روحش غرق واژه ها. مي دانس��ت كه بس��ياري 
بيماري ها، از روح ريشه مي گيرند. مي كوشيد داروي 
روح هم در داروخانه اش داش��ته باشد. او آن داروها را 

هم در داروخانه اش داشت. 
ابوحامد يا ابوطالب محمدبن ابي بکر ابراهيم بن 
مصطفي بن شعبان، معروف و ملقب به »فريدالدين 
عط��ار«، داروي روح آدم هاي آش��فته را يافته بود؛ 

حتي براي آن ها كه هيچ دردي نداشتند، اين داروها 
مؤثر و كارس��از بودند. عطار روزها در داروخانه كار 
مي كرد، اما فكر و ذكرش با نوش��تن بود و ش��عر را 

باالتر از طب مي دانست.
عطار در كنار انجام كار پزش��كي و عالج بيماران، 
به نوش��تن آث��اري نيز پرداخته اس��ت ك��ه برخي 
تذكره نويسان تعداد آن ها را به عدد سوره هاي قرآن 

)114( مي دانند:
همان خريطه كِش1 داروي فنا عطار

كه نظم اوست شفابخش عاشقان حزين
مقابل عدد سوره ي كالم نوشت

سفينه هاي عزيز و كتاب هاي گزين

داروي جان
                                         عطار نيشابوري و تذكره االوليا  

عزت اله الوندي

داروي روح هاي آشفته 

ن صافی
رگر: حسي

تصوي
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اين كالم آغازين 

اما »چون از قرآن و احاديث گذش��تي، هيچ 
س��خن، باالي سخن مش��ايخ طريقت نيست، 
رحمه اهلل عليهم كه سخن ايشان نتيجه ي كار 
و حال اس��ت، نه ثمره ي حفظ و قال است. و از 
عيان است نه از بيان است. و از اسرار است نه از 
تكرار است. و از علم لَُدنّي است نه از علم كسبي 

است. و از جوشيدن است نه از كوشيدن ...«
اين كالم آغازي��ن »تذكره  االولي��ا«ي عطار 
نيشابوري است؛ كتابي كه به شرح حال عارفان 
و مش��ايخ طريقت مي پردازد. س��بك عطار در 
نوشتن اين يادنامه منحصر به خود اوست؛ هم 
از لح��اظ نثر و هم از لحاظ ش��روع و چارچوب 
كالم. تمام��ي يادها را عط��ار در تذكره االوليا با 
»آن« آغ��از مي كند؛ چرا كه: همه ي عرفا حال 
خ��ود را در »آن« يافته اند و »آن«اند كه همتا 
ندارن��د و »آن« را درمي يابند و »آن« دارند كه 
ديگ��ران ندارن��د. )بنده ي طلع��ِت آن باش كه 

»آني« دارد.(
عطار يادنامه اش را با يادكردي باشكوه از امام 
محمدبن جعفر ص�ادق )ع( آغاز مي كند تا هم 
به يمن تبرك نام اين امام بزرگ به مقصود دل 
خود كه يادي از اولياي خداست، برسد و هم از 
اين نوشته به عنوان آغازي شكوهمند و پرتأثير، 
الهام بگيرد براي ادامه ي يادكردش از اولياي خدا.

بردارن��ده ي  در  عط��ار  ب��زرگ  يادنام��ه ي 
داستان هاي عرفاني بسيار است كه بعد از عطار 

نُقل محافل و نَقِل كوچه و بازار شد.
عطار در اين كتاب بزرگ، هم تذكره نويسي، به 
معناي نوشتن شرح حال، و هم داستان پردازي 
كرده اس��ت. اگرچه به گفته  ي بعضي محققان 
و صاحب نظران، برخي داس��تان پردازي هاي او 
قرين واقعيت نيست؛ اما شيريني داستان هايش 
آن قدر تو را جذب خ��ود مي كند كه حتي اگر 
مطمئن باشي داس��تاني كه مي خواني چندان 
ربط��ي به واقعيت ندارد، باز هم ادامه مي دهي؛ 
چون نثر عطار گيراس��ت؛ چون نََفس��ش حق 

است و حكايتش جذاب.

ويژگي هاي تذكره االوليا از زبان عالمه قزويني

اين كت��اب به گفته ي  عالم��ه قزويني دو ويژگي 
آشكار دارد: »يكي سادگي و يكي شيريني. و در اين 
دو صفت به كمال و باالترين درجه اس��ت و در زبان 
فارسي، كتابي جامِع اين دو صفت بدين درجه سراغ 

ندارم كه اين را بدان كتاب تشبيه كنم.«2

بخشي از ذكر اويس قرني

»باز خواجه ي انبيا )عليه السالم( گفت كه در امت 
من مردي  اس��ت كه به عدد موي گوسفندان ربيعه3 
و مضر4، او را در قيامت شفاعت خواهد بود. و چنين 
گوين��د كه در عرب هيچ قبيله را چندان گوس��فند 

نبود كه اين دو قبيله را.
صحاب��ه گفتن��د: اين كه باش��د؟ گف��ت: عبُدمن 

عبيداهلل؛ بنده اي از بندگان خداي. 
گفتند: ما همه بندگانيم. نامش چيست؟

گفت: اويس. 
گفتند: او كجا بَُود؟ گفت: به َقَرن.

گفتند: او تو را ديده است؟ 
گفت: به ديده ي ظاهر نديده است.

گفتند: عجب چنين عاش��ِق تو و او به خدمِت تو 
نشتافته است.

گفت: از دو س��بب. يكي از غلب��ه ي حال، دوم از 
تعظيم ش��ريعِت من كه پير مادري دارد عاجز است. 
ايم��ان آورده، به چش��م به خلل و به دس��ت و پاي 
سست شده. به روز اويس شترواني )شترباني( كند و 
مزد آن بر نفقات خود و مادر خود خرج كند. گفتند: 

ما او را ببينيم؟
صدي�ق را گفت: ت��و او را در عهد خود نبيني. اما 
فاروق و مرتضي را گفت � رضي اهلل عنهما � كه شما 
او را ببيني��د ... چون او را دريابيد. از من س��المش 

برسانيد و بگوييد تا امت مرا دعا گويد.«

پي نوشت
1. خريطه به معناي كيس��ه ي چرمي ست و در اين جا به 

معناي كيسه اي است كه داروي عطار در آن است.
2. مقدمه ي تذكره االوليا به قلم عالمه قزويني. 

3 و 4. قبيله اي در عرب.
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دو دوس��ت قديمي بعد از سال ها يكديگر را در بانك ديدند. 
مرد اولي خبر داش��ت كه دوس��تش در اين س��ال ها دست به 
فعاليت هاي اقتصادي زيادي زده و بعد از كار ش��بانه روزي در 
زمينه ي تجارت، براي خودش به آالف والوفي رسيده است. با 
همه ي اين حرف ها احساس كرد كه مرد بيچاره بسيار مغموم 
و پريش��ان احوال اس��ت. با اين كه آن ها هم سن و سال بودند، 

دومي چنان شكسته شده بود كه هفتاد ساله به نظر مي آمد.
بع��د از كلي از اين در و آن در صحبت كردن، اولي درباره ي 
بچه ه��اي دومي پرس وجو كرد. دومي آه كش داري كش��يد و 

گفت: »دو تا پسر دارم.«
� خدا حفظشون كنه ... چه كار مي كنن؟

� يكي شون متخصص طب سوزنيه و اون يكي تازه ياد گرفته جوراباشو خودش پاش كنه.
اولي گفت: »اين كه خيلي عاليه ... پس چرا اين قدر آه مي كشي؟«

دومي گفت: »آخه اون كه طب س��وزني كار مي كنه چهار سالش��ه و اون كه تازه ياد گرفته 
جوراباشو خودش بپوشه، سي ودو سالشه!«

دو نف��ر چترب��از در ارتفاع پن��ج هزار متري، داخ��ل هواپيما 
نشسته بودند تا به نوبت، پايين بپرند. چترباز اول به دومي گفت: 

»مي خواستم يه چيزي بهت بگم، ولي يادم رفت.«
چترباز دوم گفت: »عيبي نداره ... هر وقت يادت اومد بگو.«

چترباز دوم بعد از اين حرف فوراً از هواپيما پايين پريد. چترباز 
اول از آن ب��اال گفت: »آهان ... يادم اومد چي مي خواس��تم بگم 
... بع��د از اين كه گفتي كمرت��و بخارونم، فراموش كردي دوباره 

چترت رو بپوشي.«

فراموشي

طب سوزني تصویرگر: سعید نوروزي
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مرد بس��يار چاقي كه كلسترول و چربي خون داشت و نفسش به 
س��ختي باال مي آمد، به مغازه ي جگركي رفت. به زحمت خودش را 
پش��ت يكي از ميزها جا داد و مقداري استراحت كرد. آن وقت براي 
خودش بيس��ت و پنج سيخ دل، جگر و دنبه سفارش داد و مشغول 
خوردن شد. همين موقع سارق مسلحي كه پليس در تعقيبش بود، 
وارد غذاخوري ش��د. مرد چاق را از جا بلند كرد و س��الحش را زير 
غبغب بزرگ او گذاشت. بعد فرياد زد: »اگه يه پليس پاشو توي مغازه 
بذاره، اين آدم گنده رو مي كش��م! ... بريد كنار بذاريد من برم دنبال 

كارم.«
در اين حال، مرد چاق با آرامش به س��ارق مسلح تكيه داده بود و 

بقيه ي لقمه اش را مي جويد؛ طوري كه كفر سارق مسلح درآمد.
� عمو جون ... لطفاً بيخ گوش من نفس نفس نزن و هيكل سنگينتو 
روي من ننداز! ... تو گروگان من هس��تي نه ش��وهرخاله ي پيرم! ... 
زودباش داد بزن و التماس كن كه پليس��ا منو ول كنن؛ وگرنه ديگه 

زن و بچه ها تو نمي بيني.
مرد چاق يك لقمه ي ديگر جگر و دنبه براي خودش درست كرد و 
گفت: »ولش كن ... راه نجاتي نيست ... دكتر به من گفته بود اگه يه 

بار ديگر پاتو توي مغازه جگركي بذاري، قطعاً مي ميري.«

يك كاراگاه ناش��ي براي بررس��ي پرونده ي قتل به صحنه ي جنايت رفت. محل قتل، اتاق ناهارخوري خانه اي 
اعياني و بس��يار مجلل بود. مقتول هم پيرمرد بداخالقي بود كه به جاي دريافت پول از يك بدهكار ورشكس��ته، 
دختر جوان او را به همسري خود درآورده بود. زن سياه پوش قد بلند جلو آينه قدم مي زد. كاراگاه پرسيد: »مقتول 

چه نسبتي با شما داشت؟«
� همسرم بود آقاي كاراگاه. يك سال و سه ماه.

كاراگاه پرسيد: »ايشون دقيقاً چه وقت كشته شدن؟«
� تازه س��ر شب بود. همسرم هنوز ش��ام نخورده بود ... اين جا 
نشس��ته بود و منتظر بود شامش آماده بشه ... من عادت داشتم 
خودم براي همس��رم غذا بپزم. وقتي از آشپزخونه اومدم بيرون، 
متوجه شدم يه اره ي مخصوص قنادي تا دسته توي شكمش فرو 
رفته ... از اونا كه باهاش تخته ها ي كيكو مي برن ... اون قدر هول 

كردم كه پاشنه ي كفشم شكست.
خدمتكار پير و باتجربه ي منزل گفت: »خانم جان اگه اون اره 
تا دسته توي شكم آقا فرو رفته بود، شما از كجا فهميدين كه يه 

اره مخصوص قناديه؟!
كاراگاه با عصبانيت گفت: »اين چه سؤاليه از خانم مي كني؟!... 
هر خانم خانه دار و با سليقه اي كه خودش توي خونه كيك مي پزه، 
از اين حقيقت اطالع داره كه قنادها از اره ي كيك بري شون براي 

هر كاري استفاده مي كنن.«

گـروگـان
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مؤذن اذان گفت. باد، َسِر گلدسته ي 
سرو، هم صدايش شد. آفتاب بر گنبد 
آسمان به اذان ايستاد و گنجشك ها با 
جيك جيك ِ اذانشان، بر چتر درخت ها 

قشقرقي شورانگيز به پا كردند.
ما آدم ه��ا، باِل پ��رواز درآورديم و 
پرن��ده ي دلم��ان، به بام في��روزه اي 

ملكوت پرواز كرد.

به اعتقاد ش��يعيان، در س��ال اول 
هج��رت، وقتي پيامبر برك��ت و نور 
در مدين��ه بود، خداوند به وس��يله ي 
فرشته ي بزرگش � جبرئيل � اذان را 

بر او نازل كرد. 
امام صادق )ع( مي فرمايد: هنگامي 
كه جبرئيل اذان را بر رسول خدا نازل 
كرد، سِر مبارك آن حضرت در دامان 
امام علي)ع( بود. جبرئيل جمله هاي 
اذان و اقام��ه را بيان ك��رد. حضرت 
برخاست و به امام علي )ع( گفت: اي 

علي شنيدي؟
امام علي )ع( پاسخ داد: آري!

حضرت فرمود: آن را از بر كردي؟
امام فرمود: آري!

پيامب��ر مهربان تر از ب��اران فرمود: 
بالل را صدا كن بيايد!

ام��ام علي بالل را خب��ر كرد. بالل 
آمد و اذان را از امام علي)ع( آموخت. 
سپس بر باالي مناره ي مسجد مدينه 

ايستاد.
� اهلل اكبر!

مدينه پر از ولوله و شور شد. دل ها 
در س��ينه ها از حركت ايس��تادند. بر 
پيراهن آس��مان س��تاره هاي نقره اي 
زيبا درخشيدند و چشمه ها ُقل ُقل به 

آواز افتادند.

م��ؤذن اذانش را با عش��ق خواند و 
چش��مه ها، از ش��وق زالل شدند و با 
اشتياق، لبريزتر از هميشه، جوشيدند. 

مؤذن با بغض گفت: 
»اشهد اّن محمداً رسوُل اهلل!«

س��نگريزه ها لب به ذك��ر خدا باز 
كردند و كوه ها، به احترام دامن دامن 
نس��يم تازه اي به دش��ت ها و دره ها 

هديه دادند.
 

چهارمين آفت��اب مهرباني � امام 
سجاد )ع( � فرمود: چون پيامبر اذان 
را مي شنيد، آن چه را مؤذن مي گفت، 
همان را تك��رار مي كرد. چون مؤذن 
مي خوان��د: »حي عل��ي الصاله، حي 
علي الفالح، حي عل��ي خيرالعمل«، 
حضرت مي گفت: »الحول و القوه اال 

باهلل ...« 
مردي به حضور امام شش��م گل ها 
رس��يد. س��پس از فقر و نداري خود 

ِشكوه كرد. ماه مهربان امامت � امام 
صادق )ع( � به او فرمود: »هر جمله اي 
كه م��ؤذن )هنگام اذان( مي گويد، تو 

نيز همان را آهسته بگو.«

در مس��جد مدينه بوديم كه مؤذن 
اذان گفت. بهار امس��ال بود. دلم آرام 
آرام شكس��ت و تكه تكه فرو ريخت. 
نام علي )ع( نبود و جمله هاي اذان گو، 

بوي واليت نداشت.
به ُقبه ي سبز رسول خدا نگريستم، 
گويي گريه مي كرد. كمي آن طرف تر 
صداي هاي هاِي بقيع، به دِل آسمان 

كشيده مي شد.
اذان مدين��ه، م��زه ي اذان ب��الل را 
نمي داد. مدين��ه بي والي��ت، خالِي از 
معرفت بود و سرشار از حزن و غريبي!

از پيامبر خدا نقل است كه فرمود: 
»دعا بين اذان و اقامه رد نمي ش��ود« 

)خوب است(.

اهلل اكبر
اشهد ان ال اله اال اهلل

اذان آگاه��ي و اع��الم اس��ت كه 
برخيزي��د و از دنيا و مكر و ريا و زرق 

و برق آن دست بشوييد.

 بام فيروزه اي ملكوت
مجید مالمحمدي
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اينك وق��ت دوباره ي 
ب��ا  هم صحبت��ي 
خداس��ت. هنگامي 
نو، براي نشستن در 
دل انگيزش؛  خلوِت 
لحظ��ه ي  شكفتِن دوباره ي لحظ��ه 

اطلسي ايمان، در دِل بندگان خدا.

خوان��دن اذان در نم��از واجب 
نيست، اما مستحب است، 
پيش از ش��روع نماز، ابتدا 
اذان و سپس اقامه خوانده 

شود.
اذان بر دو قسم است: اذان 

اعالم و اذان نماز. اذان اعالم بايد اول 
وقت گفته شود. اذان نماز هم متصل 

به خود نماز است.
مس��تحب اس��ت كه در روز تولد 
كودك يا پيش از آن كه نافش بيفتد، 
اذان در گوش راست و اقامه در گوش 

چپش گفته شود.
اذان ب��راي هر نماز دوم )مثل نماز 
عصر و نماز عش��اء( كه ب��ا نماز اول 
خوانده مي شود، ساقط است و همان 

يكي كافي است.

بالل حبشي نخس��تين مسلماني 
اس��ت كه در مدينه � زم��ان پيامبر 
)ص( � اذان گف��ت. او برده اي بود از 
سرزمين حبشه )اتيوپي امروزي( كه 
در همان س��ال هاي آغازين اس��الم، 
مس��لمان ش��ده بود. بع��د از رحلت 
رس��ول خ��دا )ص( آن ق��در محزون 
ب��ود كه ديگ��ر اذان نگفت. مگر يك 
بار به درخواست حضرت زهرا )س(. وقتي 
براي حض��رت زهرا )س( اذان گفت، 
حض��رت به ياد پدر و مصائب او افتاد 
و از غص��ه ي زياد تاب ني��اورد. پس 

بالل اذانش را نيمه تمام 
رها ك��رد. آن روز، اذان بالل 
مدينه را لرزاند و مردم را به شيون 

وگريه واداشت.
ب��الل به خاط��ر بيعت نك��ردن با 
خليف��ه ي اول، به اجبار به دمش��ق 
هجرت كرد و س��پس در سال 18 
يا 20 قمري در 60 يا 70 سالگي 
� ب��ه م��رگ طبيع��ي )بيماري 
طاع��ون( � از دنيا رف��ت. مزار او 
در »باب الصغير« ش��هر دمشق، 

زيارتگاه عاشقان است.
پيامب��ر )ص( فرمود: »س��ه تن از 
س��ياهان از س��ادات بهشت هستند: 

لقمان حکيم، نجاشي و بالل!«
هم چنين فرمود: »ب��الل از جمله 

برگزيدگان اصحاب من است.«

مؤذن دوباره اذان بگو!
كه م��ن ش��يفته ي دي��دن پرواز 
مرغاني هس��تم كه از بال ِهاي سپيد 

و ابريشمي شان،
عطر بهشت مي ريزد.

نگاه كنيد، آس��مان شهر ما پرنده 
باران شده است.

اهلل اكبر!
در زالل اذان، بوي بهشت جاري است.

 بام فيروزه اي ملكوت
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عزت اله الوندي، نويس��نده و شاعر 
است. 25 خرداد 1353  به دنيا آمده و 
از دبيرستان به ادبيات عالقه مند شده 
است. هم شعر مي نويسد و هم داستان. 
او چند بار هنگام تحصيل در دبيرستان 
قص��ه ي  و  ش��عر  جش��نواره هاي  در 
دانش آموزي ش��ركت كرد و رتبه هايي 
هم در سطح كشور به دست آورد. بعد 
از آن، فعاليت هاي حرفه اي نويسندگي 
را ب��ا اولي��ن كتابش در س��ال 1376 
آغاز ك��رد. اولين كتابش زندگي نامه ي 
داس��تاني حكيم ابوالقاسم فردوسي 
اس��ت. اين كتاب در سال 1380 چاپ 
ش��د و تاكنون به چاپ پنجم رسيده و 
23 هزار نسخه از آن فروش رفته است. 
بقيه ي آثار او عبارت اند از: »بچه ها دلم 
برايت��ان تن��گ مي ش��ود«، »تپه هاي 
بي مهتاب«، »مردي به رنگ پرتقال«، 
»ايوان بهار«، »دوباره برمي گردي مرد 
باراني«، »ديو كوچولو و بچه ي آدم« و 
»خوابي به رنگ فراموشي«. كتاب هاي 
متع��دد  جش��نواره هاي  در  الون��دي 

مقام هايي نيز به دست آورده اند.

 از نظ�ر ش�اهنامه، جواني چه 
ويژگي هايي دارد؟

مظاهر جواني در شاهنامه، سهراب 
و س�ياوش هستند؛ هر دو پاك، قوي 
و توانمند تصوير مي ش��وند. مي توانند 

كارهاي بزرگ انج��ام دهند و در برابر 
نف��س يا هر دش��من ديگ��ري، مقاوم 

هستند.
 چه ارتباطي ميان فردوسي و 

جوان هاي ما وجود دارد؟
معم��والً جوان ه��اي ما ن��ه تنها از 
فردوس��ي، بلكه از آدم هاي بزرگي كه 
جزو مفاخر و مش��اهير هستند، الگو و 
سرمشق مي گيرند. آن ها سرگذشت هاي 
جالب و جذابي دارند كه با خواندن آن 
سرگذشت ها، بخشي از تجربه هايشان 
ب��ه خواننده منتقل مي ش��ود. آن ها با 
استفاده از اين تجربه ها، در زندگي شان 
از گرفتاري در چنگال تكرار و روزمرگي 

رهايي مي يابند.
 آيا تاريخ تکرارپذير است؟

تكرارپذير اس��ت. مثاًل، هنرمند در 
هر موقعيتي ناچار به سختي كشيدن 
است. بايد سختي بكشد. بايد تنگدستي 
و دشواري رسيدن به مخاطب بسيار را 
تجربه كند. س��ختي و دشواري برخي 
مس��ائل ديگر غير از معيشت، از جمله 
بي اقبالي نسبت به كارش را نيز ممكن 
است تجربه كند. س��ختي و دشواري 
تحقيق در كارش را ه��م طبيعتاً بايد 

تجربه كند.
فردوس��ي با آن كه سنش زياد بود، 

براي يافتن كتابي كه ش��نيده بود 
كهن  داس��تان هاي  دربردارن��ده ي 
اس��ت، به سفر رفت. در اين سفر از 
روي پل به رودخانه افتاد و نزديك 
بود غرق ش��ود. اما نجات پيدا كرد. 
ببينيد بايد اين جوري روي تحقيق 

نيرو گذاشت.
شما جواني را چگونه مي بينيد؟

حس مي كنم قله اس��ت. ديدگاهي 
اس��ت كه چش��م اندازش، آينده ي هر 
آدمي به شمار مي آيد. يعني از آن باال 
آدم ن��گاه مي كن��د و مي بيند هدفش 
كجاست، چگونه مي خواهد به هدفش 
برس��د و ب��راي رس��يدن ب��ه آن، چه 

سختي هايي را بايد پشت سر بگذارد.
 تفاوت زم�ان جواني ش�ما با 
نسل جوان امروز از نظر اجتماعي 

در چيست؟
نس��ل امروز، در دريايي از اطالعات 
غوطه ور است. ما براي به دست آوردن 
ي��ك كت��اب، مي بايد خيل��ي زحمت 
مي كشيديم. اما امروز فراواني اطالعات 
باعث ش��ده است كه بعضي از جوان ها 
براي رسيدن به كشف و شهود زحمتي 
نكشند، يا انگيزه اي براي كشف مراحل 

تازه نداشته باشند.
 آيا نسل امروز با مطالعه فاصله 

گرفته است؟
فاصله نگرفته اس��ت. مطالعه يعني 
به دس��ت آوردن اطالعات. مطالعه به 
خواندن كت��اب محدود نيس��ت. نگاه 
كردن به اطراف، لذت بردن از طبيعت، 
دي��دن يك فيلم خ��وب يا يك عكس 

  آسمـان،  گرد عشـق 
مـي گردد

مژگان بابامرندي

گـفـت وگـو بـا عـزت الـه الـونـدي
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قشنگ، ش��نيدن يك موس��يقي زيبا، 
صحب��ت كردن با يك نفر كه سرش��ار 
از اطالعات اس��ت، رفتن به يك س��فر، 
بوييدن يك گل، شنيدن صداي پرنده، 
اين ها همه مي توانن��د مصداق مطالعه 
كردن باش��ند. حتي فك��ر مي كنم كه 
گش��ت زدن در دنياي سايبر يا مجازي 
هم مي تواند در به دست آوردن اطالعات 

كمك زيادي كند.

 از چن�د كتاب�ي ك�ه خيل�ي 
خوشتان آمده است، اسم ببريد.

اول از همه، شاهنامه ي فردوسي، چون 
همه چيز توي آن هس��ت؛ از رنگ هاي 
حماس��ي گرفته تا حادثه ي عاشقانه اي 
ك��ه خيلي تأثيرگ��ذار و يكه و منحصر 
ب��ه فردند. كتاب »فردوس��ي« زنده ياد 
استاد محمد امين رياحي و هم چنين 
»سرچشمه هاي فردوسي شناسي« از او، 
»جيم دكمه و لوكاس لوكوموتيوران« و 
»داستان بي پايان« از ميشاييل انده، 
رمان هاي بزرگ دنيا از جمله »پيرمرد 
و دري��ا«، »وداع با اس��لحه«، »برادران 
كارام��ازوف«، »جناي��ت و مكافات« و 

خيلي كتاب هاي ديگر.
 از اولين نوشته هايتان بگوييد.

س��وم راهنمايي بودم. معلممان روز 
اول ك��ه آمد س��ركالس، م��ن با بغل 
دس��تي ام ح��رف م��ي زدم. آم��د جلو، 
انگش��تش را گرفت رو ب��ه صورتم و به 
شدت تهديدم كرد: »اگر از اين به بعد 
توي كالس من، يك كلمه حرف بزني، 

از كالس اخراجت مي كنم!«

او معلم انش��اي ما بود و بد نيس��ت 
كه اس��مش را هم بگويم: آقاي صادق 
عاشور پور كه نمايش نامه نويس است 
و من خيلي چيزها از او ياد گرفته ام. او 
موضوع انشايي سر كالس مطرح كرد و 
باعث شد هفته ي بعد نه تنها به تهديد 
معلم توجه نكنم، بلكه انش��اي سراسر 
طنزي را بنويس��م و بيايم س��ر كالس 
بخوان��م. ب��راي بچه ه��اي كالس اين 
حركت من خيلي خيلي جس��ارت آميز 
ب��ود. چ��ون روز اول، آن اتف��اق و آن 
تهدي��د رخ داده ب��ود، هيچ ك��س فكر 
نمي كرد من داس��تاني ب��ا اين غلظت 
طن��ز ارائه بدهم. ولي آمدم و داس��تان 
را خواندم. بچه ه��ا هم خنديدند. آقاي 
عاش��ورپور هم خندي��د و هفته ي بعد، 
بچه ها اين جسارت را پيدا كرده بودند 
كه آن ها هم داستاني مشابه بنويسند و 

بيايند سر كالس بخوانند.
 تحصيالت چه كمکي مي تواند 
به رش�د جوان ها بکند؛ چه از نظر 

اجتماعي و چه از نظر اخالقي؟
ببينيد، من محيط دانش��گاه را نه به 
دليل اين كه آدم آن جا كتاب مي خواند 
و از استاد چيز مي آموزد، دوست دارم. 
بيشتر به اين دليل دوست دارم كه قرار 
گرفتن در آن فضا رقابت با هم كالسي ها 

را پديد مي آورد و هم زيستي با كساني 
كه همتاي ما هستند، مي تواند در 
ايجاد فض��اي پويا نقش داش��ته 

باش��د. فضاي پويا آدم را وارد 
آينده و چشم انداز روشني 
در مقابل��ش قرار مي دهد؛ 
البت��ه به ش��رط اين كه ما 

در دانش��گاه هايمان جل��وي 
اين فض��ا را نگيريم و با 
كه  خشكي  قانون هاي 
وجود دارن��د، راه را بر 

اين اتفاق نبنديم.

 چه ق�در يك ج�وان مي تواند 
عقل و احساس�ش را ب�ا هم پيش 
بب�رد، به گونه اي كه در تقابل با هم 

نباشند.
دوره ي  جوان��ي  اص��اًل  ببيني��د، 
احس��اس گرايي است. هرچه تجربه باال 
مي رود، چيرگي عقل بر احساس بيشتر 
مي ش��ود. به نظرم مي آي��د كه مطالعه 
روي چيرگي عقل بر احس��اس خيلي 
تأثيرگذار اس��ت. هر چند احساس هم 
چيز بدي نيست، ولي براي ايجاد تعادل 

بين اين دو حتماً بايد مطالعه كنيم.

جواني دوره ي احساس گرايي 
اس�ت. هرچ�ه تجرب�ه باال 
م�ي رود، چيرگ�ي عق�ل بر 
مي شود بيش�تر  احس�اس 

نسل امروز، در دريايي از 
اطالعات غوطه ور اس�ت
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نيايش يکي از راه هايي است 
كه ب�ه آدم آرامش مي دهد

زندگ�ي  در  عب�ادت  نق�ش   
جوان ه�اي ما چيس�ت و چ�ه تأثير 

دارد؟
ناچ��ارم ب��راي پاس��خ دادن ب��ه اين 
پرس��ش، ش��ما را ارج��اع بده��م به آن 
داستان س�عدي در »گلس��تان« كه از 
زبان ش��ورده اي مي گويد: يك ش��ب كه 
از خواب بيدار ش��دم، ص��داي پرنده ها و 
ديگر موجودات را شنيدم كه خيلي شاد 
تسبيح خداوند را مي گفتند. با خودم فكر 
كردم كه همه ي اجزاي طبيعت در حال 
تسبيح خداوند هستند، اما تو درخوابي. 
فك��ر مي كنم، يك��ي از اتفاقات��ي كه در 
زندگي هر آدمي مي افتد، اين اس��ت كه 
او، تكيه گاهي دارد، يك هدف عالي دارد، 
و چش��م انداز وس��يعي دارد � اما فراتر از 
هم��ه ي اي��ن چش��م اندازها و هدف ها، 
وجودي هست كه ما اسم خدا را رويش 
مي گذاريم. م��ن فكر مي كنم كه نيايش 
يكي از راه هايي اس��ت كه به آدم آرامش 
مي ده��د. حداقل در اين دنياي سراس��ر 
هياهو، فرصتي اس��ت تا يك گوش��ه ي 
دنج پيدا كند براي ارتباط پيدا كردن با 

خدايش.
 نقش عش�ق در زندگي جوان ها 

چيست؟
عش��ق چو كار دل است ديده ي دل 

بازكن
جان عزيزان نگر مست تماشاي عشق

آسمان گرد عشق مي گردد ...

  
»قصه ي تاري��خ، آموزنده ترين قصه ي روزگار 
اس��ت. اصاًل خ��ود تاريخ براي اين اس��ت كه ما 
از گذش��تگانمان پند بگيريم. اما هربار فراموش 

مي كنيم.
هميشه س��عي كنيد آزاده باشيد، تا كسي به 

ناحق بر شما فرمان نراند.
اي ن��ور دي��ده! گردن��ي را كه اي��زد به كيفر 
گناه بس��ته باشد، تيغ رستم نمي گشايد. تو اگر 
دالوري، اهريم��ن نفس خ��ود را بكش و آتش 
پاك را در دل بيفروز! شب و روز از درگاه يزدان 
پ��اك بخواه كه دوب��اره از مهر وطن، تابندگي و 

سرافرازي به ما بخشد.«
اين ها فقط گوش��ه هايي از تعليماتي است كه 
توس��ط پدر و آموزگار مكتب به حكيم ابوالقاسم 
فردوسي در كودكي و نوجواني داده مي شد. همه 
مي دانيم كه وي رنج بس��يار كشيد. براي سرودن 
ش��اهنامه در نش��يب و فراز بس��يار زندگي افتاد. 
تنگاتنگ قهرمانانش چنان زندگي كرد كه آن هم، 
كم از حماسه نبود. تا ايران باقي است او از نيستي 

و مرگ رهايي يافته است.
عزت اله الوندي در اين كتاب كوشيده است كه 
فقط نقل نكند، بلكه با فضاسازي و طرح اشخاص 
فرع��ي، خواننده را به فردوس��ي نزديك كند. او را 
ببيند و بشناسد. حتي گاه زندگي و دوستي هاي 

امروز را با سال هاي زندگي فردوسي مقايسه كند.

 فردوسي
 عزت اله الوندي

 انتشارات مدرسه

آبـان88

20

2



مسير بيشترين مقدار ممكن شود.بايد مسيري را پيدا كنيد كه مجموع اعداد روي آن خود را به گوش��ه ي سمت راس��ت باال برسانيد. شما كنيد و با حركت هايي به طرف باال و به سمت راست، در جدول زير از گوشه ي سمت چپ پايين شروع 

14525

37167

51495

23832

69413

پرشده نبايد اعداد تكراري داشته باشد.پر ش��دن همه ي خانه ها، هيچ سطر يا ستون مربع هاشورخورده برابر شود. به عالوه، پس از كني��د كه مجموع اين اعداد ب��ا عدد واقع در هش��ت خانه را با اعداد 1 ت��ا 7 به گونه اي پر هش��ت مربع خالي وجود دارد. شما بايد اين درج شده اند. در اطراف هر خانه ي هاشورخورده 7×7 زير، در مكان هاي هاشورخورده اعدادي همان طور كه مشاهده مي كنيد، در جدول 

 AAEEIIMMPPTT سوم با ستون س��وم و سطر چهارم با ستون با س��تون اول، سطر دوم با ستون دوم، سطر كامل كنيد، به طوري كه كلمات س��طر اول جدول زير را ب��ا حروف
چهارم يكي شود.
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معما و سرگرمی
بهارك دماوندي

معماي  2 

معماي  3   

معماي  1    
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جهانی فوتبال« در سال 1388.
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دو تا توپ پالس��تيكی می خريديم و يكی را 
الي��ی ديگری می كرديم. با چه��ار تكه آجر هم 
دروازه درس��ت می كرديم. س��وت پاي��ان بازی 
هم، صدای اهلل اكبر مؤذن »مسجد بنی هاشم« 
خيابان گرگان بود. با س��رعت به سمت مسجد 
می دويدي��م. هرك��س زودتر می رس��يد، مكّبر 
می شد. درسم متوسط بود. بيشتر فكر و خيالم 
فوتبال ب��ود. در نوجوانی زير نظر علی نقيان در 
باشگاه »بنياد شهيد« بازی كردم. مدتی هم به 

باشگاه »بانك تجارت« رفتم.
ب��رادرم امي�ر را خيلی قب��ول دارم. هم برادر 
بزرگ تر من است، هم جانباز جنگی، و هم يك 
فوتباليست خوب. يك روز كه امير برای بازی به 
»باشگاه پيمان« می رفت، مرا هم با خودش برد 
و به سيد مهدی ابطحی معرفی ام كرد. آن روزها 
حدود 100 كيلو وزنم بود. آقا ابطحی خنده ای 
ك��رد و گفت: بيا بازی ك��ن. يك نيمه كه بازی 
ك��ردم، گفت: بازم بيا باش��گاه تمرين كنيم. در 
م��دت كوتاهی در تپه های داوديه 40 كيلو وزن 

كم كردم. چشم كه به هم زدم، پيراهن 
شماره ی 17 تيم تنم بود.

اولين گل رس��می خ��ودم را وارد دروازه ی 
تيم فوتس��ال استقالل تهران كردم. از كودكی 
بازی های علی پروين، حميد درخش�ان، محمد 
پنجعلی و حس�ن انصاری ف�ر را دوست داشتم. 
24 س��الم بود كه به تيم فوتسال ايران دعوت 
شدم. تقريباً در اكثر »بازی های قهرمانی آسيا« 
آقای گل مس��ابقات شدم. حتی دوره ای را هم 
ب��رای »التزيو« بازی كردم. چش��مان دلتنگ 
دختر كوچك��م، و دوری از وطن و خانواده ام، 

نگذاشت كه در غربت بمانم.
بي��ش از 330 گل ت��وی دروازه ی حريفان 
كاش��ته ام. با اين كه توانس��تم رك��ورد مانوئل 
توبي�اس برزيلی را بش��كنم و نامم را در كتاب 
»ركوردها« ثبت كنم، هيچ وقت مغرور نشدم. 
خ��وب می دان��م ك��ه هرچ��ی دارم از ائمه ی 
اطهار)ع(، دعای پدر و مادر و همراهی همسرم 
اس��ت.هيچ وقت بدون ياد حض��رت زهرا)س( 

وارد زمين نمی شوم.

 متولد 24 آذر 1354.
 سومين فرزند خانواده.
 ازدواج در 22 سالگی.

 دارای يك فرزند دختر.
 مش�وقان ورزش�ی او، امي��ر شمس��ايی )ب��رادر(، 

سيدمهدی ابطحی.
 دعوت به تيم ملی فوتسال ايران در 24 سالگی.

 اولي�ن گل ملی، در بازی دوستانه ی تيم ملی ايران 
با تيم ملی روسيه در سال 1378.

 تعداد گل های زده بالغ بر 330 گل.
 آقای گل جهان و شكس��تن ركورد جهانی مانوئل 

توبياس برزيلی.
 درج   نام او در كتاب معروف ركوردها در سال 1386.

 تعويض نامحدود بازيكنان.
 در صورتی كه تعداد خطاهای يك 
تيم در يك نيمه به پنج خطا برسد، از 
آن به بع��د اگر آن تيم خطا كند، تيم 
مقاب��ل يك ضربه ی آزاد مس��تقيم از 

نقطه ی پنالتی دوم می زند.
 مدت بازی فوتسال دو وقت 20 
دقيق��ه ای اس��ت و در صورت خروج 
ت��وپ از خطوط طول��ی و يا عرضی، 

زمان بازی متوقف می شود.
 ب��ه غي��ر از داور اصلی و كمك 
او، فردی در كنار زمين، مدت بازی، 
خطاهای تيم��ی و غيره را ثبت و به 

داور اصلی اعالم می كند.

با وحيد شمسايی

چند قانون فوتسال

از زبان وحيد
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معلم ثاني
ارس��طو براي اين كه عقل گمراه نش��ود و درس��ت بينديش��د، قانون و مقرراتي به نام منطق وضع كرد و به همين دليل 

دانشمندان جهان به او لقب »معلم اول« را دادند.
ابونصر فارابي، تالش هاي ارس��طو را تكميل كرد و ش��رح و تفس��يرهاي فراواني بر فلسفه و منطق او نوشت. آثار ارسطو، 
به ويژه منطق او را، به بهترين ش��كل مرتب و منظم كرد و نواقص آن را برطرف س��اخت. تقسيمات پنج گانه ي استدالل، 
يعني بحث صناعات خمس را هم به آن افزود. او با كارهاي باارزش و عالمانه اش، آثار ارسطو را بسيار بهتر از آن چه كه 
وي نوشته بود، بازنوشت. به گونه اي كه مي توان گفت اگر فارابي نبود، ارسطو شهرت و منزلت امروزي را نداشت. به خاطر 

همين، جهان دانش لقب »معلم ثاني« را به او داد.

تولد و مرگ
ابونصر محمدبن محمد فارابي بين سال هاي 257 تا 260 هجري قمري در دهكده ي »وسيج« از 
توابع »فاراب« به دنيا آمد. فاراب از ش��هرهاي ماوراءالنهر )خراسان بزرگ( بود و فارابي در كشور 

ايران به دنيا آمد. 
فارابي 10 سال آخر عمرش را در حلب و دمشق به سر برد. در سال 339 وفات يافت و در دمشق 

به خاك سپرده شد.

حسین احمدي

تحصيالت
تحصي��الت اولي��ه ي فارابي بيش��تر پاي��ه ي ديني داش��ت. او 
تحصيالت��ش را از كودكي آغاز كرد و عل��وم صرف و نحو، فقه، 
حديث و تفسير قرآن را فراگرفت و سپس به مطالعه و تحصيل 

رياضيات و فلسفه پرداخت.
او براي تحصيل، به آن چه كه در وطنش وجود داش��ت، قناعت 
نك��رد و ب��راي ادامه ي تحصيل به عالي تري��ن مركز آموزش آن 
روزگار، يعني ش��هر بغداد، رفت. در آن زمان 40 س��اله بود. در 
آن جا وي در كالس درس منطق ابوبش�ر متي  بن يونس حاضر 
شد و تمام منطق ارسطو را در محضر اين استاد فراگرفت. آن قدر 
در منطق مهارت پيدا كرد كه حتي از اس��تادش نيز بهتر ش��د. 
البته وي از رش��ته هاي ديگر دانش نيز غافل نبود و هر رشته را 

نزد استاد برجسته اي خواند.

تالش براي يادگيري بيشتر
ابونص��ر فارابي به دليل عش��ق و عالقه و اهميت خاص��ي كه براي علم منطق 
قائل بود، براي يادگيري بيش��تر از بغداد به حران كه از ش��هرهاي فعلي كشور 
سوريه است، رفت و يك بار ديگر با دقت بيشتري منطق ارسطو و فلسفه را نزد 
ابوحيان بن جيالن، استاد بزرگ منطق و فلسفه، درس گرفت. بعد از آن دوباره 
به بغداد بازگشت و تحقيقات و مطالعاتش را درخصوص آثار فلسفي و منطقي 

افالطون و ارسطو و هم چنين علوم ديگر ادامه داد.

  ويژگي ها
*هوش زياد: فارابي هوش فوق العاده اي داش��ت و هرچه را  درس مي گرفت يا 

مي خواند، به سرعت مي آموخت.
* زه�د و تقوا: بس��يار زاهد و باتقوا ب��ود و در پرداختن به امور دنيوي فقط به 

ضروريات اكتفا مي كرد.
* قناعت: در زندگي قناعت را پيشه ي خود ساخته بود. 

حتي در دربار سيف الدوله هم بسيار قانع زيست و زندگي پرزرق و برق دربار او 
را فريب نداد. با آن كه سيف الدوله حقوق زيادي از بيت المال برايش تعيين كرده 
بود، تنها به چهار درهم در روز قناعت مي كرد. در مورد او گفته اند: »فارابي در 
دولت عقل هم چون ش��اهان زندگي مي كرد در حالي كه از لحاظ مادي بسيار 

ساده مي زيست.«

 فارابي
 معلم ثاني
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مؤسس فلسفه ي اسالمي
فارابي فلسفه ي يوناني را كه از افالطون و ارسطو به او رسيده بود،  چنان احيا و تجديد كرد كه در آب و خاك عالم 
اسالم ريشه دواند و رشد كرد. او نمي خواست بين دين و فلسفه نوعي موافقت و سازگاري ظاهري ايجاد كند؛ چون 
قبل از او دانشمندان علم كالم و كندي اين كار را كرده بودند. آن ها معتقد بودند فلسفه و دين مستقل از يكديگرند، 
ولي مي توانند در كنار يكديگر باشند و مي توان از استدالل هاي فلسفي براي اثبات حقايق ديني و دفاع از آن استفاده 
كرد. اما فارابي باور داشت كه فلسفه و دين در منشأ و غايت مشترك اند و مالزم و مكمل يكديگر هستند. او حقيقت 

دين و فلسفه را يكي مي دانست؛ نه جدا از هم و مستقل از يكديگر.

تولد و مرگ
ابونصر محمدبن محمد فارابي بين سال هاي 257 تا 260 هجري قمري در دهكده ي »وسيج« از 
توابع »فاراب« به دنيا آمد. فاراب از ش��هرهاي ماوراءالنهر )خراسان بزرگ( بود و فارابي در كشور 

ايران به دنيا آمد. 
فارابي 10 سال آخر عمرش را در حلب و دمشق به سر برد. در سال 339 وفات يافت و در دمشق 

به خاك سپرده شد.

آثار
فاراب��ي تمام آثار خود را در س��ي س��ال آخ��ر عمر )بعد از 50 س��الگي( 
نوش��ت؛ يعني زماني كه خودش فيلس��وفي بسيار عالِم و باتجربه بود. آثار 
فارابي مختصر، روش��ن و دقيق اند و در عين حال معاني ژرف و عميقي را 

دربردارند.
عمده ترين آثار او درباره ي علم منطق است كه طي آن ها به شرح و تكميل 
منطق ارسطو پرداخته است. اما غير از آن ها آثار بسيار و مهم ديگري هم 

دارد كه نام بعضي از آن ها را در اين جا مي آوريم:
1. رساله اغراض ما بعدالطبيعه ارسطو

2. فصوص الحكم، كه در مورد حكمت الهي است.
3. الجمع بين رائي الحكيمين افالطون الهي و ارسطا طاليس. در اين كتاب 

سعي كرده است، بين عقايد افالطون و ارسطو هماهنگي برقرار كند.
4. كتاب في العقل، كه درباره ي ماهيت و چيستي عقل است.

5. فلسفه ي افالطون 
6. فلسفه ي ارسطو

7. التنبيه علي سبيل السعاده
8 . تلخيص النواميس

9. الموسيقي الكبير
10. احصاءالعلوم: فارابي در اين كتاب علوم اصلي را معرفي كرده است.

شاگردان
از ش��اگردان فارابي فقط ابوزكريا يحيي بن عدي و ابراهيم بن عدي ش��ناخته شده 
هستند كه هيچ نسبتي هم با يكديگر ندارند.اما عده ي زيادي از فالسفه و دانشمندان 
هم پس از مرگ فارابي با خواندن آثارش، از عقايد و نظريات او بهره مند شدند و تأثير 
پذيرفتند و به طور غيرمستقيم جزو شاگردان او هستند؛ مثل ابن سينا، ابن رشد، ابن 

ميمون، سهروردي، خواجه نصيرالدين طوسي، ميرداماد و مالصدرا.
در تأييد همين مطلب، فيلس��وف بزرگ ابن س��ينا مي گويد: »م��ن چهل بار كتاب 
مابعدالطبيع��ه ارس��طو را خوان��دم، ولي هيچ نفهمي��دم تا اين كه ش��رح فارابي بر 
مابعدالطبيعه ارسطو به دستم رسيد. با يك بار خواندن آن تمام مطالب كتاب ارسطو 

را فهميدم.«

منابع
1. داوري اردكاني، رضا. فارابي. طرح نو. چاپ اول. 1374.

2. كوربن، هانري. تاريخ فلسفه ي اسالمي. ترجمه دكتر اسداهلل 
مبشري. انتشارات اميركبير. چاپ اول. 1382.
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زيرنظر نصراله پورجوادي. مركز نشر دانشگاهي. تهران. 1362.

5. نعمه، شيخ عبداهلل. فالسفه ي شيعه. ترجمه ي سيد جعفر غضبان. 
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زمستان رفت و پشت سرش دردهای 
رماتيس��می را برجای گذاشت. آفتاب 
ماليم نيمروزی توی ساعات بعدازظهر 
می چس��بيد. ماركو وال�دو در انتظار 
ش��روع مجدد كار، چند ساعتی را روی 
نيمكت به تماشای برگ هايی می گذراند 
كه جوانه می زدند. بعد پيرمردی كه در 
پالتو وصل��ه دارش قوز كرده بود، از راه 
می رسيد و در كنارش می نشست. پيرمرد 
آقای ريتزييری1 تنها و بازنشسته بود 
و او هم به نشستن روی نيمكت در زير 

آفتاب عادت كرده بود.
اي��ن آقای ريتزيي��ری گاهگاه تكانی 
می خورد و با آهی كه می كشيد، بيشتر 
در پالتويش فرومی رفت. او تمام دردهای 
رماتيسمی، مفاصل و كمر درد را يكجا 
داش��ت؛ دردهايی كه در زمستان سرد 
و مرطوب ش��روع می شد و تا سال بعد 
دست از سرش بر نمی داشت. ماركووالدو 
ب��رای آن كه او را دل��داری دهد، از درد 

رماتيس��م خودش، همس��رش و دختر 
بزرگ��ش كه »طفلك��ی« مريض احوال 

بود، برايش تعريف می كرد.
ماركووال��دو ه��ر روز ناه��ارش را در 
روزنامه ای می پيچيد و بعد از نشس��تن 
روی نيمك��ت، آن را باز می كرد و كاغذ 
مچاله ش��ده اش را به آق��ای ريتزييری 
م��ی داد كه ب��رای خواندن��ش بی تابانه 
دستش را دراز می كرد و می گفت: »بده 

ببينم اخبار چيست؟«
و با همان اش��تياق هميشگی شروع 
می كرد به خواندن آن، حتی اگر مربوط 

به دو سال پيش بود!
تا اين كه روزی چشمش به مقاله ای 
افتاد درباره ی طرز معالجه ی رماتيسم با 

نيش زنبور!
ماركووالدو كه بيشتر آدم خوش بينی 
بود ت��ا بدبين، گف��ت: »البد منظورش 

عسل آن است!«
آق��ای ريتزييری گفت: »ن��ه، نه. در 

اين جا نوشته است با زهر زنبور، با زهر 
آن هايی كه نيش می زنند.«

و بع��د هم چند خطی برايش خواند. 
مدتی طوالنی درباره ی زنبور و فوايد آن 
و اين كه چنين معالجه ای چه قدر خرج 

برمی دارد، با هم صحبت كردند.
ماركو وال��دو از آن روز به بعد وقتی 
در خيابان ها راه می رفت، گوشش با هر 
صدای وزوزی تيز می ش��د و با نگاهش 
هر حشره ای را كه اطرافش در پرواز بود، 
دنبال می كرد. تا روزی، پرواز زنبوری را 
كه شكم بزرگی با خطوط زرد و مشكی 
داشت، زيرنظر گرفت. زنبور به حفره ی 
درختی وارد شد كه زنبورهای ديگری 
ه��م از آن خارج می ش��دند. همهمه ای 
ب��ود از وزوز و رفت وآم��د زنبوره��ا كه 
نش��ان می داد بايد كندويی توی تنه ی 
درخت باش��د. ماركووالدو زود آماده ی 
شكار ش��د. او شيشه ی خالی مربايی با 
خودش آورده بود كه هنوز كمی مربا ته 

 زنبور درمانی
اشاره

ايتال�و كالوني�و )1923-1985( را در ايران با كتاب های 
»اگر شبی از ش��ب های زمستان مس��افری«، »بارون درخت 
نشين«، »ويكنت شقه شده«، »افسانه ها و شهرهای نامرئی«، 
»شش يادداشت برای هزاره ی بعدی«، و يكی دو كتاب ديگر، 

از جمله »ماركو والدو« می شناسند.
ماركو والدو، قهرمان كتابی به همين نام، كارمند جزء يك 
شركت صنعتی در يكی از شهرهای بزرگ شمال ايتاليا، متأهل 
و دارای س��ه فرزند است. پدر و مادرش هر دو »گياه شناس« 
بوده اند و می توان گفت در ش��يفتگی او به طبيعت و شناخت 
آن س��هم زيادی داش��ته اند؛ طبيعتی كه او با نگرش متمايز و 
استثنايی با آن روبه رو می ش��ود. ماركو والدو در اين كتاب ما 
را در ميان آسفالت و س��يمان شهر به جست وجوی طبيعتی 
می ب��رد كه خود می بين��د. او گرچه با هزار اميد و آرزو قدم به 
ش��هر می گذارد، ولی با ديدن آن همه نابهنجاری و نابسامانی 
دل بس��تگی اش را به طبيعت از دست نمی دهد. او طبيعت را 
حتی در كنار جدول خيابان هم می يابد! جايی كه از دل خاك 

قارچی در حال بيرون آمدن است.
والدو هر روز با عدم انطباق با دنيای شهری مواجه می شود. 
بنابراين در هر قصه ای به جس��ت وجوی نش��انه های طبيعتی 
می رود كه زير نشانه های خفقان آور و از نظر او، غيرقابل درك 
ُمدرنيس��تی پيروز پنهان اس��ت كه با معجزه ی اقتصادی بعد 
از جنگ جهانی مرتبط می ش��ود. اين جس��ت وجو نخست او 
را به رديابی كوچك ترين نش��انه های زندگی حيوانی يا نباتی 
در ش��هر می برد و سپس، با خواندن رمز آن نشانه ها، به گريز 
در رؤياپردازی درباره ی حالت غريزی می كش��اند كه نتيجه ی 

تغييرناپذير آن، به شكل سرخوردگی بروز می كند.
كالونيو به اين قصه ها وزنی بيش از حد نورئاليستی می بخشد 
و متن به قصه ی كوچكی برای بزرگ س��االن تبديل می شود؛ 

جايی كه خشونت نقد، در پِس لبخند پنهان می شود.
داس��تان »زنبوردرمان��ی« در مجموع��ه ی ماركووال��دو، با 
ترجمه ی ُس�مانه س�ادات ناصری، تحت عنوان »معالجه با 
نيش زنبور« چاپ شده است كه ما كوشيده ايم با ويرايش، آن 

را يك آب شسته تر عرضه كنيم.

 ایتالو کالونیو )نویسنده ی ایتالیایی(
 با انتخاب و مقدمه ی نقی سلیمانی

 تصویرگر: سعید نوروزی

آبـان88

26

2



آن چس��بيده بود. در شيشه 
را برداشت و نزديك درخت 
گرفت. هنوز چيزی نگذشته 
بود كه زنب��وری اطراف آن 
وزوز كرد و بوی ش��كر او را 
داخ��ل كش��اند. ماركووالدو 
خيلی س��ريع در شيشه را با 

سرپوشی كاغذی بست. 
آن روز، وال��دو به محض 
ديدن آقای ريتزييری گفت: 
»زود باشيد زود، می خواهم 
زهر زنبور را به شما تزريق 

كن��م !  «
و شيش��ه ی مرب��ا را ك��ه 
زنبور عصبانی در آن زندانی 

بود، نشانش داد.
پيرمرد هنوز مردد بود. ولی 

ماركووال��دو به هيچ قيمتی حاضر نبود 
آزمايش��ش را به تأخير ان��دازد و اصرار 
داشت همان جا، روی نيمكت تزريق را 
انجام دهد؛ حتی الزم نبود لباس��ش را 
هم درآورد. آق��ای ريتزييری با ترس و 
اميد، ابتدا گوشه ی پالتو و بعد گوشه ی 
ك��ت و پيراهن��ش را ب��اال زد و از زير 
پيراهن كشی سوراخ سوراخش، باالخره 
قس��متی از كپلش را نشان داد كه درد 
می كرد. ماركووالدو دهانه ی شيش��ه ی 
مربا را پيش برد و كاغذی را كه به جای 
درش گذاشته بود، از روی آن كند. اول 
هيچ اتفاقی نيفتاد؛ زنبور بی حركت بود: 

»يعنی خوابش برده است؟!«
ماركووالدو برای آن كه بيدارش كند، 
ضربه ای به ته شيشه زد. درست همين 
ضرب��ه را هم كم داش��ت. زنبور به جلو 
رانده ش��د و نيش��ش را در كپل آقای 
ريتزييری فرو ك��رد. پيرمرد فريادی از 
س��ر درد كشيد و س��رپا ايستاد. آن گاه 
مانند س��ربازی ك��ه در صف جمع گام 
برمی دارد، ش��روع كرد ب��ه راه رفتن و 
همان ط��ور كه ج��ای س��وزناك آن را 
می ماليد، به طور نامفهومی، يك بند به 

زمين و زمان لعنت می فرستاد.

ماركووالدو از نتيجه ی كارش خيلی 
راضی به نظر می رسيد. چرا كه پيرمرد را 
هرگز اين چنين راست قامت و سرحال 
نديده بود. در همين موقع، س��روكله ی 
پليس��ی پيدا ش��د كه چهار چش��می 
آن ها را می پاييد. ول��ی ماركووالدو زير 
بغل آقای ريتزييری را گرفت و دوتايی 

سوت زنان از آن جا دور شدند. 
ماركووالدو با زنبور ديگری در داخل 
شيش��ه ی مربا به خانه برگشت. راضی 
كردن زنش به آن تزريق، كار س��اده ای 
نب��ود؛ ولی باالخره موفق ش��د. فقط از 
س��وزش نيش آن كمی نال��ه اش بلند 

شد.
از آن روز ب��ه بعد، ماركووالدو به طور 
ج��دی به ش��كار زنب��ور پرداخ��ت. به 
دخترش ايزولينا ه��م زنبوری تزريق 
كرد و نوبت دوم تزريق همسرش را هم 
انجام داد. چ��را كه فقط يك معالجه ی 
اصولی می توانس��ت مثمر ثمر باش��د. 
آن وقت تصمي��م گرفت به خودش هم 
تزري��ق كن��د. بچه ها معلوم اس��ت چه 
اخالقی دارند، مرتب می گفتند: »بابا، به 

ما هم آمپول بزن!«
ولی ماركووالدو ترجيح داد شيشه به 
آن ها بدهد و روانه ی ش��كار زنبورشان 

كند ت��ا مصرف روزانه اش را 
تأمين كنند.

چند روز بعد س��روكله ی 
آق��ای ريتزييری در خانه ی 
ماركووالدو پيدا شد. پيرمرد 
ديگری ه��م همراهش بود؛ 
شواليه اولريکو2 كه يكی 
از پاهاي��ش را روی زمي��ن 
می خواس��ت  و  می كش��يد 
ماركووال��دو معالج��ه اش را 

هرچه زودتر شروع كند.
پيچيد.  اين خبر همه جا 
ماركووالدو حاال ديگر به طور 
حرفه ای كار می كرد. هميشه 
نيم دوجين زنبور ذخيره نگه 
می داشت. زنبورها را تك تك 
در لوله ی آزمايشی مجزا روی 
طاقچه چيده ب��ود. اولوله ی آزمايش را 
مثل آمپول به كپ��ل بيمارانش نزديك 
می كرد، در كاغذی آن را برمی داشت و 
وقتی زنبور نيش��ش را می زد، با پنبه ی 
آغشته به الكل، هم چون پزشك ماهری، 

جايش را به سهولت مالش می داد. 
خان��ه ی آن ه��ا ي��ك اتاق بيش��تر 
نداش��ت كه تمام افراد خان��واده در آن 
می خوابيدن��د. با پاراوان��ی موقتی، اتاق 
را به دو قس��مت كردند: يك طرف اتاق 
انتظ��ار بود و در طرف ديگر، بيماران را 
می پذيرفتند. همسر ماركووالدو آن ها را 
ب��ه اتاق انتظار راهنمايی می كرد و حق 
ويزيتشان را هم البته می گرفت. بچه ها 
هم بی كار نمی نشس��تند. شيش��ه های 
خال��ی را برمی داش��تند و برای ش��كار 
زنبور به جاهاي��ی می دويدند كه كندو 
وجود داش��ت. گاهی زنب��وری آن ها را 
می گزيد، ولی از وقتی فهميده بودند به 
حالشان مفيد است، ديگر گريه و زاری 

نمی كردند.
آن سال، رماتيسم به جان مردم چنگ 
انداخته بود و طرز معالجه ی ماركووالدو با 
موفقيت زيادی مواجه شد. روزهای شنبه 
بعدازظهر، اتاق محقر زير ش��يروانيش 
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ممل��و از م��ردان و زنان��ی می ش��د كه 
از ش��دت درد س��تون فق��رات يا كمر 
می ناليدن��د. بعضی ظاهر ژنده ی فقرا را 
داش��تند و بعضی ديگر به نظر آدم های 
مرفهی می رسيدند؛ ولی همگی مجذوب 

درمان جديد ماركووالدو شده بودند.
يك روز ماركووالدو پسرهايش را صدا 
زد و گفت: »زود باش��يد، شيش��ه های 
خالی را برداريد و هرچه می توانيد زنبور 

بگيريد!« و آن ها را راهی كرد.
آن روز، روزی آفتابی بود و زنبورهای 
زيادی در هوا پ��رواز می كردند. بچه ها 
معم��والً كم��ی دورت��ر از درختی كه 
النه ی زنبورها قرار داش��ت، به ش��كار 
تك زنبورهاي��ی می پرداختند كه پرواز 
می كردند. ولی آن روز ميکلينو، برای 
آن كه بتواند س��ريع تر و هرچه بيش��تر 
زنبور شكار كند، درست حول و حوش 
دهانه ی كندوی آن ها به شكار پرداخت 
و به برادرهايش گفت: »اين طوری بايد 

شكار كرد.«
و س��عی ك��رد ب��ه محض نشس��تن 
زنب��وری، شيش��ه ی خال��ی را رويش 
بگذارد، ولی آن زنبور به سرعت به پرواز 

درمی آمد و هر بار كمی بيش��تر نزديك 
كندويش می نشس��ت. تا اين كه درست 
لب حفره ی درخت نشست. ميكلينو در 
حالی كه شيش��ه را رويش قرار می داد، 
دي��د دو زنبور بزرگ به او حمله كردند. 
گويی قصد داش��تند ب��ه كله اش نيش 
بزنند. پس��رك خودش را كنار كشيد، 
ولی ديگر دير ش��ده بود. سوزش نيش 
زنبورها را احس��اس كرد، فريادی از سر 
درد كشيد و شيشه ی خالی را رها كرد. 
ولی همين كه فهميد چه دسته گلی به 
آب داده اس��ت، درد را فرام��وش كرد: 
شيش��ه ی خالی داخل كندو افتاده بود! 
ديگر كوچك ترين صدای وزوزی شنيده 
نمی ش��د و هيچ زنبوری از كندو بيرون 
نمی آمد. ميكلينو كه حتی قدرت فرياد 
كش��يدن را هم از دس��ت داده بود، از 
ديدن زنبورها كه ناگهان مانند توده ی 
ابر سياهی و با وزوزی كر كننده، بيرون 
زده بودن��د؛ ي��ك قدم به عق��ب پريد: 
زنبورهای داخل كندو بودند كه همگی 
به صورت توده ای خشمگين به سويش 

حمله كرده بودند.
برادرهاي��ش كه فقط صدای نعره اش 

به گوشش��ان رس��يد، او را 
ديدن��د كه دو پ��ای ديگر 
هم قرض ك��رده، با چنان 
س��رعتی می دود كه هرگز 
س��ابقه نداشت. از آن جايی 
ك��ه آن توده ی اب��ر، مانند 
دود كوره، دنبالش كشيده 
ش��ده بود، گويی سرعتش 
از قوه ی بخار ناش��ی شده 

باشد. 
فرصت  حت��ی  عابري��ن 
نمی كردند بفهمند آن »اَبر« 
توأم با وزوز و آدمی كه مثل 
ب��رق و با صدايی رعدآس��ا 
پشت س��ر  را  خيابان ه��ا 

می گذارد، چيست.
در همان حال ماركووالدو 
داش��ت  مريض هايش  ب��ه 
می گفت: »صبر داش��ته باشيد، همين 

االن زنبور برايمان می رسد.«
ناگهان در باز ش��د و توده ی زنبورها 
به اتاق حمل��ه كردند. او حتی ميكلينو 
را هم نديد كه می دويد تا س��رش را در 
تشت آب فرو كند. اتاق از زنبور پر شده 
بود و مريض ها بيهوده تالش می كردند 
با دس��ت، در برابر آن ه��ا از خود دفاع 
كنند. آن ها كه رماتيسم داشتند، اين را 
هم چون معجزه ای برای شفای دردشان 
می دانس��تند و آن ها كه قدرت حركت 

نداشتند، از خشم می رقصيدند.
اول آتش نش��انی از راه رس��يد و بعد 
صليب س��رخ. ماركووال��دو روی تخ��ت 
بيمارس��تان ب��ا صورتی كه از ش��دت 
گزيدگی پُف كرده بود و قابل تشخيص 
نبود، جرئت نداشت در برابر ناسزاهايی 
ك��ه مريض هايش از تخت ه��ای ديگر 
نثارش می كردند، عكس العملی از خود 

نشان دهد.

پي نوشت
1. Ritzieri
2. Cavalier Ulrico

آبـان88

28

2



 معرفی
  مجله ی رشد

برهان متوسطه

مجله ی رياضی »رشد برهان متوسطه«، 

از سلس��له مجالت رشد، برای دانش آموزان 

دوره ی متوسطه و پيش دانشگاهی با اهداف 

زير منتشر می شود:

 رفع مشكالت درسی رياضی

 ارتقای سطح كيفی دانش رياضی

  آمادگی برای شركت در المپيادهای رياضی

 ارائ��ه ی مطال��ب ب��رای دانش آموزان 

عالقه مند، مانند: مسائلي برای حل، مسائل 

مس��ابقه ای، تفريح انديش��ه، تاريخ رياضی، 

زندگی نامه ی علمی و اجتماعی رياضی دانان 

مسلمان و معرفی سايت های رياضی

در شماره ی پاييز 88 اين مجله، مطالب 

زير را مالحظه می كنيد:

* يادهای آموزشی )محمد فرزند موسی 

مشهور به خوارزمی(

* اتحادهای مثلثاتی

* دستگاه های شمارش

* مسئله ای چالش برانگيز از احتمال

* مدل سازی و خطای اندازه گيری

* تعداد افرازهای يك مجموعه

* قضيه ی تقسيم و كاربردهای آن

* رويكرد هندس��ی � رويك��رد جبری در 
آموزش هندسه

* انتگرال گيری جدولی

* آشنايی با نظريه ی مجموعه های فازی

* هم نهشتی و كاربردهای آن

* با راهيان المپيادهای رياضی

* طراحی با رابطه های رياضی

* مطالب جذاب و خواندنی رياضی

شگفتی های مجموع

1. تعدادی از جواب های معادله ی z2=y2+x2 چنين است:
y=3 ،x=2 )I و z=5 ؛ زیرا:       52=32+42
y=8 ،x=6 )II و z=10 ؛ زیرا:            102= 62+82
302+402=502 y=40 ،x=30 )III و z=50؛ زیرا: 

آيا می توانيد، جواب های ديگری برای اين معادله بنويسيد؟

2. تعدادی از جواب های معادله ی z2= k2 +y2+x2  به صورت
 زير است:

k=12 ، y=4 ،x=3 )I و z=13 ؛ زیرا:
32+42+122 =132 

k=24 ، y=8 ،x=6 )II و z=26 ؛ زیرا:
62+82+242 =262 

k=120 ، y=40 ،x=30 )III و z=130 ؛ زیرا:
302+402+1202 =1302 

آيا می توانيد جواب های ديگر اين معادله را بنويسيد؟

3. به برابری های زير دقت كنيد. آيا می توانيد ادامه ی آن ها 
را بنويسيد؟
32+42=52

32+42+122 =132

32+42+122+842=852

32+42+122+842+36122=36132

مدانی
ما ه

سی

مربعات اعداد  طبيعی
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 آق�اي دكت�ر، مفهوم عش�ق 
چيست؟

بخش بزرگ��ي از مناب��ع اخالقي، 
عرفاني و تربيتي، به عش��ق پرداخته 
اس��ت. عش��ق حقيقي و عش��ق به 
خداوند، يعني عش��قي ك��ه حافظ، 
موالن�ا، جامي، س�نايي و عطار از آن 
ياد مي كنند، چندان بشري و زميني 
نيس��ت. اگر غزل هاي ناب س�عدي 
درباره ي عش��ق هاي زميني و بشري 
اس��ت، در حد تفّضل هاي عاشقانه و 
شاعرانه است. به هر صورت، بزرگاني 
مثل ابن سينا، عشق مجازي را نقد و 

رد مي كنند و بعضي ديگر عشق هاي 
زميني را پلي براي عش��ق به خداوند 

مي دانند. 
من ديرگاهي است كه با جوانان در 
ارتباط هستم و خصوصيات مختص 
اين دوران را مي ش��ود رشد جسمي، 
استقالل طلبي، و بيداري و شكوفايي 
ميل جنسي دانس��ت.در اين سنين 
تغييرات متع��ددي در نوجوان اتفاق 
مي افتد؛ از جمل��ه گرايش به جنس 
مخال��ف. البته اي��ن گرايش طبيعي، 
الهي و هدفمند است كه بايد به سوي 

ازدواج سوق پيدا كند.

 پيامدها يا عواقب عش�ق هاي 
دوره ي نوجواني كدام اند؟

در مرحل��ه ي اول، وقت��ي پدره��ا 
و مادره��ا متوجه موض��وع و ارتباط 
مي شوند، يا به شدت بچه ها را تنبيه 
مي كنند يا آن ه��ا را وامي دارند باهم 
ازدواج كنند كه ه��ر دو راه حل ايراد 
دارد. ديده اي��م، ازدواج هاي��ي كه بر 
مبن��اي عش��ق هاي دوره ي نوجواني 
صورت گرفته اند، به سرعت به طالق، 
افزاي��ش انحرافات اخالق��ي و قرباني 
ش��دن بچه ها در هر دو گروه پسرها 
و دختره��ا انجاميده اند. من ش��اهد 

 هنر بزرگ خويشتن داري

بهناز پورمحمد

عشق هاي دوره ي جواني و 
پيامدهاي آن در گفت وگو با 
دكتر محمود گلزاري

چن��د وقت��ي ب��ود، رفتاره��ا و 
صحنه هاي��ي كه در جامع��ه مي ديدم، 
ذهن��م را مش��غول كرده ب��ود. از خود 
مي پرس��يدم كه اي��ن رفتارها طبيعي 
هستند يا غيرطبيعي اند و بر اثر تكرار 
ب��ه يك رفتارع��ادي تبديل ش��ده اند. 
تا اين كه س��ردبير »رش��د ج��وان« از 
من خواس��تند، در اين زمينه با دكتر 
محمود گلزاري مصاحبه كنم. فرصت 
را غنيمت ش��مردم و به س��راغ همان 
جواناني رفتم كه ذهنم را مشغول كرده 
بودن��د؛ چه آن هايي كه درگير موضوع 
بودند و چه آن هايي كه با موضوع اصاًل 
درگير نبودند. برخورد اولش��ان خيلي 
جدي نبود و توأم با شوخي به سؤاالت 

من پاس��خ مي دادند. ولي وقتي متوجه 
ش��دند كه بحث جدي اس��ت، با كمي 
تأمل رفتارش��ان براي خودش��ان هم 

سؤال برانگيز شد.
گروه ديگري كه به سراغشان رفتم، 
پ��در و مادره��ا و اولي��اي دبيرس��تان 
بودند. پس از اين كه موضوع را با آن ها 
مط��رح كردم، متوجه ش��دم كه آن ها 
هم برخوردهاي متفاوت داش��ته اند: يا 
متوج��ه رفتار جوانان نش��ده اند، يا اگر 
شده اند، تنبيه هايي را اعمال كرده اند كه 
صدمات آن ها جبران ناپذير بوده است. 
در نهاي��ت اين گروه هم مي خواس��ت 

بداند چه كاري درست است. 
دكتر محمود گلزاري، روان ش��ناس، 

پژوهش��گر و عض��و هيئ��ت علمي 
دانشگاه عالمه طباطبايي است. 

ايشان در طول س��ال هاي 1361 تا 
1368 با مجالت رشد با عنوان سردبير 
»رش��د معلم« و سردبير »رشد جوان« 
همكاري داش��تند كه باعث خرسندي 
و افتخار ماس��ت. از آن سال ها مقاالت 
متع��ددي از ايش��ان به ي��ادگار مانده 

است.
به گفته ي خودشان: »مقاالتم بيشتر 
از رش��د معلم، در رشد جوان به چاپ 

مي رسيد؛ به قول حافظ:
عهد ما با لب شيرين تو امروزي نيست

ديرگاهي است كه از اين جام هاللي 
مستم«

می
حي

ه ر
طيب

س: 
عك
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بس��ياري از اين مشكالت بوده ام و به 
همين دليل ضروري است اين مسئله 

را جدي بگيريم.
همه ي ح��رف من اين اس��ت كه 
»چني��ن كشش��ي طبيع��ي اس��ت. 
ريش��ه در طبيعت انس��ان ها دارد و 
ميل��ي خداداد اس��ت«. نه پ��دران و 
مادران، نه خ��ود بچه ها، و نه مربيان 
مدارس، هيچ كدام از اين موضوع آگاه 
نيستند و نمي دانند چه بايد كرد. يك 
پديده ي طبيعي، در بستر پنهان كاري 
و ناآگاهي مي رود كه آسيب برساند. 
م��ا جلوي پدي��ده ي طبيع��ي را كه 
به  بگيري��م. نمي توانيم  نمي تواني��م 
دختري در نوجواني بگوييم كه ميلي 
به پس��ري نداش��ته باش يا برعكس. 
اتفاقاً ما مي گوييم كه اگر ميل داشته 
باشد، س��الم است و طبيعي. بهترين 
و سالم ترين راه ارتباط، ازدواج است. 
فاصله ي بي��داري غريزه ي طبيعي تا 
ازدواج در جامعه ي ما خيلي طوالني 
و حداقل 10 س��ال است. در اين ده 
سال ما خيلي چالش و بحران داريم.

وقتي مي گوييم اين پديده طبيعي 
است، مقصودمان اين نيست كه بايد 
به آن دامن زد، يا وقتي پيدا ش��د، به 
ارتباط منجر نش��ود. مثل اين است 
كه اگر گرس��نه شديم و غذا گيرمان 
نيامد، طبيعي اس��ت ك��ه براي رفع 
گرس��نگي دزدي كنيم. خي��ر، اين 
رفت��ار غيرطبيعي اس��ت. مي توان با 
روزه گرفت��ن و ي��ا كارهاي��ي غير از 

دزدي، بر گرسنگي پيروز شد. 
ارضاي غريزه ي جنس��ي با ازدواج 
صورت مي گيرد. روان شناس معروفي 
به نام اس�ترنبرگ، بحث��ي دارد كه 
نام آن را »مثلث عش��ق« يا »مثلث 
ازدواج« گذاشته است. سه رأس اين 
مثلث عبارت اند از: صميميت، تعهد و 
شور ش�هوت. اگر اين سه تواماً باهم 

اتف��اق بيفت��د، ازدواج خوبي صورت 
مي گيرد. 

 آي�ا ح�رف اس�الم ه�م همين 
است؟

بله، حرف اس��الم هم همين است. 
ازدواج مسئوليت بزرگي است كه به 
دنب��ال خود، تعهد و اس��تقالل را به 

همراه دارد.
ما به جوانان مي گوييم، شما چند 
راه بيش ت��ر نداري��د. يك��ي اين كه با 
جنس مخال��ف رابطه برق��رار كنيد 
و به س��رعت ب��ه مرحل��ه ي غريزي 
برس��يد. به خودتان هم بگوييد، يك 
كش��ش غريزي است و ايرادي ندارد. 
هيچ فرهنگ��ي اي��ن بي بندوباري را 
قبول ن��دارد. طبيعت زن ها هم اصاًل 
نمي پذي��رد. چون در برخ��ورد اول، 

هدف زن از برق��رار كردن ارتباط دو 
مورد است: يكي عاطفه و ديگر آرمان 
طوالني. اين نتيجه ي يك تحقيقات 
اس��ت. طبق  ج��دي روان شناس��ي 
يافته ه��اي آخرين مطالعات غربي ها، 
تفاوت زن با مرد در اين است كه زن 
در برخورد با م��رد، در مرحله ي اول 
از او عاطفه و عشق پايدار مي خواهد، 
در حالي كه م��رد به جاي عاطفه به 

غريزه ي كوتاه مدت فكر مي كند.
يك روان ش��ناس زن به نام شيبل 
هاي�ر، در كتاب��ش ك��ه به فارس��ي 
ه��م ترجمه ش��ده اس��ت، مي گويد: 
گرچه فرهن��گ آمريكايي تا اندازه اي 
مي پذيرد كه دختران رابطه ي غريزي 
برق��رار كنند، ام��ا درص��د بااليي از 
دختران دچار پريش��اني و اضطراب 

مي شوند و نمي پذيرند و نمي خواهند 
كه به اين گونه ارتباطات ادامه بدهند؛ 
چون ذاتش��ان اين گونه ارتباطات را 

نمي پذيرد.
مي گوين�د  جوان�ان  بعض�ي   
مي خواهي�م فقط دوس�ت ش�ويم، 
يك دوس�تي پاك و س�اده و بدون 
كشش هاي غريزي. برقراري چنين 

رابطه اي امکان پذير است؟
نه نمي ش��ود. طبيع��ت دو جنس 
اج��ازه ي چنين ارتباطي را نمي دهد. 
اين دوس��تي ساده و سالم، پاك جلو 
نمي رود. عاطفه در دختر و غريزه در 
پس��ر آن ها را به ارتباط نزديك تري 
مي كش��اند. قرن ها قبل هم س�عدي 

گفته است: 
پسر چون به ده بر گذشتش 

به بيگانگان گو فراترنشين
بر پنبه آتش نشايد فروخت

كه تا چشم برهم زني خانه سوخت
 درباره ي تجربه ي دوستي قبل 

از ازدواج چه نظري داريد؟
كس��اني هس��تند ك��ه مي گويند 
مي خواهيم تجربه كنيم. بايد جلوي 
تجربه ك��ردن آس��يب ها را گرف��ت. 
نمي ش��ود هر چي��زي را تجربه كرد. 
نبايد سيگار كش��يدن را تجربه كرد. 
يا نمي توان ب��ه بچه ي كوچك اجازه 
داد، بازي كردن با گاز را تجربه كند. 
همه ي اين تجربيات به كش��ش هاي 

غريزي منجر مي شوند.
بعضي ه��ا هم مي گويند اش��كالي 
ندارد، مي خواهي��م ازدواج كنيم. در 
حالي ك��ه در بررس��ي هاي ما ديده 
ش��ده اس��ت كه انگيزه ي اول درصد 
بااليي از پس��ران ازدواج نيس��ت. با 
صحب��ت و ب��ه بهان��ه ي ازدواج وارد 
اي��ن رابطه ها مي ش��وند، در صورتي 
كه اص��اًل ازدواجي در كار نيس��ت و 
اگ��ر موض��وع ازدواج را جدي پيش 

هي��چ ف�رهنگ�ي اي�ن 
بي بند وباري را قبول ندارد
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بكشيم، زير بار ازدواج نمي روند. پسر 
16 يا 17، يا حتي 20ساله ي بي كار، 
چ��ه امكاناتي ب��راي ازدواج دارد؟ دو 
نفري كه ممكن اس��ت مذهبش��ان، 
باه��م  تحصيالتش��ان، فرهنگش��ان 
متفاوت باشد، چگونه ازدواج موفقي 
خواهند داش��ت؟ ازدواج عش��ق هاي 
تند بيش از ازدواج هاي ديگر به طالق 
مي انجامد. از نظر روان شناسان غربي، 
ازدواج هاي عاش��قانه ي تند سرانجام 

درستي ندارند.
دوس��تي ها هم پاك و س��اده جلو 
نمي رون��د. در فرهن��گ م��ا معموالً 
اي��ن نوع ارتب��اط همراه مي ش��ود با 

پنهان كاري و به اضطراب و ناراحتي 
به دليل احس��اس گن��اه، و به دنبال 
آن افت تحصيلي، فهميدن خانواده، 
دروغ گفتن ه��اي پش��ت س��ر ه��م 

در ص��ورت ادامه ي رابط��ه، و زير پا 
گذاشتن مباني ديني و اخالقي را در 
پي خواهد داش��ت . اگر اين رابطه ها 
به خلوت كش��يده ش��وند، س��المت 
اخالقي آن ه��ا از بين مي رود و دچار 
بحران ه��اي ح��ادي، از جمله تجاوز 
در قرار عاش��قانه يا خشونت در قرار 

عاشقانه مي شوند. 
طرفي��ن،  نگراني ه��اي  از  يك��ي 
اضطراب و نگراني از دست دادن مرد 
مورد عالقه اس��ت و اي��ن كه نكند با 
كس ديگري دوس��ت شود. البته اين 
مورد براي هر دو جنس دختر و پسر 
اتفاق مي افتد و براي جوانان حسادت 
عجيبي هم��راه با اضطراب، نگراني و 
افس��ردگي براي بچه هايي كه رابطه 

دارند به وجود مي آيد. 
  بعضي جوانان نسبت به جسم 
خودشان حساسيت بيمارگونه پيدا 

مي كنند.
بله مش��كل ديگر، احساسي است 
كه نس��بت به جس��م خودشان پيدا 
مي كنند. معموالً بع��د از اين رابطه، 
جوان��ان حساس��يتي بيمارگونه پيدا 
مي كنند. مثاًل دختري كه كمي چاق 

است يا پسري كه قدش كوتاه است، 
از اي��ن ويژگي خود آزرده مي ش��ود. 
مثاًل پس��ر قبل از اين رابطه ها، درس 
مي خوان��ده، ش��اد بوده و ش��يطنت 
مي كرده اس��ت. بعد از پي��دا كردن 
دوست دختر، تازه متوجه مي شود كه 
من قدم كوتاه است. فالني گفت كه 
دوستش قد بلندتر است. اين مي شود 
كه از ق��دش متنفر مي ش��ود. عمل 
جراحي هايي كه به منظور تغيير شكل 
اعضاي بدن صورت مي گيرند، ناشي 
از آن هس��تند كه به قول خارجي ها، 
تصور بدني به  هم خورده و مس��ائل 

جسمي زير سؤال رفته است.
عقوب��ت ديگ��ر پنهان ك��ردن از 
خانواده، صرف وقت زياد براي پنهان 
كردن از والدين و يا صرف وقت زياد 
براي برقراري ارتباط است. اين موارد 
آرام��ش و فرصت موفقيت در درس، 
ورزش و هن��ر را از جوان مي گيرد و 
از بي��ن مي برد. به ع��الوه، دين  داري 
خيلي مخدوش مي شود و بين رابطه 
و دين داري، ناگزير مي ش��وند دين را 

كنار بگذارند.
 آيا خودكشي يا گرايش به مواد 

ازدواج عشق هاي تن�د، 
بي��ش از ازدواج ه�اي 
ديگر به طالق مي انجامد

آبـان88

32

2



مخ�در ه�م از عواقب اين مس�ئله 
است؟

بله، پسرها در اثر سرخوردگي از اين 
رابطه ها، به شدت افسرده مي شوند و 
در بچه ه��اي بزرگ تر، خودكش��ي يا 
گرايش به مواد مخدر ديده مي شود. 
دخترها بعد از بي وفايي طرف مقابل 
و س��رخوردگي، به خودزني اخالقي 
مي رسند. فكر مي كنند همه ي پسرها 
بي وفا هس��تند و تندتند ب��ا هر آدم 

ديگري رابطه برقرار مي كنند.
بي��ش از 90 درصد از اين رابطه ها 
ب��ه ازدواج ختم نمي ش��وند. اگر هم 
ازدواج كنن��د، چون نس��بت به هم 
بي اعتم��اد هس��تند و دائ��م از فاش 
دوستانشان  توسط  رازهايشان  شدن 
نگران اند، زندگ��ي بادوامي نخواهند 
داش��ت. متأس��فانه باز ديده ش��ده 
اس��ت، آدم هايي كه با كس��ي رابطه 
داش��ته اند و سپس با شخص ديگري 
ازدواج كرده اند، گاهي دوستان قبلي 
دست از سرش��ان برنداشته اند. قرآن 
هم مي فرمايد: »كس��اني كه قبل از 
ازدواج، سابقه ي رابطه با كس ديگري 
را داش��ته باشند، وفاداري شان بعد از 

ازدواج خيلي كم مي شود.«
 توصيه ي ش�ما روان شناس�ان 

درباره ي اين روابط چيست؟
البته باي��د متذكر ش��وم، آخرين 
ب��ر  تأكي��د  راه ح��ل،  و  رويك��رد 
خويشتن داري جنس��ي است؛ يعني 

هم��ان نكته اي كه ما در منابع ديني 
داريم. چون اين ميل و كشش طبيعي 
و خداداد است، بهترين و سالم ترين 
راه چنين ارتباطي، ازدواج است، ولي 
ن��ه بالفاصله بعد از بيدار ش��دن اين 
مي��ل و غريزه ي طبيعي. جوانان بايد 
بتوانند اين ميل را مديريت و كنترل 
كنند. تأييد مي كنم كه اين كش��ش 
طبيع��ي اس��ت و عالمت س��المت 
جوانان اس��ت. اما همين موضوع كار 
را براي آنان سخت مي كند. چون اگر 
بخواهند جلوي اين غريزه را بگيرند، 

مشكالت فراواني سر راهشان به وجود 
مي آيد. پس بايد از جايي شروع كنند 
كه عالقه مند به مبارزه با آن باش��ند 
و خودش��ان را تقويت كنند. حداقل 
بدانند كه اين گونه رابطه ها را نداشتن، 

خيلي هنر است. 
توصي��ه مي كن��م ك��ه از رحمت 
خداون��د دور نش��وند و ب��ه خاط��ر 
رابطه، نماز را ترك نكنند. مي توانند 
نمازش��ان را بخوانند و از گناهي كه 

توبه  مرتكب شده اند، 
خداوند  كه  كنند 

ه ي  بخش��ند
اس��ت.  مهرب��ان 
جمل��ه ي »جلوي 
ض��رر را از هر جا 

منفع��ت  بگي��ري 
اين ج��ا  اس��ت،« 
ص��دق  كام��اًل 

مي كند.

جوانان بايد بتوانند اين ميل 
را مديريت و كنترل كنند



 برخي اف��راد هنگام مطالعه، يا 
انجام تكاليف س��ر وگردن يا تنه ي 
خود را به جلو متمايل مي كنند. آيا 

اين حالت درست است؟
وقتي هنگام مطالعه سر يا تنه را به 
جلو خم مي كنيم، تعادل در انحناهاي 
س��تون مهره ها به هم مي خورد. لذا 
بهتر اس��ت در حالت مطالعه يا انجام 
تكاليف توجه داشته باشيم كه الله ي 
گ��وش در امتداد مفصل ش��انه قرار 
داش��ته باشد. دست ها )هر دو ساعد( 
بر روي ميز و ش��انه ها در يك سطح 
قرار گيرد. اگر احس��اس خس��تگي 
كرديد بالفاصله تغيير وضعيت دهيد. 
پ��س به جاي خم ش��دن ب��ه جلو، 

 خان��م دكت��ر، رعاي��ت اصول 
صحيح نشس��تن تا چه مي��زان در 
پيش گي��ري از مش��كالت س��تون 

فقرات مؤثر است؟
مي دهند،  نش��ان  تحقيقات  نتايج 
بيش��تر ناهنجاري ه��اي وضعيتي از 
قبيل پش��ت گرد، كمر گود و يا... كه 
دانش آم��وزان بدان دچار مي ش��وند، 
در اث��ر عادات غل��ط رفتاري از قبيل 
بدنشستن، بد خوابيدن، بد راه رفتن 
و... به وجود مي آيند. س��تون مهره ها 
را به صورت ي��ك طناب فرض كنيد. 
زمان��ي كه از يك ط��رف در آن موج 
ايجاد كنيم، اين موج به سر ديگر آن 
منتقل خواهد ش��د. به عبارت ديگر، 
اگ��ر فردي دچار گودي كمر ش��ديد 
ش��ود، بعد از مدتي ستون مهره هاي 

او تغيير وضعيت مي دهد و او دچار 
پشت گرد نيز خواهد شد. پس 

بهترين راه ب��راي جلوگيري 
ناهنجاري ه��ا،  از تش��ديد 
رعاي��ت اص��ول صحي��ح 

نشستن است.

 مس��ائل فرهنگ��ي و تربيتي چه 
نقشي مي توانند در درست يا غلط 

نشستن داشته باشند؟
روي زمين غذا خوردن و استفاده 
از توالت ايراني جزو فرهنگ ماست 
و در هر دو حال��ت، زاويه ي مفصل 
زان��و از 90 درجه كمتر مي ش��ود. 
زمان��ي كه دو زان��و يا چه��ار زانو، 
قورباغه اي، روي يك پا و يا زانوهاي 
خم در سينه مي نشينيم، به اعصاب 
ناحيه ي زانو فش��ار مي آي��د و اين 
اعصاب آس��يب مي بيند. لذا توصيه 
مي شود، براي نشستن از صندلي و 
در خصوص توالت رفتن نيز از توالت 

فرنگي استفاده شود.

 غلط نشستن ممنوع!
گفت وگو با دكتر افسانه سنه

مریم سعیدخواه نشس��تن، راه رفتن، خوابي��دن و يا... همه و هم��ه وضعيت هاي 
حركتي هس��تند كه در طول شبانه روز چندين  و چندبار تكرار مي شوند. 
تا به حال فكر كرده ايد چند ساعت در طول روز مي نشينيد؟ چند ساعت 
را درس��ت مي نشينيد؟! درست يا غلط نشستن نوعي عادت است؛ عادتي 
كه در صورت غلط بودن؛ مي توان آن را را اصالح كرد تا دچار ناهنجاري 

اسكلتي نشويم. در اين ارتباط، گفت وگويي كوتاه با خانم افسانه سنه 
دكتراي تربيت بدني و اولين مسئول كميته ي حركات اصالحي در 

فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيك داريم:

عكس از: طيبه رحيمی و رضا بهرامي
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جس��مي زير كتاب ق��رار دهيم تا با 
افزايش ارتفاع كتاب مورد مطالعه، از 
خم كردن سر به جلو خودداري كرده 

باشيم.
 گاهي افراد هنگام نشستن روي 
صندل��ي لم مي دهند يا به اصطالح 
سرمي خورند.آيا به ستون مهره هاي 

آن ها آسيب وارد نمي شود؟
يافته هاي تحقيقات نشان مي دهند 
ك��ه در بهتري��ن وضعيت نشس��تن، 
انحن��اي س��تون مهره ه��ا در حالت 
طبيعي خود قرارمي گيرند. اين بدان 

معنا نيست كه فرد كاماًل صاف 
بنش��يند )زاوي��ه ي تنه 

ب��ا ران 90 درجه(. 
ي��ن  ب تر مطلو
زاوي��ه بين ران 
و تن��ه حدود 

135 درجه اس��ت. در اي��ن زاويه 
فشار كمتري به ديسك هاي ستون 
مه��ره، ماهيچه ه��ا و تاندون ه��اي 

مربوطه وارد مي آيد.
 ناهنجاري هاي��ي ك��ه در اثر 
غلط نشستن به وجود مي آيند، در 
چه س��ني بروز مي كنند؟ و براي 
پيش گيري از اين ناهنجاري ها چه 

بايد كرد؟ 
در هر س��ني عادات غلط نشستن 

مش��كالتي به همراه خواهد 
داشت. با افزايش سن 

انرژي  بايد زمان و 
را  بيش ت��ري 

ب��راي كاهش 
ناهنجاري ها 
كرد  ص��رف 
و ص��د البته 
نتيج��ه ي 

هم  كمت��ري 
خواهيم گرفت. 

»دامن��ه ي  در  ام��ا 
رش��دي« كه از س��نين 

مدرسه تا پايان مرحله ي بلوغ 
را ش��امل مي شود، اثرات بد نشستن 
بسيار شديدترند و عواقب بدتري به 
هم��راه خواهند داش��ت. لذا بهترين 
زمان ب��راي پيش گيري و 
اص��الح ع��ادات 

غلط نشستن و 
اجراي تمرينات 
ح�رك����ات  و 
اصالحي، سنين 
ش��روع مدرس��ه تا 

پايان مرحله ي بلوغ است.
 اص��ول صحي��ح  نشس��تن روي 

صندلي چيست؟
الله ي گوش در امتداد وس��ط مفصل 
شانه قرار داشته باشد. تكيه گاه صندلي 
حدود 110 تا 120 درجه زاويه داش��ته 
باشد. پش��تي صندلي در قسمت پايين 
انحنايي داشته باشد تا گودي كمر را پر 
كند. اگر ب��راي مدت طوالني از صندلي 
براي نشستن استفاده مي كنيد، بايد در 
قس��مت  باالي آن جايي براي استراحت 
سر و گردن وجود داشته باشد. دست ها 
از ناحيه ي آرنج بر دسته ي صندلي تكيه 
داده شوند. پاها از صندلي آويزان نباشد 
و ب��ه صورت��ي، كف پ��ا روي زمين قرار 
گيرد، توصيه مي ش��ود. براي استراحت 

پاها، از زيرپايي شيب دار استفاده شود. 
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تفکر زيبا، رفتار زيبا
سهراب س�پهری 45 سال پيش 

در شعر بلند صدای پای آب گفت:
چشم ها را بايد شست
جور ديگر ب��ايد ديد

سهراب سپهری شاعر كه دنيا را زيبا 
می دي��د و زيبا می پس��نديد و برای 
زيبات��ر كردن دنيا ش��عر می گفت و 

نقاش��ی می كرد، معتقد بود: اگر جور 
ديگ��ری غير از عادت ه��ای معمولی 
خود به هستی نگاه كنيم، آن گاه دنيا 

را پر از زيبايی خواهيم ديد.
نمی خواهم شعر سهراب را تفسير 
كنم. می خواهم از زيبايی زبان و نگاه 
او وام بگي��رم و بگويم نگاه زيبا باعث 
ذهن زيبا می ش��ود. تفكر زيبا باعث 

رفتار زيبا می شود؛ چيزی كه خداوند 
و پي��ام آوران خ��دا ب��ه ما س��فارش 

می كنند.
اين چكه شعر س��پهری، از آن جا 
نظ��ر مرا به خ��ود جلب ك��رده كه 
وی به درس��تی به يك نكته ی مهم 
روان شناس��انه اش��اره كرده اس��ت. 
س��المت روانی بشر در اين است كه 

             دوبـاره ببينيـم
علیرضا متولی
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عادت های  اس��ير 
نش��ود.  خ��ود 
ن  نس������ا ا
ی  د ج��و مو
كه  اس���ت 
حت��ی  ا به ر
ه��ر  ب��ه 
ضعيت��ی  و
ع�����ادت 

م���ی كن��د. 
ع��ادت  به ويژه 
رفتاره���ای  ب��ه 
ن����گاه  و  ناپس��ند 
ناپس��ند ب��ه دنيا برای 
او كاری بس ساده و سهل 
است؛ به خاطر همين است كه 
بيشتر انس��ان ها از وضعيت موجود 
خود راضی نيس��تند. چ��ون عادت 
كرده ان��د به هر چي��زی طوری نگاه 
كنند كه برايشان تعريف شده است؛ 
ن��ه آن طوری ك��ه آن پدي��ده واقعاً 

هست.
يكی از دليل های تنبلی و كسالت، 
يكنواخت��ی در ديدن اس��ت. و بدتر 
از آن وقتی اس��ت ك��ه به هر چيزی 
كه می بينيم، تعبيرها و تعريف هايی 
هم س��نجاق می كنيم. وقتی با تعبير 
و تفس��ير و قضاوت اوليه به پديده ها 
نگاه می كنيم، از كسالت و بی حالی به 
هيجان های دروغين مثل كينه ورزی 
يا عش��ق های بی اس��اس و وقت گير 

دچار می شويم.
اي��ن نوش��ته نمی خواه��د چيزی 

به تو ي��اد بدهد يا نكت��ه ای را به تو 
تحمي��ل كند؛ بلكه در پی آن اس��ت 
ك��ه ذهن ت��و را قلقلك بده��د. اگر 
بتوانی رابط��ه ای بين كلمات كليدی 
اين نوش��ته پي��دا كن��ی، كم كم در 
رفتارت تغييرات خوبی پيدا می شود. 
اي��ن كلم��ات عبارت ان��د از: ديدن، 
شستن چشم ها، جور ديگر ديدن، 
عادت، س�المت روانی، كينه ورزی، 

عشق های بی اساس و...

نردبان رشد
اگر من بتوانم با كلمه هايی كه در 
نوشته ام می آورم، افكارت را از حالت 
س��اكن به حالت فع��ال دربياورم، به 
ت��و كمك ك��رده ام يك ي��ا چند پله 
از نردبان رش��د فكری و عاطفی باال 
بروی. تفاوت كس��ی ك��ه از يك پله 
پايين تر به هس��تی و پيرامونش نگاه 
می كند با كس��ی كه همين كار را از 
يك يا چند پله باالتر انجام می دهد، 

چيست؟
پ��س در ط��ول س��ال تحصيلی 
تابلوهاي��ی به تو نش��ان می دهم كه 
هميشه با تو هستند؛ اما از كنار آن ها 
بی تفاوت رد می شوی. اين بی تفاوتی 
به خاطر آن است كه به حضور آن ها 
در زندگی ات عادت ك��رده ای. مثل 
ط��رح و نقش قاليچه ای كه زير پای 

توس��ت و ش��ايد حتی ندانی كه در 
طرح اين قاليچه گل هس��ت يا مرغ 

يا هردو!
رمزگشايی ها

خب! دوس��ت عزيز من، ما در اين 
نوش��ته ها می خواهيم با هم به درون 
بعض��ی از اي��ن پديده ه��ا و امكانات 
پيرامون مان نفوذ و آن ها را رمزگشايی 
كنيم. ب��ا اي��ن رمزگش��ايی ها جور 
ديگر ديدن را آغ��از می كنيم. با اين 
رمزگشايی ها درواقع چشم هايمان را 
برای ج��ور ديگر ديدن شست و ش��و 
می دهيم. و بعد به گوش ها می پردازيم 
تا از گمش��ده ی بشريت امروز، يعنی 
خوب ش��نيدن، رمزگشايی كنيم. به 
درون حس المس��ه ه��م می رويم تا 
به مفهوم نوازش كه نياز هميش��گی 
بش��ر است، برس��يم. بعد از آن حس 
بويايی را بهانه می كنيم تا به موضوع 
پيش بينی تغيي��رات آينده ی زندگی 
بپردازيم. به حس چشايی هم سری 
می زنيم تا بهانه ی خوبی باش��د برای 
پرداختن ب��ه مزه ی خ��وب زندگی. 
يك حس ديگر هم هست كه بعدها 
درباره ی رمز و راز آن مطالبی خواهم 

نوشت.
نکت�ه ی آخ�ر اين كه رم�ز و راز 
و  س�پهری  س�هراب  جاودانگ�ی 
بس�ياری از هنرمن�دان ديگ�ر در 
همي�ن اس�ت ك�ه هس�تی را جور 

ديگری حس می كردند.

تفک�ر زيب�ا باع�ث رفتار 
زيب�ا می ش�ود؛ چيزی كه 
خداوند و پي�ام آوران خدا 
ب�ه م�ا س�فارش می كنند
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مانده بوديم كه براي اين شماره ي 
»رشد جوان« چه بنويسيم كه به قول 
معروف نه سيخ بسوزد و نه كباب كه 
يك دفعه يادمان آمد، س��ردبير فعلي 
رشد جوان عالقه ي عجيبي به فلسفه 
دارد! )تا اين جاي مطلب هيچ ربطي 

به طنز ندارد!(
بعد ب��ا خودمان گفتي��م كه براي 
خوش آم��د ايش��ان، ي��ك مطلب در 
مورد فلسفه بنويسيم كه هم ديگران 
بخوانن��د و لذت ببرن��د و هم اين كه 
با آوردن نام س��ردبير، باعث شهرت 

ايشان نيز بشويم!
ضمن��اً تهدي��د مي كنيم ك��ه اگر 
س��ردبير مجله اين مطل��ب را چاپ 
نكن��د، او را وادار كني��م كه از اول تا 
آخر اين ش��ماره ي رش��د ج��وان را 

بخواند!

مي گوين��د يك آقا پس��ر به ظاهر 
درس خ��وان ك��ه با س��الم و صلوات 
فراوان براي تحصيل فلسفه به خارج 
از كش��ور رفته بود، بعد از اخذ مدرك 
ليسانس براي ديدار پدر و مادرش به 

شهرشان برگشت.

يك شب، سر سفره ي شام، پدرش 
از او پرسيد: 

� پس��رم، ما كه باالخره نفهميديم 
اين درس فلسفه كه تو خواندي يعني 

چه و به چه دردي مي خورد!
پس��ر، بادي به غبغ��ب انداخت و 
كراواتش را روي س��ينه اش جابه جا 
كرد )نپرس��يد كه چرا موقع شام، آقا 
پسر داس��تان ما كراوات بسته بود!( 
و گفت: »خيلي مع��ذرت مي خواهم 
پدرجان فهم اين موضوع براي ش��ما 
كه سواد نداريد سخت است، اما من 
س��عي مي كنم كه با يك مثال، آن را 

براي شما روشن كنم.«
و بعد به دو جوجه ي بريان شده كه 
وسط سفره ي شام بودند، اشاره كرد 
و پرس��يد: »پدرجان! شما مي گوييد 
ك��ه در اين س��فره، چند ت��ا جوجه 

هست؟«
پدر با تعجب ج��واب داد: »معلوم 

است، دوتا!«
پسر دوباره بادي به غبغب انداخت 
و گفت: »اما فلسفه ثابت مي كند كه 

اين جا سه تا جوجه هست.«
الخال��ق!  »ج��ل  گف��ت:  پ��در 

چه طوري؟«
پس��ر با اش��اره به جوجه ها گفت: 
»اي��ن يكي، آن هم دو ت��ا. بنابراين، 

يك با دو مي شود سه تا!«
پ��در لبخندي زد و گفت: »چه قدر 
جالب! پس فلس��فه اين اس��ت، چه 
خ��وب! تازه، باع��ث صرفه جويي هم 

مي شود!«
بع��د يكي از جوجه ه��ا را به طرف 
خودش كش��يد و جوج��ه ي ديگر را 
در بش��قابي گذاش��ت و به همسرش 
داد و رو به پس��رش گف��ت: »خيلي 
خوب ش��د. اين دو تا جوجه سهم ما 
و س��ومي هم طبق فلسفه ي خودت، 

سهم تو! بخور، نوش جانت!!«

از اي��ن حكاي��ت بي م��زه نتيج��ه 
مي گيريم كه:

1. با فلسفه فلس��فه كردن، شكم 
آدم سير نمي شود.

2. فلس��فه خيلي خوب است، اما 
احترام به پدر و مادر واجب تر است!

3. هنوز هيچي نش��ده، كفگيرمان 
ته ديگ خورده كه مجبور شديم اين 

مطلب را بنويسيم!!

فايده ي فلسفه!
احمد عربلو
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 ابتدا به صورت خالصه بفرماييد، 
المپيادهای علمی در جهان و ايران 
از چ�ه س�ابقه ای برخوردارند و در 
ح�ال حاضر، اي�ران در المپيادهای 

جهانی چه جايگاهی دارد؟
كه  علم��ی  مس��ابقات  س��ابقه ی 
م��ا ام��روز آن را به ن��ام »المپياد« 
می شناس��يم، به س��ال های نخست 
دهه ی 1960 برمی گردد. در س��ال 
1958، چند كش��ور اروپايی شرقی 
يك مسابقه ی رياضی را پايه گذاری 
كردن��د ك��ه نخس��تين دوره ی آن 
ب��ا حض��ور پنج تي��م و در كش��ور 
رومانی برگزار ش��د. بعدها با افزايش 
و حضور  ش��ركت كنندگان  تع��داد 
دانش آموزان نخبه ی سراسر جهان، 
اي��ن مس��ابقات به المپي��اد رياضی 
تغيي��ر ن��ام ياف��ت و به تدريج ديگر 
المپيادها ني��ز به همان ترتيب پا به 

عرصه ی وجود نهادند.
جمهوری اس��المی ايران در سال 
1366 ب��رای اولين ب��ار ب��ا دريافت 
بيست و شش��مين  از  دعوت نام��ه ای 
المپي��اد جهان��ی رياضی در كش��ور 
كوب��ا، با حضور دانش آم��وزان ايرانی 
در اين مس��ابقات موافقت كرد. شش 
نف��ر برگزيده ی س��ومين مس��ابقات 
رياضی كش��ور، به سرپرس��تی دكتر 

محمدعل�ی نجفی، پ��س از ديدار با 
مقام معظم رهب��ری كه در آن زمان 
مسئوليت رياست جمهوری اسالمی 
اي��ران را برعه��ده داش��تند، ع��ازم 

مسابقات شدند.
درحالی كه هيچ كس شانسی برای 

دانش آموزان ايرانی تصور نمی كرد، در 
همان نخستين حضور، با كسب 70 
امتياز و يك مدال برن��ز، ايران مقام 
بيست و شش��م را در ميان كشورهای 
ش��ركت كننده كس��ب كرد. بيش از 
سه سال از آغاز حركت نگذشته بود 
كه نتيج��ه ی تالش ها و همدلی های 

مسئولين و اعضای كميته های علمی 
آشكار شد و نخس��تين مدال طالی 
رياضی در كشور سوئد به دست آمد. 
ب��ه اين ترتيب تيم ايران به آرامی در 
همه ی رش��ته ها به مرز ده تيم برتر 

جهان1 رسيد.

  »باشگاه دانش پژوهان جوان« 
ك�ه هم اكن�ون متول�ی برگ�زاری 
دانش آموزان  علم�ی  المپياده�ای 
سراسر كشور است، چگونه تأسيس 

شد؟
در نخس��تين س��ال های برگزاری 
المپياده��ای علم��ی كش��ور، ام��ور 
مربوط به اي��ن المپيادها در واحدی 
از »س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزی 
آموزشی« وزارت آموزش و پرورش به 
نام واحد »المپياد« انجام می گرفت. 
اما با افزايش تع��داد دانش پژوهان و 
متنوع ش��دن فعاليت های مربوط به 

 زمان و نحوه ی برگزاری
  المپيادهای علمی كشور      

پاي صحبت بهزاد صولتيان، مدير روابط عمومی باشگاه دانش پژوهان جوان
نصراهلل دادار

»المپيادهای علمی«، از مهم ترين آزمون های علمی كش��ور هس��تند كه هر سال در سراسر كشور برگزار می شوند. 
اطالع به موقع از زمان، شرايط و نحوه ی برگزاری اين المپيادها، ازجمله نيازهای مبرم دانش آموزان دوره ی متوسطه است. 
به منظور آگاهی از چگونگی برگزاری اين آزمون ها كه هم اكنون در هفت رش��ته ی علمی ش��امل رياضی، فيزيك، شيمی، 
كامپيوتر، زيست شناس��ی، ادبی و اختر فيزيك )نجوم( برگزار می ش��وند، گفت و گويی با آقای بهزاد صولتيان، مدير روابط 

عمومی »باشگاه دانش پژوهان جوان« انجام داده ايم كه توجه شما را به آن جلب می كنيم.

اي�ران نخس�تين م�دال 
طالی المپي�اد رياضی جهان را 
در كشور سوئد به دست آورد و 
به آرامی در همه ی رش�ته ها به 

مرز ده تيم برتر جهان رسيد
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گزينش، آموزش و اعزام به مسابقات 
جهانی، و هم چنين ضرورت حمايت 
از آنان در ادامه ی مسير كه با وظايف 
برنامه ري��زی  و  پژوه��ش  س��ازمان 
آموزش��ی هم خوانی نداش��ت، طرح 
تأس��يس مجموع��ه ای جدي��د برای 

انجام اي��ن امور مطرح ش��د و آقای 
دكتر حداد عادل، معاون پژوهش��ی 
وق��ت وزارت آموزش و پ��رورش نام 
»باشگاه رياضی دانان جوان« را برای 
آن پيش��نهاد كرد. با حضور ايران در 

ديگر مس��ابقات جهانی، نام »باشگاه 
دانش پژوهان جوان« برای آن در نظر 
گرفته ش��د كه اس��اس نامه ی آن در 
سيصد و چهلمين جلسه ی »شورای 
عالی انق��الب فرهنگ��ی«، در تاريخ 
10 آب��ان 1373 به تصويب رس��يد. 
باش��گاه دانش پژوهان جوان عماًل در 

شهريورماه 1374 تأسيس شد.
باش�گاه  اه�داف  مهم تري�ن   

دانش پژوهان جوان چيست؟

دانش پژوهان  نمايش��گاه  اه��داف 
جوان عبارت اند از: شناسايی، جذب، 
پرورش، حمايت و هدايت دانش آموزان 
و جوانان بااس��تعداد كش��ور و رشد 
سطح آموزش و پرورش آنان از طريق 
ش��ركت در مس��ابقات معتبر علمی 
جهانی و تش��كل آنان در 
قالب گروه های پژوهش��ی 
و علم��ی. اعضای باش��گاه 
عمدتاً جوانان برجس��ته ی 
دوره ی متوسطه هستند كه 
در يكی از مسابقات معتبر 
علمی داخلی، منطقه ای و 
يا جهانی برگزيده شده اند 
و مادام��ی ك��ه مش��غول 
تحصيل هستند، عضويت 

آنان در باشگاه حفظ می شود.
 تيم های المپياد چگونه انتخاب 

می شوند؟
در حال حاضر، انتخاب اعضای تيم ها 
پس از چهار مرحل��ه انجام می پذيرد. 

در مرحل��ه ی اول، دانش آموزان واجد 
ش��رايط در آزمونی چندگزينه ای كه 
به طور هم زمان در سراسر كشور برگزار 
می شود، شركت می كنند و حدود هزار 
نفر از شركت كنندگان اين آزمون در هر 
المپياد، انتخاب می شوند و به مرحله ی 

دوم راه می يابند.
معم��والً  دوم  مرحل��ه ی  آزم��ون 
به صورت تش��ريحی است و در مراكز 
اس��تان ها و تحت نظارت مس��تقيم 

كميته های علمی باشگاه دانش پژوهان 
جوان برگزار می شود. حدود چهل نفر 
از شركت كنندگان برتر اين مرحله به 

مرحله ی سوم راه می يابند.
مرحل��ه ی س��وم كه در تابس��تان 
و ب��ه ص��ورت متمرك��ز در باش��گاه 
دانش پژوهان جوان برگزار می ش��ود، 

ش��امل دو بخش حض��ور در اردوی 
آموزش��ی و ش��ركت در آزمون های 
متعدد نظری و عملی است. در پايان 
دوره ی تابس��تانی، حداكث��ر 18 نفر 
در المپياد ادب��ی، 12 نفر در المپياد 
رياض��ی، 10 نفر در المپياد فيزيك و 
اختر فيزيك )نجوم( و 8 نفر در ساير 
المپيادها به عن��وان تيم ملی انتخاب 
می ش��وند و ب��ه آنان م��دال طالی 

كشوری داده می شود.
اعضای تيم ه��ای مل��ی از آزمون 
معاف هستند  دانش��گاه ها  سراسری 
و می توانن��د مطابق گروه آزمايش��ی 
ديپلم و پيش دانشگاهی خود، رشته 
و دانش��گاه مورد نظر خود را انتخاب 
كنن��د. نف��رات دوم و س��وم هم كه 
مدال های نقره و برن��ز گرفته اند، در 
ص��ورت قبولی در آزمون سراس��ری 
دانشگاه ها در سال بعد، امكان استفاده 
از 10 درصد س��هميه برای انتقال به 
رشته و دانشگاه مورد عالقه ی خود را 

در زير گروه مربوطه خواهند داشت.
ام��ا نف��رات اول در ادام��ه، ضمن 
حضور در يك دوره ی آموزش��ی ويژه 
و ش��ركت در آزمون های متعدد، به 

دانش آموزان با ثبت نام 
از طري�ق دفتر دبيرس�تان، 
آمادگی خود را برای شركت 
در آزم�ون مرحله ی اول كه 
و  به ص�ورت چندگزين�ه ای 
در بهمن ماه هر سال برگزار 

می شود، اعالم می كنند

شرايط شركت كنندگان در مرحله ی اول آزمون المپيادهای علمی كشور
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رقاب��ت می پردازند و درنهايت از بين 
آنان اعضای تيم اعزامی به مسابقات 
جهانی شامل ش��ش نفر در رياضی، 
پنج نفر در فيزيك، پنج نفر در اختر 
فيزيك )نجوم( و چهار نفر در س��اير 

المپيادها، انتخاب می شوند.
المپيادهای علمی دانش آموزان   
هر س�ال در چ�ه زمان هايی برگزار 
می ش�وند و دانش آم�وزان چگونه 

می توانند در آن ها ثبت نام كنند؟
هر سال باشگاه دانش پژوهان جوان 
با ارس��ال بخش نام��ه، دانش آموزان 
عالقه مند و مستعد كشور در دوره ی 
دبيرس��تان را ب��ه حض��ور در آزمون 
مرحل��ه ی اول المپيادهای علمی كه 

با هم��كاری س��ازمان های آموزش و 
پرورش اس��تان ها در سراس��ر كشور 
برگ��زار می ش��ود، دع��وت می كند. 
دانش آم��وزان ب��ا ثبت ن��ام از طريق 
دفتر دبيرستان، آمادگی خود را برای 
ش��ركت در آزمون مرحله ی اول كه 
به ص��ورت چندگزينه ای در بهمن ماه 
ه��ر س��ال برگ��زار می ش��ود، اعالم 

می كنند.
 شرايط دانش آموزان برای شركت 
در مرحله ی اول آزمون المپيادهای 

علمی كشور چيست؟
 ش��رايط ش��ركت در مرحله ی اول 
آزمون المپيادهای علمی برای رشته های 

گوناگون به شرح زير است:

شرايطی كه بايد احراز كنندسال و رشته ی تحصيلیالمپيادرديف

رياضی1

معدل درس رياضی سال سوم راهنمايی داوطلب كمتر از 17 نباشد.*اول دبيرستان

نمره ی درس رياضی 1 داوطلب كمتر از 15 نباشد.دوم رياضی فيزيك

معدل دروس رياضی 2 و هندسه 1 داوطلب كمتر از 15 نباشد.سوم رياضی فيزيك

سوم علوم تجربی و شيمی2
رياضی فيزيك

1. معدل دروس شيمی)1( و آزمايشگاه و شيمی)2( و آزمايشگاه داوطلب كمتر از 17 نباشد.
2. معدل دروس رياضی)1( و رياضی)2( داوطلب كمتر از 15 نباشد.

3. معدل دروس فيزيك)1( و آزمايشگاه و فيزيك)2( و آزمايشگاه داوطلب كمتر از 16 نباشد.

1. معدل دروس فيزيك)1( و آزمايشگاه و فيزيك)2( و آزمايشگاه داوطلب كمتر از 16 نباشد.سوم رياضی فيزيكفيزيك3
2. معدل دروس رياضی)1( و رياضی)2( داوطلب كمتر از 15 نباشد.

كامپيوتر4
نمره ی درس رياضی سال سوم راهنمايی داوطلب كمتر از 16 نباشد.**اول دبيرستان

نمره ی درس رياضی)1( داوطلب كمتر از 15 نباشد.دوم رياضی و فيزيك

دوم كامپيوتر شاخه 5
فنی و حرفه ای و كاردانش

نمره ی درس رياضی)1( داوطلب كمتر از 15 نباشد.

معدل دروس علوم زيستی و بهداشت سال اول دبيرستان و زيست شناسی وسوم علوم تجربیزيست شناسی6
 آزمايشگاه)1( كمتر از 16 نباشد.

ادبی7

سوم علوم انسانی و علوم و 
معارف اسالمی

معدل دروس زبان فارسی)2( و ادبيات فارسی)2( داوطلب كمتر از 16 نباشد.

سوم علوم تجربی و 
معدل دروس زبان فارسی)2( و ادبيات فارسی)2( داوطلب كمتر از 18 نباشد.رياضی فيزيك

سال سوم دبيرستان تمامی اخترفيزيك)نجوم(8
دانش آموزان سوم متوسطه در تمامی رشته ها.رشته ها

شرايط شركت كنندگان در مرحله ی اول آزمون المپيادهای علمی كشور

* از پذيرفته شدگان سال اول رياضی، به منظور تشويق و آشنايی بيش تر با المپياد رياضی و شركت در مرحله ی دوم المپياد رياضی، دعوت به عمل خواهد آمد. ولی برگزيدگان 
تابستانی تنها از ميان دانش آموزان پايه ی دوم و سوم خواهند بود.

** دانش آموزان سال اول المپياد كامپيوتر در مرحله ی اول و دوم به صورت آزمايشی شركت می كنند و به مرحله ی تابستانی راه پيدا نخواهند كرد.

 منابع امتحانی آزمون مرحله ی 
اول المپيادها چيست؟

س��ؤال های آزم��ون مرحله ی اول 
المپياده��ای علمی كش��ور با توجه 
ب��ه س��رفصل های مطرح ش��ده در 
كتاب های درسی دوره ی دبيرستان 
ط��رح می ش��وند. ام��ا دانش آموزان 
ب��رای تس��لط بيش تر، اين  معموالً 
س��رفصل ها را به ص��ورت مبس��وط 
در ديگر كتاب های كمك آموزش��ی 
مطالعه می كنند. دانش آموزان برای 
كس��ب اطالعات بيش ت��ر می توانند 
 به پايگاه اينترنتی باش��گاه به نشانی

 www.vsc.ac.ir مراجعه كنند.
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جعفر ربانی

با اصطالح »ماقبل تاريخ« كه آشنا 
هس��تيد؟ بله، ب��ه دوره ای از زندگی 
انس��ان كه هنوز خط اختراع نش��ده 
بود و هيچ بشری نوشتن نمی دانست، 
و البت��ه خواندن هم وجود نداش��ت، 
و هن��وز انس��ان نمی توانس��ت اثری 
مكت��وب از خ��ودش به ج��ا بگذارد، 
»دوره ی ماقب��ل تاري��خ« می گويند. 
پس اختراع خ��ط را، كه خدا هم به 
آن سوگند خورده است )ن. والقلم و 
مايسطرون(، بايد سرآغاز زندگی بشر 

متمدن دانست. 

كوری
زندگی هر انس��انی هم همين طور 
اس��ت. نوجوانی مثاًل 12 ساله را كه 
مطلقاً بی س��واد است در نظر بياوريد 
)می گوييم 12 ساله، زيرا هنوز آن قدر 
در جامعه ی خود رشد نكرده است كه 
اگر بی سواد هم باشد، از هم نشينی و 
برخورد ب��ا ديگ��ران از طريق ديدن 
و ش��نيدن و س��خن گفت��ن چيزی 
بياموزد(. آيا چنين نوجوانی می تواند 
درك و ش��ناخت درستی از زندگی و 

محيط خود داش��ته باش��د؟ نه! پس 
بی جا نبود كه در گذشته می گفتند: 

»آدم بی سواد كور است.«
اين مقدمه را آورديم تا هم نيم نگاهی 
به تاريخ زندگی انسان روی زمين داشته 
باشيم و هم اين كه شما را متوجه سازيم 
كه نوشتن تا چه حد می تواند در رشد 
و تكامل ف��ردی و اجتماعی تأثيرگذار 
باش��د. آيا می دانيد آگاه ترين قشر هر 
جامعه ك��ه موجب پاي��داری و بقای 
جامعه ی خود می ش��ود، قش��ر باسواد 
و تحصيل كرده اس��ت. و اين ريشه در 

قدرت نوشتن دارد؟

نوشتن چيست؟
نوش��تن نوع��ی مهارت اس��ت. از 
مهارت هايی كه امروزه حداقلی از آن 
برای فرد فرد مردم يك جامعه واجب 
اس��ت؛ هم چون نان و آب و پوشاك 
و... حال كه می گوييم نوشتن مهارت 
است، اين را هم بايد بدانيم كه مانند 
هر مهارت ديگری ني��از به آموختِن 
منظم و ب��ا برنامه دارد. مثل صحبت 
كردن نيست كه فرد از كودكی، خود 

به خود ياد می گيرد. به عبارت ديگر، 
اگرچه استعداد نوش��تن درهر كس 
كمابيش وجود دارد، اما پرورش اين 
استعداد و تبديل آن به مهارت، برنامه 

می خواهد و كار مداوم.

مشکلی كه آسان می شود
دش��وار  اول  نظ��ر  در  نوش��تن 
می نماي��د، ب��ه همين دليل بيش��تر 
بچه ها از كالس های انشا گريزان اند، 
و چون متأسفانه، در كالس های انشا 
هم، نوش��تن را درس��ت به آن ها ياد 
نمی دهن��د، اين »گري��زان بودن« از 
انشا و نوش��تن، تقريباً تا بزرگ سالی 
با افراد همراه می شود. اما ما معتقديم 
اگر حافظ درباره ی عش��ق می گويد 
كه: »آس��ان نم��ود اول، ول��ی افتاد 
مش��كل ها«، درباره ی نوشتن، قضيه 
برعك��س اس��ت و بايد گف��ت: »كه 
آن مش��كل نمود اول، ولی پيداست 

ساحل ها...«
اساس نويسندگی يا مهارت نوشتن 

بر چند چيز است:
 توانايی خواندن؛ يعنی شناخت 

از خـط  آغــــاز شـــد همه   چيـز 
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خط ك��ه در هم��ان دوره ی ابتدايی 
به دست می آيد.

 تمرك�ز ذه�ن ب�ر كلم�ات و 
عباراتی كه می خواهيم بنويسيم؛ 
كه اين هم به مرور و با بيشتر خواندن 

و مطالعه كردن به دست می آيد.
 اراده ی نوش�تن؛ ك��ه باي��د در 
ش��خص وجود داشته باشد و اين هم 
بستگی به هّمت او دارد كه آيا اصوالً 

عالقه به نوشتن دارد يا ندارد!

نوشتن همان خالقيت است
مهارت نوشتن، خوش بختانه مثل 
مهارت های حل مسئله در رياضی يا 
درك مطالب علمی در علوم و فنون 
و... نيست كه فرمول ها و قواعد ثابت 
و معينی داش��ته باشد. نويسنده آزاد 
اس��ت كه هر كلمه، جمله يا عبارتی 
را كه می پس��ندد، برای بيان خودش 
به كار گيرد و آن را روی كاغذ بياورد؛ 
درس��ت مثل س��خن گفت��ن؛ البته 
قاعده های كلی زبان، هم در نوش��تن 
و هم در گفتن بايد رعايت ش��ود كه 
در اين ش��كی نيست. پس می بينيم 

كه ق��درت خاّلقه يا خالقيتی كه در 
نوشتن وجود دارد، در چيزهای ديگر 

وجود ندارد.

با اين حال...!
بله، با اين حال نبايد نوش��تن را، 
البته در س��طح باالی آن، دست كم 
گرف��ت. چرا كه نوش��تن عالی ترين 
چهارگانه ی  مهارت ه��ای  از  مهارت 
زبان، يعنی س��خن گفتن، شنيدن، 
خواندن و نوش��تن اس��ت. به همين 
دليل هم��ه ی افراد جامع��ه )بدون 
استثنا( به راحتی با يكديگر می گويند 
و می شنوند )دو مهارت اول(. بخشی 
از اين عده، يعنی باسوادها، كتاب ها 
و نوش��ته ها را می خوانن��د )مهارت 
س��وم(، ول��ی تنها بخ��ش اندكی از 
اين گروه باسواد می  توانند بنويسند 
)مهارت چهارم(. ت��ازه می دانيم كه 
عده ی بس��يار كم��ی از اين گروه به 
درجات عالی نوش��تن می رسند و به 
مقام نويسنده بودن يا مترجم بودن، 
نايل می شوند و چه بسا برای سال ها 

و قرن ها ماندگار خواهند شد.

از خـط  آغــــاز شـــد همه   چيـز 
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 از دستگاه مختصات تا مکان يابی دقيق
همگی شما با دستگاه مختصات دكارتی آشنايی داريد. 
نقطه ای به عنوان مبدأ مختصات )يا مبدأ سنجش( انتخاب 
می شود. سپس دو محور عمود بر هم گذرنده از آن نقطه 
رسم می گردد. در اين دستگاه مختصات، برای تعيين هر 
نقط��ه در صفحه به دو عدد )طول و عرض نقطه( احتياج 
داريم. ب��رای تعيين محل نقطه در فضا هم به يك محور 

سوم و به سه عدد )طول و عرض و ارتفاع( نياز است.

به نظر ش��ما برای تعيين مختصات نقاط روی س��طح 
كره ی زمين چه می توان كرد؟ برای مكان يابی نقاط روی 
سطح زمين از روشی استفاده می شود كه خيلی شبيه به 
سيستم مختصات كروی در رياضيات است. برای تعيين 
محل نقاط روی س��طح كره ی زمين به سه مختصه نياز 

داريم:
 عرض جغرافيايی1 

 طول جغرافيايی2     
 ارتفاع از سطح آب های آزاد

 عرض جغرافيايی
از هر نقطه روی س��طح زمين، شعاعی به مركز كره ی 
زمين وصل می كنيم. زاويه ی ميان اين شعاع و خط استوا 
»عرض جغرافيايی« نام دارد. به عالوه بايد ذكر ش��ود كه 
نقطه ی م��ورد نظر در نيم كره ی ش��مالی واقع اس��ت يا 
نيم كره ی جنوبی. برای مثال، تهران در عرض جغرافيايی 

» 35ْ شمالی« قرار دارد.

 طول جغرافيايی
دق��ت كنيد، تنها بيان ع��رض جغرافيايی برای تعيين 
مكان نقاط كفاي��ت نمی كند. مثاًل نق��اط متفاوتی روی 
سطح زمين وجود دارند كه همگی همانند تهران در عرض 
جغرافيايی »ْ 35 ش��مالی« ق��رار دارند. لذا به مختصه ی 

ديگری هم نياز است.
ب��ه خط های منحنی ش��كلی ك��ه از قطب ش��مال به 
قط��ب جنوب كش��يده می ش��وند، توجه كني��د. به اين 
قاچ ها »نصف النه�ار« می گويند. نصف النه��ار گذرنده از 
»گرينويچ« )در حومه ی شهر لندن( به »نصف النهار مبدأ« 
موسوم است. نصف النهاری كه از شهر تهران می گذرد، با 
نصف النهار مبدأ زاويه ای حدود 51ْ می س��ازد. اين زاويه 
»طول جغرافيايی« تهران اس��ت. به عالوه الزم است ذكر 
ش��ود كه نقطه ی مذكور در ش��رق نصف النهار مبدأ واقع 
شده است يا در غرب آن. لذا مختصات جغرافيايی تهران 
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عبارت است از:
تهران:   35ْ شمالی،        51ْ شرقی

        عرض جغرافيايی     طول جغرافيايی
   

GPS سامانه ی 
»سيس�تم مکان يابی جهانی«GPS( 3(، يك سيس��تم 
ناوب��ری و مكان يابی دقيق اس��ت كه توس��ط »دپارتمان 
دفاعی آمريكا« در س��ال 1973 طراحی شد. اين سامانه 
در آغاز كاربردهايی صرفاً نظامی داش��ت، اما در دسامبر 
1993، برای كاربردهای تجاری و علمی گس��ترش يافت. 
امروزه GPS كاربردهای فراوانی در سيس��تم های ناوبری 
هواپيماها، كش��تی ها و اتوموبيل ها دارد. در كاربردهايی 
علم��ی بيش ترين كاربرد GPS در علوم زمين شناس��ی و 

هواشناسی است.
GPS ساختار 

سيستم كامل GPS از سه بخش تشكيل يافته است:
 بخش فضا

 بخش كنترل
 بخش كاربر

در بخش فضا، 24 ماهواره در مداری به ارتفاع 20/000 
كيلومتر ب��ه گرد زمين می چرخند. اي��ن 24 ماهواره در 

شش گروه 4تايی مطابق شكل زير سامان يافته اند:

چرخ��ش هر ماه��واره به گرد زمين 12 س��اعت طول 
می كش��د؛ يعنی هركدام در مدت يك شبانه روز دومرتبه 
زمي��ن را دور می زنند. هر ماه��واره 5 متر عرض و حدود 
 “Navstar” GPS 900 كيلوگ��رم وزن دارد. ماه��واره ی

ناميده می شود.

س��يگنال های راديويی اين ماهواره ه��ا را، گيرنده های 
GPS كه روی زمين قرار دارند، دريافت می كنند و از روی 
آن ه��ا، موقعيت جغرافيايی خود را تش��خيص می دهند. 
ب��رای تعيين طول و ع��رض جغرافيايی الزم اس��ت كه 
گيرنده ی GPS حداقل با سه ماهواره در ارتباط قرار گيرد. 
البته برای تش��خيص ارتفاع نقطه ی مورد نظر، ارتباط با 

ماهواره ی چهارم هم الزامی است.
ب��ه اين روش، كاربری كه گيرن��ده ی GPS را به همراه 
دارد، می توان��د به ط��ور دقيق مكان خ��ود را روی كره ی 

زمين تشخيص دهد.

امروزه گيرنده های GPS را می توان روی انواع خودروها 
و حتی تلفن های همراه نصب كرد. دقت مكان يابی بعضی 
از اين ها به حدی است كه مكان يابی را با خطايی كمتر از 
3 متر انجام می دهند. پس از محاس��به ی مكان، سيستم 
GPS می تواند اطالعات ديگری هم چون س��رعت، مسير 
حرك��ت، فاصله تا مقصد، زم��ان طلوع و غروب آفتاب در 

مكان مشخص شده، و... را محاسبه كند.
»ايس��تگاه كنترل مركزی« GPS به ن��ام »MCS« در 
»كلورادو آمريكا« واقع اس��ت. اين تأسيس��ات اساس��اً به 

نيروی هوايی اياالت متحده تعلق دارد.

پي نوشت

1. Latitude
2. Longitude
3. Global Positioning system
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شعر چيست؟
اما شعر چيست و با چه مالك هايي 
مي توان شعر را از غير شعر جدا كرد؟ 
تعريف ش��عر از تعريف هاي دش��وار 
در »نقد ادبي« اس��ت. يكي از داليل 
دشواري اين تعريف، لغزندگي مفهوم 
شعر اس��ت. مصداق هاي متنوع شعر 
را به راحتي نمي ت��وان در چارچوب 
ي��ك تعريف جامع و مانع جمع كرد. 
از ط��رف ديگر، هر تعريفي از ش��عر 
طرف داراني و مخالفاني دارد كه قبول 
همگاني آن را دچار مشكل مي كند. 
با اين همه وقتي در شعرهاي خوبي 

ك��ه خوانده اي��م دقيق مي ش��ويم، 
درمي يابيم كه اين شعرها عناصري 
ثابت دارند. بيش��تر آن ها سرشار از 
تخيل اند، موسيقي و آهنگ دارند، 
از لحني عاطفي برخوردارند، حامل 
انديش��ه اند، از ديدگاه��ي متفاوت 
انس��ان و جه��ان را ب��ه ما نش��ان 
مي دهند و با زباني غيرمعمول با ما 

سخن مي گويند.
اين عناصر مشترك كه چون تار 
و پود در ش��عرهاي شاعران بزرگ 
به هم تنيده ش��ده اس��ت، پس از 
مطالع��ه ي چند ش��عر ب��ه ما فهم 
و بينش��ي مي دهد كه ب��ه راحتي 
مي توانيم ش��عر و نثر را از هم تميز 
و تش��خيص دهيم. پس شايد بهتر 
باشد به جاي جست وجوي تعريفي 
براي ش��عر، ب��ا خواندن ش��عرها، 
شناختي هرچند مختصر از شعر و 

ويژگي هاي آن به دست آوريم. 
نخستين شعري كه مي خوانيم، 
از حنظل�ه ي بادغيس�ي اس��ت؛ 
ش��اعري كه از پيش��گامان ش��عر 
فارسي دري به حس��اب مي آيد. از 
اين شاعر تنها چند بيت براي ما به 
يادگار مانده اس��ت كه همين چند 
بيت حكايت از توانايي و اس��تادي 
او دارد. بادغيس��ي هزار و صد سال 
پيش از زمان ما مي زيست. دقت در 
شعِر شاعري با اين قدمت مي تواند 
به خوانن��ده ي ش��عر آگاهي هايي 
درب��اره ي نوع تفكر و زبان انس��ان 
آن روزگار بده��د و او را ب��ا آرزوها 
و تخيالت و احساس و عاطفه ي او 
و بسياري چيزهاي ديگر آشنا كند. 
غي��ر از همه ي اين ه��ا، خواننده ي 
ش��عر حنظله ي بادغيس��ي به مدد 

مهدي الماسي

اشاره
ه��ر ش��عر خ��وب نمونه اي اس��ت كه 
رهروان وادي ش��عر و شاعري مي توانند با 
تأمل در صورت و محتواي آن، به بسياري 
از نكات و ظراي��ف زباني و بياني و معاني 
آن پي ببرند. به اين ترتيب، هم چنان كه 
بر دانش خود در حيطه ي وس��يع ادبيات 
مي افزايند، تجربه هاي شاعران بزرگ را در 
عرصه هاي مربوط به شعر مرور كنند و با 
ظرايف و شگردهاي ساختاري و چگونگي 
بيان، انديش��ه و نگاه آنان آش��نا ش��وند. 
در اين سلس��له مقاالت س��عي مي كنيم، 
همراه با خواندن ش��عرهايي از بوس��تان 
ش��عر فارس��ي، در حد توان خ��ود از اين 
ش��عرها بياموزيم . مي توان پا به پاي هر 
ش��عر، وارد دنياي رنگين و تماش��ايي آن 
ش��د؛ دنيايي كه زبان خاِص خود را دارد. 
ترديدي نيس��ت كه هرچه با زبان ش��عر 
آشناتر باشيم، حظي بيشتر از آن مي بريم 
و جهان شعر و شاعران برايمان مأنوس تر 

و مقبول تر شود.

شعــــــر
شعر او مي تواند با او همزبان و همدل 
شود و به قول معروف حرف دل خود 

را در شعِر او بيابد و... .
اين شاعر سروده است:

مهتري گر به كاِم شير در است
شو خطر كن ز كاِم شير بجوي

يا بزرگي و غّر و نعمت و جاه
يا چو مردانْت مرگ روياروي

معناي اين ش��عر به زبان معمولي 
چنين است: بزرگي و مقام واال اگر در 
دهان شير هم باش��د، آن را به دست 
آور. نعم��ت و ج��اه ارزش آن را دارد 
كه به خاطرش مردانه با مرگ روبه رو 
ش��وي. آيا اين سخن قدرت تأثير آن 
دو بيت را دارد. چه ويژگي هايي باعث 
تفاوت اين دو كالم شده است و به آن 
دو بيت نيروي تأثير بيشتر بخشيده 

است؟

افسون شعر
تأثير و ق��درت برانگيزندگي كالم 
شاعرانه گاه چنان شنونده و خواننده 
را افس��ون مي كند كه در طول تاريخ 
از شعر به عنوان »س��حر َحالل« ياد 
كرده اند؛ چون قدرتي جادويي دارد و 

مي تواند انسان را ُمَسّخر خود كند.
نخستين چيزي كه موجب تفاوت 
اين دو بيت با آن عبارت هاي معمولي 
مي ش��ود، آهنگين بودن آن اس��ت. 
شكي نيس��ت كه در بيش��تر مواقع، 
كالم آهنگين تش��ّخص بيش��تري از 
كالم غيرآهنگي��ن دارد؛ طنيني كه 
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كالم آهنگين در ادراك ما دارد، بسيار 
بيشتر از كالم غيرموزون است. 

از گذش��ته هاي دور، انسان به تأثير 
و قدرت جادويي موسيقي كلمات پي 
برده بود و از آن در مراس��م آييني كه 
جنبه ي مقدسي داشت، بهره مي برد؛ 
زيرا تكرار موزون و آهنگين عبارت ها 
ش��ور و شعفي ويژه به حاضران در آن 
مراسم مي بخشيد. مادران مي دانستند 
با تكرار آهنگين كلمه ها و عبارت هاي 
و  آرام مي گيرن��د  ك��ودكان  س��اده، 
الاليي ها به اين نحو شكل مي گرفتند. 
با گذشت روزگار و تجربه هاي پياپي، 
انس��ان دريافت ك��ه مي تواند به مدد 
موسيقي كلمات، برخي از احساسات 
ناگفتني درون��ي اش را به هم نوعانش 
القا كند. هم چنين دريافت كه به ياري 
همين موسيقي مي تواند مخاطبانش 
را تحت تأثير قرار دهد و تأثير كالمش 

را با آن بيشتر و بيشتر كند. 

با گذشت زمان
عالوه ب��ر اين ها مي ت��وان گفت: 
موس��يقي كالم كيفيت��ي دارد كه 
ذهن انس��ان به ص��ورت غريزي به 
آن تماي��ل مي ياب��د و همواره كالم 
موزون را ب��ر كالم معمولي ترجيح 
مي دهد. به تدريج و با گذشت زمان، 
در تمدن ه��ا و ملت ه��اي مختلف 
ك��ه داراي زبان هاي متفاوت بودند، 
موسيقي كالم با توجه به خصوصيات 
و ويژگي هاي هر زبان شكل گرفت و 
شاخ و برگ پيدا كرد. شايد موسيقي 
شعر يك زبان بيگانه براي ما چندان 
آش��نا و خوشايند نباشد و گوش ما 
نتواند آهنگ موزون نهفته در كالم 
موزون آن زبان را به راحتي دريابد، 
اما اين آهنگ براي كس��اني كه به 
آن زبان سخن مي گويند، مأنوس و 
مقبول و به راحتي قابل درك است.

به ط��ور كلي موس��يقي كالم )در 
زبان هاي گوناگون  ش��عر س��نتي( 
بيشتر در تساوي تعداد هجاهاست 
كه گاه عامل خاص��ي بر آن افزوده 
مي شود و همين عامل موجب تمايز 

و تفاوت موسيقي كالم در زبان هاي 
متفاوت مي ش��ود. مثاًل وزن اشعار 
انگليس��ي و آلماني با تكيه بر هجا 
شكل مي گيرد كه اين وزن، با تأكيد 
در تلف��ظ ب��ه يكي از هجاه��ا داده 
مي ش��ود. هم چني��ن، در زبان هاي 
فارسي، عربي، يوناني و سانسكريت، 
كوتاهي و بلندي هجاهاست كه در 
نظم و مكان معين خود به موسيقي 
كالم منج��ر مي ش��ود. همان ط��ور 
كه مي بينيم، در دو بيت ياد ش��ده  
از حنظله ي بادغيس��ي، موس��يقي 
كالم مبتني بر نظ��م تعداد معيني 
از هجاهاي كوت��اه و بلند در مكان 
معين است؛ يعني همان نظمي كه 
در زبان فارسي موجب پديد آمدن 
وزن هاي متفاوت ش��عر شده است. 
اي��ن نظ��م در زبان فارس��ي گاهي 
به صورت مج��ازي به معناي مطلق 
ش��عر و در برابر نثر ب��ه كار مي رود. 
دليل اين كاربرد نيز چيزي نيس��ت 
جز اهميت موسيقي كالم در ذهن 
و زبان ش��اعران و اديبان ايراني در 

ساليان سال سرايش شعر فارسي.
موسيقي شعر فارسي

موس��يقي ش��عر فارس��ي )منظور 
شعري است كه به زبان فارسي دري 
سروده مي شود( كم كم و از همان آغاز 
ُسرايش شعر به اين زبان، صاحب علم 
و قواعد و قوانين خاص خود شد كه 
به آن، علم عروض و قافيه مي گويند 
و موضوعش، بح��ث درباره ي وزن و 
آهنگ و يكنواختي پايان مصراع هاي 
شعر است و درباره ي چگونگي ايجاد 
وزن، انواع وزن، درس��تي و نادرستي 
آن، اختي��ارات ش��اعري و ارتباطات 
اوزان متف��اوت ب��ا يكديگر گفت وگو 
مي كند. آش��نايي با اي��ن علم براي 
عالقه مندان ش��عر و ش��اعري مفيد 
و كارس��از اس��ت. با دقت در اش��عار 

شاعران فارس��ي زبان و هم چنين 
مطالعه ي علم عروض مي فهميم 
كه اوزان ش��عر فارس��ي بس��يار 
متنوع و بيش از س��يصد نمونه از 
آن ها موجود اس��ت. برخي از اين 
وزن ها بس��يار رايج اند و شاعران 
بس��يار از آن ها استفاده مي كنند 
و برخي ديگ��ر مهجورند و كمتر 
مورد توجه بوده اند. همين موضوع 
سبب شده اس��ت، برخي عنوان 

»خوش آهنگ ت��ر« را ب��ه اوزاني 
بدهند كه بيش تر در شعر فارسي 

كاربرد دارند.
اما موسيقي شعر فقط به وزن 
و آهنگ هجاهاي كوتاه و بلند آن 
محدود نمي شود. عناصري مانند 
قافي��ه ي دروني،  قافيه، ردي��ف، 
هم نواي��ي ح��روف در كن��ار هم 
و... بر كيفيت موس��يقيايي شعر 

مي افزايند.
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1. استان سه بخشی در شرق و شمال ايران � عنوان 
احترام آميز.

2. پيامبر رحمت است � طعم نمك � غذای بيگانه.
3. س��ال آذری � لقب امام نهم ش��يعيان جهان كه به سال 220 
ه�  .ق به شهادت رسيد و در كاظمين بارگاه دارد � اين طرف، دنيا.

4. فهرس��تی در پايان كتاب ها يا مجالت � برای توقف كشتی به كار 
رود. نويسنده.

5. تكرار حرف آخر � نوعی پيكان � تغيير.
6. در مقابل ركود با حرفی اضافه � دوستان � دوسوم شغل.

7. حرف ندا در فارسی � بزرگان � پيامبری است.
8 . پشت خميده � محصول صدف � شير.

9. نشانه های خدا � او � بعد از هفده.
10. نقيض خير � نام ماندال � از آن طرف هنر است � يازده.

11. دانشگاهی در ينگه دنيا � گروه � كسی را به بهانه ای از جايی بيرون كردن.
12. از بخش های هنر رزمی ووش��و � ايلياد و اوديسه از اوست � مادر 

ترك.
13. كسی را راهی كردن � امر توقف.

14. اين جا � پاتك � اسبی به رنگ قرمز دارچينی.
15. اميد آينده اس��ت كه روز 13 آبان را به نامش ثبت 

كرده اند � شهر 5000 ساله ی ايرانی كه در لوحه های 
گلی سومريان »آرتا« ناميده شده است.

1. بنيان گ��ذار نظام جمهوری اس��المی 
اي��ران و رهبر كبير انقالب اس��المی � روش��ن 

شدن دل � ضربه ی سر در فوتبال.
2. صفت عطوفت � هوش � پسران.

3. ديكته � كلمه � سرزمين ها.
4. مانع مقابل آب � امداد � سياهی لشكر.

5. شهری در فارس � دارنده � حكم و رأی دادن.
6. رشد � رگ آذری � بيماری ريوی � ويرانی.

7. حاك��م � پيروان عرفان موالن��ا جالل الدين رومی � حول 
ناقص.

8 . نام التين اردن � رأی ها � از آن طرف به معنای افسار.
9. رطوبت � مهد � وسيله ی سوراخ كاری.

10. اذيت � پيامبری در شكم ماهی � بنات النعش.
11. خوبی � دغل باز � جوانمردی.

12. خيس � پيش شماره.
13. جادو � پناه � نزديك تر.

14. يار هنری هاردی � سرازير كردن � بشنو از آن 
چون حكايت می كند.

15. دست � واليتی در ماواءالنهر معروف به 
اندگان � در گذش��ته دي��وار و بام را به آن 

می اندودند.

عمودي افقي

اصغر ندیری

دوستان جوان!
اگر مايليد در مسابقه ي جدول شماره ي 2 رشد جوان شركت كنيد. آن را تكميل كنيد 

و به نشاني صندوق پستي مجله بفرستيد. 
يادتان نرود نام و نام خانوادگي، نشاني كامل منزل و شماره ي تلفن خود را بنويسيد. به 

10 نفر از برندگان، جوايزي اهدا مي شود.
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