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غدی��ر در زبان عربی یعنی برکه 
و آبگی��ر. غدیر خم، ن��ام آبگیری 
است که در بین راه مدینه به مکه 
در س��رزمین »رابِ��ْغ«، در حوالی 
ناحیه ای به نام »جحفه« قرار دارد. 
جحفه یکی از میقات های حاجیان 
است و راه کاروانیان مدینه و مصر 

و عراق، از آن جا جدا می شد.
در س��ال دهم هجرت به دستور 
خ��دا، پیامبر اک��رم )صلی اهلل علیه 
عل��ی  امیرمومن��ان  و آله و س��لم(، 
)علیه السالم( را به جانشینی خود 

برگزید. 

امام رض��ا )علیه الس��الم( در روز 
عید غدی��ر، روزه می گرفتند و برای 
افطار، عده ای را به خانه شان دعوت 
می کردند. س��پس درب��اره ی غدیر 
س��خنرانی می نمودند و به خانه ی 

مهمانان، هدیه می فرستادند.
مستحب است شیعیان در این روز، 
لباس نو بپوشند و به دیدار یکدیگر 
بروند. »عقد اخوت« )پیمان برادری( 
با یکدیگر ببندند تا در آخرت نیز به 

یاد یکدیگر باشند.
دوستداران امام علی )علیه السالم(، 
در ای��ن روز، خداون��د را به خاطر 
نعمت والیت شکرگزاری می کنند 
و اگر توانس��تند به کنار حرم امام 
علی )علیه السالم( در نجف اشرف 
می رون��د و ی��ا در هر ش��هری که 
هس��تند، زیارت نام��ه ی امام علی 

)علیه السالم( را می خوانند.
مستحب است نیم ساعت پیش 

از ظه��ر، به عنوان ش��کر خدا، دو 
رکعت نماز بخوانند. در هر رکعت، 
س��وره ی حمد ده مرتبه، سوره ی 
توحید ده مرتبه، س��وره ی قدر ده 
مرتبه و آیه الکرس��ی نیز ده مرتبه 

خوانده شود.
روزه گرفتن در روز عید غدیر به 
عنوان شکر خدا، مستحب است و 
پاداش آن، براب��ر با پاداش روزه ی 

شصت ماه می باشد.
خالصانه ترین  جوانم،  دوس��تان 
تبریک ه��ا و تهنیت ه��ای ما را به 
مناس��بت فرا رس��یدن عید سعید 
غدیر خ��م پذیرا باش��ید. امید که 
همگ��ی، قطره ای از دری��ای ناپیدا  
کرانه ی امام علی )علیه الس��الم( را 
درک کنیم؛ اگر چه به تعبیر زنده 
یاد س��لمان هراتی که در توصیف 
)علیه الس��الم( س��روده  علی  امام 

است: 
شب و روز 

بی قراری پلک های توست
وگرنه خورشید

به نورافشانی خود 
امیدوار نیست

صبح، انعکاس لبخند توست
که دم مرگ به جای آوردی

آن قسمت از زمین
 که نام تو را نُبرد

یخبندان است.
ای پهناوری که عشق و شمشیر 

را به یک بستر آوردی
دنیا نمی تواند بداند

تو کیستی!



آثار برگزيده ي
سي امین بهار  مسابقه ي ادبي 

  نفر اول
  نفردوم

الهه قلعه نوي، نیشابور
استان خراسان رضوي

وحیده فقیهي،  خورموج 
استان بوشهر

 شرمنده ام!
و م��ن هم چون ماه��ي کوچک و 
خواري هستم که وقتي تو مرا با طناب 
یادت صید مي کني، از اعماق دریاهاي 
سیاه زمیني به فضاي بي کران وجود 
تو وارد مي ش��وم و چ��ون تاب دیدن 
این همه بي نهایت را ندارم، در همان 
لحظه نفس هایم به شماره مي افتند و 
روحم این تُنِگ تَنگ را مي ش��کند و 

به بي نهایت ها مي پیوندد!
مي دانم ک��ه یاد تو م��را از اعماق 
دریاهاي سیاه زمیني، به اوج آسمان 

بي کران مي برد اما ...
اي معب��ودم! ش��رمنده ام از این که 
چنین، طعمه ي صیاد نفسم مي شوم، 
صید مي شوم و نابود! پوسیده مي شوم 
و اس��تخوان هایم در زمی��ن، طعمه ي 
موریانه ها مي ش��وند و روحم بازیچه ي 

نفس!
شرمنده ام که نفس هایم بوي نَْفَسم 

را مي دهند؛ ب��وي زمین، بوي لجن، 
بوي شهوت و...

ش��رمنده ام که دعایت نمي کنم که 
استجابتم کني! مي داني چرا؟ چون من 
با نفس هاي نَْفَسم زنده ام، نه با نفس هاي 

روحي که تو دمیدي در من!
تو دمیدي در من در حالي که نَْفس 
هم در من به وجود آمده بود و من آن 
قدر خوار هس��تم که باز سراغ نَْفَسم 

مي روم!
زی��را اطاع��ت از نَْفس ب��راي من 
زمی��ن را به ارمغان مي آَوَرد و اطاعت 
از روح الهي وجودم، آسمان اهورایي 
را! و چون آن قدر کوچکم و نتوانستم 
آسمان را لمس کنم و ببینم، پس به 
زمین روي آوردم تا همه ي زندگي ام 
از ظواه��ر پُ��ر ش��د؛ از چیزهایي که 
مي بینم و دل به غیب ندادم و خودم 

را کشتم!

  ديدار با اروند
وقتي پایم رسید کنار اروند، اشک 
مهمان چش��م هایم ش��د و زماني که 
با چش��مان حقیر خود رود را نظاره 
ک��ردم، قلبم تپید، پاهای��م لرزید، و 
توان ایس��تادن و چش��م دوختن به 
این رود را از دس��ت دادم؛ رودي که 
روزگاري مظهر خروش و جوش��ش 
بود. یاراني داشت ایثارگر و از جان و 
مال گذشته. ولي حاال نه از آن جوش 
و خروش خبري اس��ت و نه از یاران 
دل س��وخته. اروند با زب��ان بي زباني 
مي گوید که دل تنگ است، دل تنگ 

باران خود.
مي  گویند اروند خروشان است، ولي 
چیزي که من در اروند و در چشمان 
او دیدم، با آن گفته ها متفاوت است. 
من اروند را آرام و رنج کشیده دیدم. 
این چه دل تنگي اس��ت که اروند را 
ک��ه روزي مظه��ر آن هم��ه عظمت 

در رشته ي قطعه ادبي
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  نفرسوم

سید طه باقي زاده
استان یزد

 عقربه ي ثانيه شمار
مي دوید. به سرعت در میان میدان 
مي دوی��د. آن چنان ش��تابان بود که 
هرگاه نگاهم به او مي افتاد، هراسان و 
مضطرب مي شدم. صداي قدم هایش 
هم سخت بود. چشمانم را بستم و به 
صدایش گوش دادم. گویا با هر قدم او 
چند بار، ضربان قلبم افزایش مي یافت. 
گویا با حرکِت تکراري و منظمي که 
داشت، چیزهاي ارزشمندي را از من 

مي گرفت.
ب��از ه��م گ��وش دادم. گاهي هم 
نگاه��ش مي کردم. خ��ودش را، و دو 
هم راهش را که در این پهنه بدرقه اش 
مي کردند. گویا دس��ت به دست هم 
داده بودند تا مرا رسِم پیوسته رفتن 
بیاموزن��د و از یک جا ماندن و نرفتن 

بازدارند.
باز هم ب��ه او نگاه کردم. هم چنان 
قدم برمي داشت و صدایش در گوشم 

مي پیچید: تیک  تاک، تیک تاک ...
س��اعت  ثانیه ش��مار  عقرب��ه ي  او 

دیواري اتاقم بود!

و بالندگ��ي ب��ود، به زان��و درآورده ؟! 
چش��مان اروند اش��ک بار اس��ت که 
گوی��ي اینک طغی��ان خواهد کرد و 
هم��ه چیز را در کام خود فرو خواهد 
ب��رد. ش��هیدان بال هاي خ��ود را در 
سرتاسر اروند گشوده اند و او را نوازش 
مي کنند و دلداري اش مي دهند. من 
در کنار اروند بوي عطر ش��هیدان را 
استش��مام کردم، جاي پایشان را بر 
کناره هاي اروند دی��دم و زمزمه هاي 

عاشقانه ي آن ها را با اروند شنیدم.
ارون��د! تو تنها زخم خ��ورده ي این 
واقعه نیس��تي. فکه، شلمچه، طالئیه 
و... هم عزادار و زخم خورده اند. آن ها 
ه��م الیه های��ي را در وجودش��ان به 
یادگار دارند. آن ها هم دل تنگ یاران 
خود هس��تند. پس مي بین��ي اروند، 

تو تنها نیس��تي. آن ها هم مانند تو، 
دیگر شاهد رش��ادت ها، دالوري ها و 
زمزمه هاي عاشقانه ي الله ها با معبود 

خود نیستند.
اي ارون��د یتی��م ک��ه از یتیمیت 
مي نالي، من هم دلتنگ آن همه شور 
و اش��تیاق تو هس��تم. شهیدان به تو 
ندا مي دهند که اروند بخروش و بنواز 
که ادامه دهن��دگان راه ما به آغوش 
تو پن��اه آورده اند. به آنان لبخند بزن 
و عظمت و صالبت فراموش ش��ده ي 

خود را به آنان بنمایان.
ارون��د! من قطرات پاک اش��کم را 
تقدی��م تو و ی��اران گلگ��ون کفنت 
مي کنم. دوست دارم براي مدتي چند 
مرا مهمان لحظه هاي عاشقانه و ناب 

خود و یارانت کني.
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مژگان بابامرندي
تصویرگر: سمائه شریفی عيد قربان شنبه 7 آذر

رمزش فقط عشق بود
او در کنار توست. مراقب باش هر لحظه ات امتحان است. وقتي راضي 
به رضاي او باشي، هرچه که در اطرافت باشد رنگي دیگر مي گیرد. مبادا 
در یک انتخاب اشتباه، گرماي دستش را از دست بدهي؟! مبادا آن روز 

به حال خود واگذاشته شوي؟
آن روز ابراهي�م )ع( هم امتحان داش��ت. حتي دل آس��مان برایش 
ش��ور مي زد. تیره و مه آلود بود. ابراهیم )ع( مي رفت، اما بغض داش��ت. 
اسماعيل )ع( هم این را 
اسماعیل)ع(  مي دانست. 
مي رف��ت.  او  از  جلوت��ر 
ابراهیم )ع( سر بلند کرد 
و به آسمان نگریست. زیر 
ل��ب ذکر گف��ت و قدري 
آرام شد. اسماعیل )ع( به 
عقب برگشت. لبخند زد. 
رسیدند. اسماعیل )ع( 
همان جا نشس��ت. سرش 
را پایی��ن گرفت و گفت: 
»پدرج��ان، درن��گ نکن 

تیغ را بکش.«
دس��ته ي  )ع(  ابراهیم 
تیغ را لمس کرد. س��رد 
بود، بسیار س��رد. دوباره 
گف��ت: »پدرجان، ش��ک 
نک��ن. این فرم��ان الهي 
اس��ت. جاي فکر و درنگ 

ندارد!« 
ابراهیم )ع( چشم هایش 

گذاشت. را بس��ت. انتخ��اب ک��رد. تیغ را ب��ر گردن  )ع(  اس��ماعیل 
سایید. اما تیغ، هیچ رد بر گردن اسماعیل )ع( نگذاشت.

ابراهیم )ع( س��ربلند کرد و به آسمان خیره ش��د. نور زیبا و درخشاني 
در آسمان تابید. صداي فرش��ته ي وحي را شنید: »ابراهیم! بشارت بر تو؛ 
قرباني ات پذیرفته شد. تو امتحاني سخت را با سربلندي پشت سر گذاشتي. 

اکنون به جاي فرزندت، گوسفند را در راه خدا قرباني کن...«
ابراهیم )ع( با تمام وجود اسماعیل )ع( را دوست داشت. اما بیش از 
آن که او برایش عزیز باشد، به خدایش عشق مي ورزید. دلدادگي اش به 
خدا حرف آخر را زده بود. او به مقام »خلیل اللهي« رسیده بود. رمز آن 

مقام فقط عشق بود.

همه امتحان داريم
فقط کمي مانده است تا امتحان هاي آخر 
ترم. س�عيد مثل تمام ش��ب هاي امتحان و 
مثل روزهاي کنکور، وسایلش را جمع کرده 
و رفته اس��ت خانه ي پدربزرگ مادرش؛ بابا 
کوچک. از من هم دعوت کرده اس��ت تا به 
آن جا بروم و با هم درس بخوانیم. او کوچک 

که نیس��ت، خیلي هم بزرگ اس��ت. 
هم هیکل بزرگي دارد و هم شنیده ام 

کارهاي بزرگي کرده است.
خودش شام پخته است؛ آبگوشت. 
مي گوی��د جوان ه��ا بای��د ش��ب هاي 
امتحان غ��ذاي قوي بخورن��د. وقتي 
گوش��ت مي کوبد، مي بینم که یکي از 
دس��ت هاي او دو انگشت ندارد. وقتي 
سرش را باال مي  آورد، مي بینم که زخم 
بزرگي از گردنش ش��روع مي شود. به 
عکس روي دیوار نگاه مي کنم. عکس 
مي�رزا كوچك خان جنگلي اس��ت و 
همرزم های��ش. البد یک��ي از آن ها آقا 

کوچک است.
آق��ا کوچک رد نگاه��م را مي گیرد 
و مي گوی��د: »ميرزا يون�س یا همان 
می��رزا کوچک خان، مرد بزرگي بود. از 
همه چي هم سردر مي آورد؛ حتي علوم 
دیني. یک طلبه بود. من ده سال از او 

کوچک تر بودم.«
حس��اب مي کن��م، پ��س او متولد 
س��ال 1295 بوده اس��ت. آقاکوچک 

را  او  مي گوی��د: »کاش جوان ه��اي ح��اال 
مي شناختند! خیلي مهربان بود، به خصوص 
ب��ا پیرها و افراد ضعیف. تو جنگل، حتي در 
روزهاي س��رد هم برنامه ي ورزشش به هم 
نمي خورد. کالس هاي منظم شاهنامه خواني 
و قرائت قرآن هم گذاش��ته بود. فکر کن تو 
جنگل صداي قرآن یا داس��تان هاي رس��تم 

بپیچد!«



چش��م هایم را مي بن��دم تا آن چه 
را ک��ه مي گوید، مجس��م کن��م. باز 
هم صدای��ش را مي ش��نوم: »او اول 
با محمدعلي ش�اه جنگید... بعد به 
کانوني به نام مجلس اتحاد پیوست 
و بع��د از آن ه��م به هيئ�ت اتحاد 
اس�ام که خود میرزا رهبر آن گروه 

ش��د. بعد با ارتش تزاري روس��یه و 
انگلیس جنگید. آن ها در کس��ما در 
فومن مستقر بودند. دست من هم در 
یکي از این درگیري ها تیر خورد. هم 
انگش��ت هایم را از دس��ت دادم و هم 
جاي تیر هنوز در سینه ام مانده است. 
اما در دلم مهر میرزاست، براي همین 

هم این زخم ها را دوست دارم.«

شب، اما يك دقيقه بيشتر
مادربزرگ در را باز مي کند. مي دانم که اول از همه مرا در بغل مي گیرد. 
مي گوید: »هي، مي ترس��یدم از این هم دیرتر برس��ید! راه ها خیلي شلوغ 

بود، نه؟«
ص��داي بابا مي آید: »بله، خیلي ش��لوغ بود. دنب��ال روژان هم رفتیم 

دانشگاه. ببخشید که این قدر دیر شد.«
خانه ش��ان خیلي شلوغ است. س��فره را که مي اندازند، بوي سبزي پلو 
ماه��ي مي آید. مي دانم ک��ه مادربزرگ ماهي مرا پاک کرده اس��ت. بوي 

رشته پلو و شیر برنج و کوکوسبزي هم مي آید.
بلند مي ش��وم تا من هم کمک کنم س��فره را جمع کنند، اما هي زن 
عمو نغمه مي گوید: »تو بنش��ین روش��نایي کوچک« و مي خندد. لیوان 
کریس��تال پر نقش و نگار، از دست نگين، یکي از دختر عموها، مي افتد 

و مي شکند. مامانش 
»ش��صت  مي گوید: 
تو چش��مت  پای��ت 
نغمه  زن عمو  نرود!« 
مي خندد. مادربزرگ 
»ف��داي  مي گوی��د: 
این  ت��وي  س��رش. 
ی��ک دقیقه بیش��تر 
ناراحت  نبای��د  اصاًل 

باشیم.«
هندوانه  پدربزرگ 
از صدایش  مي ب��رد. 
پی�����داس��ت ک��ه 
و  رسیده  هندوانه ي 
شیریني است. صداي 

ریختن آجیل را مي شنوم. مي شنوم که مادربزرگ ظرف هاي کوچک آجیل 
را پر مي کند. مامان حافظ��ش را برمي دارد. همه فال حافظ مي خواهند. 

فکر مي کنم این یک دقیقه تاریکي بیشتر چه قدر مهم است!
مادربزرگ براي مامان و بقیه ي عروس هایش و عمه، هدیه خریده است. 
من هم ب��راي مادربزرگ هدیه  آورده ام. اما هیچ کس نمي داند جز مامان. 
هدیه ي من، یک گلدان کوچک گل بنفشه ي تازه است. همه  یک لحظه 

سکوت مي کنند. مامان مي گوید: »خودش باغبانش بوده.«
حاال نوبت من اس��ت که نیت کنم. مي شنوم که مامان زیر لب حمد و 

سوره مي خواند. بعد بلند مي خواند:
نوبهارست در آن کوش که خوش دل باشي
که بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي
نقد عمرت بب��رد غصه ي دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه ي مشکل باشي



بزرگ تر از 5 به صورت مجموع س��ه عدد اول 
قابل نمایش است.«

اولر متوجه ش��د که حکم باال مع��ادل با حکم زیر 
است: 

»هر ع��دد زوج بزرگ تر از 2 به صورت مجموع دو 
ع��دد اول قابل نمایش اس��ت.« این حکم به »حدس 
گلدباخ« معروف اس��ت. تاکن��ون هیچ برهان یا مثال 
نقضي در جهت اثبات یا ابطال قطعي آن ارائه نش��ده 

است.

جست وجوي ناتمام
بس��یاري از ریاضي دان��ان و ش��به ریاضي دانان در 
جه��ت اثبات حدس گلدباخ ت��الش کرده اند. حدس 
گلدب��اخ به همراه آخرین قضیه ي ِفرما � که البته در 
س��ال 1992 راه حل قطعي یافت � از جمله مسائلي 
بودند که ش��به �  ریاضي دانان فراواني صرفاً با دانش 
ریاضي در حّد دوره ي متوس��طه ي تحصیلي با آن ها 
چالش مي کردند. مي توان فهرست بلند باالیي از انواع 

از الگو تا حدس
یک��ي از ویژگي هاي بارز ذه��ن آدمي توانایي ایجاد 
قواعد و استخراج قوانین کلي از الگوهاي جزئي است؛ 
فرایندي که در اصطالح منطق »استقرا« نام دارد. به 

الگوي زیر توجه کنید: 
4=2+2
6=3+3
8=5+3
10=7+3
12=7+5


20=7+13=3+17
42=19+23=13+29=11+31=37+5
60=53+7=47+13=43+17=19+41


آیا مي توانید از الگوي باال قاعده اي کلي اس��تخراج 
کنید؟

توجه داشته باشید، طرف چپ برابري هاي باال یک 
عدد زوج بزرگ تر از 2 است و طرف راست، مجموع دو 
عدد را نشان مي دهد که هر دوي این اعداد، »اعدادي 
اول« هس��تند. پس ب��ه عنوان یک ح��دس مي توان 

گفت: 
»هر عدد زوج بزرگ تر از 2 به صورت مجموع دو 

عدد اول قابل نمايش است.«

حدس گلدباخ
در س��ال 1742 می��الدي، كريس�تين گلدب�اخ، 
ریاضي دان اهل پروس، نام��ه اي به ریاضي دان نام آور 
هم روزگار خود لئونارد اولر نوش��ت و از او خواس��ت 
برهان��ي براي حدس زیر ارائ��ه کند: »هر عدد صحیح 

 تاريخ يك حدس
مهدي شیرزاد

ولر
د ا

ونار
لئ
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اثبات هایي ارائه کرد که در جهت اثبات حدس 
گلدباخ یا آخرین قضیه ي فرما ارائه شده اند که البته 

همگي داراي نقص و خلل هستند.
نکته ي دیگ��ر آن که تقریباً همه ي پژوهندگان در 
این حوزه به درستي حدس گلدباخ یقین دارند. این 
یقین بیشتر از یک روند استقرایي ناشي مي شود. به 
کمک ابر رایانه ها درس��تي حدس گلدباخ براي اعداد 

زوج به بزرگي 1017 تحقیق شده است.
در یک سایت اینترنتي نیز، ماشین حسابي مبتني 
بر حدس گلدباخ طراحي ش��ده است: شما یک عدد 
زوج بزرگ ت��ر از 2 وارد مي کنی��د. س��پس برنامه ي 
رایان��ه اي دو ع��دد اول را ارائه مي ده��د که مجموع 
آن ها با عدد زوج وارد ش��ده برابر اس��ت. دقت کنید، 
ممکن اس��ت براي یک عدد زوج بیش از یک جفت 
عدد اول وجود داش��ته باشد. )به الگوي ابتداي متن 

رجوع کنید.(

الگوي مشابه
به الگوي زیر توجه کنید: 

4=2+2
6=2+)2×2(
8=2+)2×3(
10=3+7
12=2+)2×5(
14=3+11
16=7+)3×3(
18=5+13
20=5+)3×5(


از الگوي باال چه حکمي انتزاع مي شود؟ این 
الگو مش��ابهت بس��یاري با الگوي گلدباخ دارد. ابتدا 

دقت کنید مطابق با قضیه ي اساسي حساب: 
»هر ع�دد طبيع�ي بزرگ ت�ر از يك ب�ه صورت 

حاصل ضرب اعداد اول قابل نمايش است.« 
اگ��ر در تجزی��ه ي عددي به اع��داد اول حداکثر 2 
عدد اول وجود داشته باش��د، آن عدد را »شبه اول« 
 P2 نمایش مي دهیم، مثال هایي براي P2 مي گوییم و با

عبارت اند از: 
4=2×2
6=2×3
9=3×3
15=3×5


دق��ت کنی��د، هم��ه ي ای��ن اع��داد به ص��ورت 
حاصل ضرب دو عدد اول قابل نمایش هس��تند. لذا 

الگ��وي ف��وق را مي ت��وان چنی��ن بی��ان ک��رد: 
»ه�ر ع�دد زوج بزرگ ت�ر از 2 را مي ت�وان به 
 P2 ص�ورت مجم�وع يك ع�دد اول و ي�ك عدد

نماي�ش داد.«
این حکم که ش��باهت بس��یاري با حدس گلدباخ 
دارد، در س��ال 1966 توسط ریاضي دان چیني به نام 
چن جينگ رونگ اثبات ش��د. به نظر مي رس��ید که 
با اثبات این قضیه فاصل��ه ي چنداني تا اثبات قطعي 
حدِس گلدباخ نمانده، اما هنوز این فاصله طي نش��ده 

است.
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اجابت می کند )و مش��کلت را برطرف می سازد( ]بحاراالنوار، کن و هفت مرتبه بگو یا اهلل که خداوند خواس��ته ات را پیش آمد، وضو بگیر و دست هایت را به درگاه الهی بلند فرم��ود: »هرگاه در امور دین یا دنیای تو کاری دش��وار موالی مهرب��ان، امام علی)ع( به یار باوفایش ابوذر 
می کنم که تو از این امتحان هم به سالمتی و سربلندی در باغچه ی چش��م هایم ریخت و گف��ت: »حاال من دعا پدرب��زرگ مثل گل خندید و مثل ماه، نور نگاهش را    ج80: 328[.

بعد به زحمت ازجا برخاس��ت. پرسیدم: »کجا با این بیرون بیایی!«
عجله آقاجان؟!«

زندگی اش می ش��ود پر از برکت. خنده و گریه اش بوی ک��ه از خ��واب برمی خیزد دائم الوضو باش��د. این طوری  همیش��ه و در همه حال، وضو داشته باشد. از اول صبح ک��ه تجدید وض��و کنم. چه ق��در خوب اس��ت که آدم پدربزرگ وقتی برگشت گفت: »داشت یادم می رفت � وضو بگیرم!...
اکنون من ش��یوه ی درس��ت وضو گرفتن را از شما یاد هر دو ش��ما صحیح اس��ت، اما وضوی من درست نبود. فوری متوجه اشتباه خود شد و گفت: »عزیزانم! وضوی س��پس هر دو ش��روع کردند به وضو گرفتن. پیرمرد قضاوت کن که وضوی کدام یک از ما کامل است.«به او برنخورد و ناراحت نشود، به پیرمرد گفتند: »تو بین ما کنن��د و در عین حال، این کار به گونه ای انجام بگیرد که به اش��تباه. آن دو برای آن که پیرمرد را متوجه اشتباهش خود، پیرمردی را دیدند که مش��غول وضو گرفتن بود؛ اما امام حس�ن)ع( و امام حسين)ع( در دوران کودکی   خدا می گیرد...«

گرفتم!«

  را که می شوید، پاک نمی شود« ]محجه البیضاء، ج1: 229[.کسی که به هنگام وضو خدا را یاد نکند، جز آن قسمتی وضو گرفتن پاک کننده ی گناهان میان دو وضوس��ت و وض��و، خداوند را یاد کند، تمام پیکر او پاک می ش��ود و پیامب��ر)ص( مهربان فرمود: »آن ک��س که به هنگام 
اینک من در پیش��گاه خدا هس��تم؛ در خانه ی زیبای آماده ی هم صحبتی با او می شوم.اکلیل به پایم می ریزند. من پا به عرش خدا می گذارم و دس��ت هایم بال می شود و س��تاره های آسمان، مثِل من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.

از مس��تحبات وضو، دعا کردن است؛ دعا در هنگام   را با تقوا و یقین پاکیزه گردان ]اسرار الصلوه: 44[.است. هنگام شست وشوی اعضای بدنت با آب، قلب خود مناجات با خود و راهنمای وصول به آستانش قرار داده ک��ه همانا خداون��د تعالی آب را کلید تق��ّرب به خود و پیش برو؛ همانند این که به رحمت خدا نزدیک می شوی فرمود: »چون آهنگ طهارت و وضو کنی، به س��وی آب امام صادق)ع( � شش��مین آفتاب آِل محمد)ص( � او!
س��پاس خدایی را که آب را پاک قرار داد و آن را نجس مثالً  وقتی نگاه انسان به آب افتاد، بگوید: به نام اهلل و وضو گرفتن!
نورانیت صورت و قلب می بخشد.برخوردار شود. در عین حال، دائم الوضو بودن، به انسان طهارت روح داش��ته باش��د و از اطمینان فوق العاده ای بهترین اعمالی اس��ت که سبب می شود، انسان همیشه وض��و گرفتن دائم یا همیش��ه باوضو ب��ودن، یکی از   وارد کردن آب در بینی و شست وشوی آن و... است.رو به قبله و خواندن دعاهای مخصوص آن، استنشاق و از دیگر مس��تحّبات وضو، مسواک زدن، وضو گرفتن قرار نداد...

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم*

تصویرگر: سمائه شریفیمجید مالمحمدی

* از سهراب سپهري است.
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هميشه با وضو بودن، به انسان نورانيت صورت و قلب مي بخشد
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كباب بلغاري
آقایي با کت سفید، پشت در رستوران 
بسیار مجللي ایس��تاده بود تا ساعت 

کار آن ش��روع ش��ود. وقتي در بزرگ 
شیش��ه اي رستوران باز ش��د، آقاي کت 

س��فید فوري داخل رفت و براي خودش 
یک پرس کباب بلغاري س��فارش داد. بعد 

ه��م غذایش را تند تند خورد و با عجله براي 
پرداخت صورت حس��ابش، جلوي صندوق رفت. 

صندوق دار با احترام گفت: »قابلي نداره قربان.«
� متشکرم ... شما مي تونین بقیه ي یک چک مسافرتي دویست 

هزار تومني رو به من پرداخت کنین؟
� قربان، ما در حال حاضر این مقدار پول توي صندوق نداریم.

آقاي کت سفید به طرف در خروجي راه افتاد و در همان حال گفت: 
»اشکالي نداره ... بنده هم در حال حاضر چنین چکي توي جیبم ندارم!«

   نجارزاده
مرد بس��یار فراموش��کاري به داروخانه رفت تا طبق معمول، داروي ضد فراموش��ي 
بخرد. اما هرچه فکر کرد، یادش نیامد براي چه کاري آن جا رفته است. بعد، مدتي 
در ایس��تگاه مترو منتظر ماند تا با قطار زیرزمیني به خانه برگردد. وقتي پیاده شد، 
یادش آمد که خانه شان با داروخانه فقط ده قدم فاصله دارد و احتیاجي به استفاده 
از مترو نبوده اس��ت. باالخره وقتي به خانه رسید، دید که کیف دستي اش را هم 

گم کرده است.
همس��رش با کالفگي گفت: »باز هم کیفتو روي صندلي مترو جا گذاشتي؟ ... 

چرا یه ذره حواستو جمع نمي کني؟!«
مرد فراموشکار کمي سرش را خاراند و گفت: »خیلي بد شد ... توي واگن مترو، 
یکي از دوستان قدیمي رو دیدم. آقاي .... آقاي ... مي بیني؟ ... اسمش یادم رفت 
... خالصه، شماره تلفنشو داد و گفت حتماً امشب به خونه شون زنگ بزنم ... اما 

دفترچه تلفنم با کیف دستي ام گم شد.«
همسر مرد براي دلداري گفت: »نگران نباش ... من نشاني خونه رو نوشتم و توش 

گذاشتم ... شاید یه نفر پیداش کنه و برامون بیاره.«
مرد فراموشکار گفت: »یه نفر چي رو برامون بیاره؟«

زن منتظر پیدا ش��دن کیف ش��وهرش ماند؛ اما خبري نشد. حدود سي س��ال بعد، شبي مرد فراموشکار یکهو پرید توي 
آش��پزخانه و گفت: »خانم! ... اس��م اون دوس��تم یادم اومد ... آقاي نجارزاده بود ... ببین ش��ماره ي تلفنش رو این گوشه 

موشه ها، جایي ننوشتي؟ ... یه تلفن بزنیم ببینیم هنوز زنده اس یا نه!«
زن گفت: »نجارزاده رو مي گي؟ ... زنده اس، اما یه یکي کمي مریض احواله ... شماره تلفنش رو داریم ... ولي مشکل اینه  

که تو خودت هشت سالي مي شه از دنیا رفتي! ... دیشبم که اومدي توي خوابم، اینا رو بهت گفتم!«

تصویرگر: ابوالفضل محترمی
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فرهنگ آكسفورد
دانشجوي بسیار درس خوان و در عین حال فقیري به خواستگاري دختر پول داري رفت. دختر با وجود مخالفت پدرش، پسر 
را پسندید. پدر گفت: »تو الي پنبه بزرگ شدي و هیچ چي از زندگي نمي دوني ... حتي نمي دوني املت با چي درست مي شه 
... با این حال من اجازه مي دهم با این پس��ره ي آس��مون جل ازدواج کني ... ش��رطش اینه که قول بدي هیچ وقت از من توقع 

کمک مالي نداشته باشي.«
دختر قبول کرد و آن ها با هم نامزد شدند. در دوره ي نامزدي، یک روز پسر همسرش را به اتاق کوچک اجاره اي اش برد. اتاق پر 
از کتاب بود و فقط براي نشستن دو نفر آدم جا داشت. پسر گفت: »من فعاًل درس مي خونم ... گاهي هم تک و توک شاگردایي 

پیدا مي کنم و با تدریس زبان انگلیسي، پول کمي گیر مي آرم ...«
دختر گفت: »معموالً غذا چي مي خوري؟«

� کوکو سیب زمیني ... تو کوکو سیب زمیني دوست داري؟
� هرچي تو بخوري، منم مي خورم ... اما اگه پولمون تموم بشه چي؟

دانشجو گفت: »تا وقتي این همه کتاب رو این جا داریم، گرسنه 
نمي مونیم.«

باالخره زندگي مشترکشان را آغاز کردند؛ اما امتحانات 
پس��ر ش��روع ش��ده بود و او هیچ ش��اگرد و درآمدي 
نداشت. بعد از امتحانات، پسر شاگردي به خانه آورد 
و ب��ه دختر گفت: »از امروز ش��اگرد دارم ... دیگه 
مي تونیم یه قرمه س��بزي حسابي بخوریم. راستي 
این فرهنگ هشت جلدي آکسفورد من کجاس؟«
� ای��ن مدت که امتحان داش��تي، س��یب زمیني 
نداشتیم، باهاش کوکو درس��ت مي کردم ... خوب 
ش��د ش��اگرد گرفتي ... چون دیگه رسیده بودیم به 

حرف ایکس.

سالگرد ازدواج
در چهارم دي ماه یک زمستان سرد، 15 سال از ازدواج زن و شوهري گذشته بود. زوج میان سال، با شوق و ذوق فراواني براي 
جشن کوچک سالگرد ازدواجشان آماده مي شدند. مرد چند بار به خانه تلفن زد و به همسر مهربانش پیشنهاد کرد که براي 
شام به رستوران بروند. زن هر بار با این پیشنهاد مخالفت کرد. دفعه ي چهارم در جواب شوهرش گفت: »سيامك  جان... اگه 
یه بار دیگه اصرار کني، خیال مي کنم که هیچ وقت دست پخت منو دوست نداشتي و الکي تعریف مي کردي ... مي خوام امشبم 

مثل همیشه، خودم برات غذا درست کنم. سوپ عدسم 
داریم که مي دونم عاشقشي.«

سیامک خان باالخره کوتاه آمد و پالتوي پشمي زیبایي 
براي فريده خانم خرید. وقتي به منزل رفت، میز شام با 

شمع و گل و بقیه ي تزئینات آماده شده بود.
� خ��ب ... حاال که این قدر س��ردت ش��ده،  اول برات یه 

بشقاب سوپ عدس مي ریزم.
� خانم جان ... هنوز وقت داریم براي ش��ام بریم بیرون ... 

نمي خواي پالتوي جدیدتو بپوشي؟
� سوپت رو بخور!

س��یامک خان س��رش را پایین انداخت و مشغول خوردن 
س��وپ عدس شد. فریده خانم کمي به او نگاه کرد و گفت: 
»پونزده سال گذشت ... تو فکر مي کني چیزي توي زندگي 

ما هست که بعد از پونزده سال هنوز سر جاش باشه؟«
سیامک خان کمي به دور و برش نگاه کرد و گفت: »بعله 
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خود را از فهرست مناطق زماني انتخاب کنید.چنین شرایطي مي توانید منطقه ي زماني دل خواه با زمان منطقه ي جغرافیایي خود تنظیم کنید. در باشید و بخواهید زمان ارسال یا تنظیم مطالب را شاید ش��ما در منطقه ي دیگري خارج از ایران é منطقه ي زماني

پرویز قرا گوزلو

é عنوان وباگ
عن��وان وبالگ کاماًل به س��لیقه ي نویس��نده ي 
وبالگ بس��تگي دارد. پیش��نهاد مي کنیم عناوین 
تکراري و بسیار معمول یا عنوان دیگر وبالگ هاي 
مش��هور را براي وبالگ خ��ود انتخاب نکنید. یک 
عنوان اختصاصي به خوانندگان وبالگ شما کمک 

خواهد، کرد آن  را راحت تر به خاطر بسپارند.
آن چه مدیران »بالگفا« از ش��ما مي خواهند، در 
نظ��ر گرفتن فرهنگ، قوانین و هنجارهاي رایج در 
ایران در انتخاب عنوان وبالگ و استفاده نکردن از 
کلمات نامناسب است. مي توانید براي وبالگ خود 
نامي متناس��ب با آن مطالبي ک��ه در آن خواهید 

نوشت، انتخاب کنید.

é نام نويسنده
شما مي توانید هر نامي را به عنوان نام نویسنده 
وارد کنید. این نام مي تواند نام واقعي یا نام مستعار 
شما باشد. این یک فرضیه است که اکثر خوانندگان 
تمایل دارند نام واقعي نویسنده ي وبالگ را بدانند 

تا با آن وبالگ ارتباط بهتري برقرار کنند.

é شرح وباگ
نوش��تن توضیحي کوتاه براي وبالگ، 
ب��ه خوانندگان کمک مي کند با س��رعت 
بیشتري با نوع مطالب وبالگ یا نظریات 
نویسنده ي آن آشنا شوند. بنابراین انتخاب 
ش��رحي مناسب به ش��ما کمک مي کند 

وبالگ بهتري داشته باشید.

é ايميل خصوصي

ایمیلي که در این بخ��ش وارد مي کنید، نزد 

س��ایت بالگفا محفوظ خواهد ب��ود و در جایي 

نمایش داده نمي شود. این ایمیل تنها براي ارسال 

نام کارب��ري و کلمه ي عبور ی��ا دیگر پیام هاي 

سایت مورد اس��تفاده قرار مي گیرد و در وبالگ 

شما نمایش داده نخواهد شد. وارد کردن ایمیل 

خصوص��ي الزامي اس��ت و پ��س از ثبت نام، نام 

کاربري و کلمه ي عبور ورود به بخش مدیریتي، 
به این ایمیل ارسال خواهد شد.

é تعداد پست ها در صفحه ي نخست
این عدد که به صورت پیش فرض، 10 است، تعداد مطالبي را نشان 
مي دهد که از آخرین مطالب ارس��الي و در صفحه ي نخست وبالگ 
نش��ان داده مي ش��وند. عدد مذکور مي تواند بین یک تا س��ي باشد. 
در نظر داش��ته باش��ید که با تعیین اعداد کمتر، مي توانید س��رعت 
بارگذاري و نمایش صفحه ي نخس��ت وبالگ خود را افزایش دهید. 
هم چنین، اگر مطالب ش��ما بسیار کوتاه هستند، یا مطالب زیادي را 
در ط��ي روز یا هفته وارد مي کنید، مي توانید با تعیین عدد باالتر به 

خوانندگان در خواندن مطالب قبل کمک کنید.

صفحات وبالگ مشخص مي کنند.و زمان ارس��ال یا تنظیم مطالب را در ای��ن دو مورد، نحوه ي نمایش تاریخ é  نمايش تاريخ و زمان پست ها

é ايميل نويسنده
ایمیل نویس��نده معموالً در صفحات 
وب��الگ نمایش داده مي ش��ود و کمک 
مي کن��د ت��ا خوانندگان با نویس��نده ي 
وبالگ ارتباط برقرار کنند. البته پر کردن 
آن لزومي ندارد، ولي باید توجه داش��ته 
باش��ید، در صورتي که آن را وارد کنید، 
مشخصات وبالگ )نام کاربري و کلمه ي 

عبور( به آدرس آن ارسال خواهد شد. 

ش سوم
é بخ
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و نحوه ي پیاده س��ازي سایت نیز به شکلي است که کمترین این که کمترین مشخصات از کاربران دریافت مي شود، ساختار آن ه��ا را در اختیار اف��راد غیر قرار نمي دهند. در بالگفا، ضمن را نسبت به حریم خصوصي کاربران متعهد مي دانند و اطالعات دقیق رعایت شوند. در عین حال، اکثر خدمات دهندگان، خود نشوید. بنابراین انتظار آن است که شرایط و مقررات به صورت همه ي کاربران باال باشد. به عالوه، در ادامه ي کار خود دچار مشکل ارائه مي دهد و عالقه مند است که سطح کیفي این خدمات براي این یک قرارداد بسیار ساده است. بالگفا به شما خدماتي را é قوانين و مقررات
مشخصات از کاربران ثبت مي شود. 

é در انتها

پ��س از پر کردن فرم ثبت نام و انتخاب گزینه ي قبول قوانین و ایجاد 

وبالگ، در صورتي که نام کاربري ش��ما قباًل ثبت نشده باشد یا اشکالي 

در انتخاب نام کاربري و عنوان وبالگ نباشد، وبالگ با نام کاربري شما 

ایجاد خواهد ش��د و متن خوش��امدگویي را دریافت خواهید داشت. از 

آن پس مي توانید ب��ا ورود نام کاربري و کلمه ي عبور خود، وارد بخش 

مدیریتي وبالگ خود ش��وید و مطالب، نظ��رات و یا خاطرات خود را در 
وبالگ قرار دهید یا آن را ویرایش کنید.

هم چنین مي توانید عنوان وبالگ و بس��یاري از تنظیمات دیگر را در 

بخش تنظیمات بخش مدیریتي تغییر دهید یا قالب و طرح جدیدي براي 
وبالگ خود طراحي و انتخاب کنید.

دوستان جوان!
»رش��د ج��وان« ش��ما را ب��راي 
حضور در مس��ابقه ي وبالگ نویس��ي 
با موضوع »علم��ي« دعوت مي کند. 
شما مي توانید با استفاده از محتواي 
صفحه ي »دنیاي صفر و یک«، وبالگ 
خود را تا تاریخ 1388/12/30، با درج 
مشخصات خود )نام و نام خانوادگي، 
س��ن، پایه ي تحصیلي، نشاني منزل، 
تلفن تم��اس و رایانامه(، به نش��اني 

رایانامه ي مجله بفرستید.

 معیارهاي داوري عبارت اند از: 
ال�ف( معيارهاي محتوايي: شامل 
رعای��ت تناس��ب موض��وع و محتوا؛ 
بهره گی��ري از ویژگي ه��اي ادبی��ات 
وبالگي، مث��ل صمیمی��ت، رواني و 
سادگي، و کوتاهي متون؛ استفاده از 
تصویر و لینک؛ استفاده از پیوندهاي 

روزانه و دائمي.
ب( معيارهاي فني: شامل تناسب 
گرافیک وبالگ با موضوع؛ استفاده از 
بخش معرفي وب��الگ؛ رعایت نکات 
ویرایشي و نگارشي؛ استفاده از آرشیو 
موضوع��ي؛ مناس��ب بودن س��رعت 

بارگذاري وبالگ.
 وبالگ هاي برتر در مجله معرفي 
و ب��ه پدیدآورندگان آن ه��ا جوایزي 

اهدا مي شود.
منتظر وباگ هاي شما هستيم!

صفحات وبالگ مشخص مي کنند.و زمان ارس��ال یا تنظیم مطالب را در ای��ن دو مورد، نحوه ي نمایش تاریخ é  نمايش تاريخ و زمان پست ها

é نمايش تاريخ آرشيو

یکي از امکانات بالگفا، نمایش آرشیو 

ماهانه یا هفتگي مطالب وبالگ است. 

این امکان به خوانندگان وبالگ کمک 

مي کند با س��رعت و راحتي بیشتري، 

مطالب قبلي موجود در آرشیو وبالگ 
را بخوانند.

é آرشيو مطالب وباگ
ش��ما مي توانید نحوه ي آرش��یو مطالب خود را مشخص کنید. اگر 
حجم مطالب یا تعداد پست هاي شما کم است، ترجیح دارد که آرشیو 
ماهانه را انتخاب کنید. در چنین حالتي، مطالب ارسالي در طول یک 
م��اه، در یک صفحه ذخیره و نمایش داده خواهند ش��د. اما اگر حجم 
مطالب و تعداد پس��ت هاي شما خیلي زیاد اس��ت، مي توانید شیوه ي 
هفتگي را انتخاب کنید. در چنین حالتي مطالب ارس��الي در هر هفته 

در یک صفحه ي مشخص نمایش داده خواهند شد.
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خدا چگونه به وجود آمده است؟
 گفته اند خوب سؤال  کردن نیمي از 
درک حقیقت است. به واقع نیز درست 
گفته اند؛ چرا که شرط اول درک هر 
حقیقتي آن است که صورت مسئله 
درست طرح شود. در مسئله ي خدا، 
از ابتدا باید متوجه باشیم که بحث در 
م��ورد آن، بحث درباره ي پدیده اي از 
پدیده هاي جهان هستي نیست، چرا 
ک��ه خدا پدیده نیس��ت؛ پدیدآورنده 

است، »واجب الوجود« است.
اگر به مفهوم واجب الوجود پي ببریم، 
درمي یابیم که سؤال هایي از این دست، 
به راحتي به پاسخ مي رسند؛ سؤاالتي 
چون: خدا از کي بوده است؟ خدا را چه 

کسي آفریده است؟

ب��راي درک مفه��وم واجب الوجود 
توضیح کوتاهي الزم اس��ت. ببینید، 
هر موجودي در رابطه با اصل وجود، 
یک��ي از س��ه حال��ت فرض��ي زیر را 

مي تواند داشته باشد:
 هستي آن وابسته به ذات خودش 
اس��ت، یعني ذاتش عین هس��تي و 
وجود اس��ت و نیستي براي او محال 

است )واجب الوجود(.
 در ذات خود نسبت به هستي و 
نیستي بي تفاوت است و اگر عامل و 
علتي پیدا شود که به او هستي بخشد، 

موجود مي شود )ممکن الوجود(.
 وجود هیچ گاه با او همراه شدني 
نیس��ت؛ یعن��ي چیزي ک��ه بودنش 
محال است و نمي تواند به وجود بیاید 

)ممتنع الوجود(.
ح��ال اگر نگاه��ي ب��ه موجودات 
موج��ود  مي بینی��م  بیندازی��م، 
ممتنع الوجود نداریم. روش��ن است، 
چیزي ک��ه بودن��ش محال اس��ت، 

نمي تواند وجود داشته باشد.
اما ممکن الوجود چه طور؟ باید دید 
آیا مي ت��وان فرض کرد که در جهان 
تنها ممکن الوج��ود وجود  هس��تي، 
داش��ته باش��د و واجب الوجودي در 
میان نباش��د؟ همان گونه که گفتم، 
ممکن الوجود،  ش��دن  هس��ت  براي 
علتي غیر از خودش الزم است. البته 
در ای��ن فرض، آن علت هم به نوبه ي 
خود ممکن الوجودي اس��ت که براي 
پدید آمدنش، به علتي دیگر نیاز دارد. 

پرسش ها و 
پاسخ هاي ديني

حسین امیني پویا

درباره ي خدا
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حال فکر مي کنید تا کجا مي توان این 
سلسله علت ها را ادامه داد؟

غیر از این اس��ت که در سلسله ي 
علت ه��ا و معلول ه��ا، هرق��در پیش 
برویم، تا به علتي نرسیم که واقعیت 
داش��تنش وابس��ته به چیز دیگري 
نباش��د، هرگز هیچ یک از حلقه هاي 
این سلس��له پدی��د نخواهن��د آمد؟ 
یعن��ي باید به موجودي برس��یم که 
خودبه خود واقعیت داشته باشد؛ یعني 
واجب الوجود باشد. آن وقت است که 
هستي آغاز مي شود و همان طور که 
پیش مي رود، ب��ه تک تک حلقه هاي 
این رشته، هستي مي بخشد؛ درست 

مثل قطعات یک دومینو.
به عب��ارت دیگ��ر، در صورت��ي که 
علت ها همه و بي استثنا ممکن الوجود 
باش��ند، هی��چ گاه چی��زي نمي تواند 
به وجود بیاید. پس حاال که مي بینیم 
موجودات فراواني در عالم  هستي پدید 
آمده اند، غیر از این است که ضرورتاً 
باید معتقد باش��یم، این ها همگي به 
علتي که خود علتي ن��دارد، منتهي 
مي شوند؟ یعني به یک واجب الوجود؟ 
مي دانم مطلب کمي پیچیده و سخت 
اس��ت، اما چاره اي هم نیست؛ بحث 
خدا بحث گران س��نگي اس��ت. براي 

درک بهتر مثالي مي زنم.
فرض کنید، گروهي از دانش آموزان 
که به اردویي در خارج شهر رفته اند، 
اردوگاه،  ب��ه  ش��دن  وارد  هن��گام 
تعارفش��ان گل کن��د و هیچ ک��دام 
حاضر نباشد براي ورود به داخل 
اردوگاه، پیش ق��دم یا حتي با 
کسي هم قدم شود. به سراغ 
بگوید  اولي که مي روی��م، 
ت��ا قبل از من کس��ي به 
داخ��ل نرود، م��ن وارد 
دوم  نمي شوم. شخص 
هم همین را بگوید و 
الي آخر. به نظر شما 

در این صورت، آیا ممکن است کسي 
از آن ها قدم به داخل اردوگاه بگذارد؟ 
مس��لماً خیر، زیرا همگي آن ها ورود 
خ��ود را مش��روط ب��ه ورود دیگري 
کرده ان��د. در نتیج��ه مي بینیم همه 

بیرون اردوگاه منتظر ایستاده اند. 
حال فرض کنید ما که ش��اهد این 
قول و قرارها بوده ایم، بعد از لحظاتي 
ببینیم ک��ه دانش آم��وزان یکي یکي 
در حال ورود به اردوگاه هس��تند. در 
این مورد به خصوص، اولین نتیجه اي 
که باید بگیریم چیست؟ بله حتماً و 
حداق��ل یکي از آن ها ش��رط خود را 
کنار گذاش��ته و ورودش غیرمشروط 
ب��وده اس��ت. خب آی��ا موج��ودات 
ممک��ن جه��ان نی��ز دقیق��اً همین 
وضعی��ت را ندارند؟ یعني آیا همه ي 
ممکن الوجودها موجوداتي مش��روط 
نیس��تند؟ آیا آن ها نیز به زبان حال 
نمي گویند: اگر تا قبل از من دیگري 
)یعن��ي علت( وجود پی��دا نکند، من 
پاي به عرصه ي هس��تي نمي گذارم؟ 
اگر زبان  حال همه این باش��د، یعني 
همه ي موجودات جهان بدون استثنا، 
چنین شرطي داش��ته باشند، به نظر 
ش��ما اصاًل چیزي به وج��ود خواهد 

آمد؟
ممکن است شخصي بگوید: »علت  
موجود ش��دن ش��يء الف، ش��يء ب 
بوده اس��ت. هنگامي که به سراغ شيء 
ب مي روی��م، او نیز مي گوید که فرضاً 
ش��يء ج علت موجود شدن من است 
و به همین ترتیب تا آخ��ر.« این ادعا 
چه ایرادي دارد؟ سؤال مهم این است 
که: آیا مي توان مجموعه ي موجودات 
ممکن الوجود را به همین ترتیب، تا ابد 
و به صورتي نامحدود، ادامه داد و در عین 
حال نیازي هم ب��ه واجب الوجود پیدا 
نکرد؟ آش��کار است که چنین فرضي، 
ب��ا توجه به اصل تق��دم وجودي علت 
بر معلول، درست نیست. چون همه ي 

اعضاي این مجموعه ، ممکن الوجودند و 
سابقه ي نیستي دارند. پس هیچ کدام 
نمي توانند و نباید به وجود آمده باشند، 
مگر این ک��ه بپذیریم، کس��ي در این 
مجموعه حض��ور دارد ک��ه وجودش 
مشروط نیس��ت، یعني واجب الوجود 

است.
باید توجه داشته باشیم که با بزرگ تر 
ممکن الوجودها،  مجموع��ه ي  کردن 
نمي کند.  تغیی��ري  مس��ئله  صورت 
تنها اتفاقي که مي افتد آن اس��ت که 
به تعداد ممکن الوجودها و نیازمندها 
افزوده مي ش��ود. مضحک اس��ت اگر 
تصور کنی��م، نیازمن��دان و گدایاني 
ک��ه در جایي جمع ش��ده اند، چون 
مجموعه ي بزرگي را تشکیل داده اند، 

پس دیگر نیازي نخواهند داشت!
پس نیاز به وجودي غیرمش��روط 
در این میانه، حتمي و ضروري است. 
یعني در سلسله ي علت ها و معلول ها، 
هرقدر پیش برویم تا به علتي بي اگر و 
غیرمشروط نرسیم، یعني به وجودي 
ک��ه خودبه خ��ود واقعی��ت داش��ته 
باش��د )یعني واجب الوج��ود(، هرگز 
نمي توانیم پیدایش موجودات جهان 
هس��تي را به نح��و منطقي و معقول 

توجیه کنیم.
ما چنین موجودي را، یعني وجود 
بدون ش��رطي را که جهان نمي تواند 
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خالي از او باش��د و به بیاني دقیق تر، 
جه��ان نمي تواند بي حض��ور او پدید 
آمده باش��د، خ�دا مي نامی��م. خدا 
حقیق��ت نامحدود و پای��دار، بي نیاز 
و قّیومي اس��ت ک��ه تکیه گاه همه ي 
هستي هاست. او معني و مفهوم هستي 
اس��ت. همه چیز با او معني مي گیرد. 
بدین شکل مي بینید، هر موجودي که 
پدید آمده است، آیه و نشانه ي اوست 
و ه��ر موجودي که پدی��د مي آید، از 
این جهت نیز � عالوه بر جهات دیگر 
یعني خود پدیدآمدنش � دلیل تازه و 

نویي است بر وجود خداوند.
بله خدا چون واجب الوجود اس��ت، 
هماره بوده است و عدم از هیچ طرف، 
راهي بر او ندارد. پس دیگر جا ندارد تا 
درباره ي او فرضاً بپرسید: خدا چگونه 
به وجود آمده اس��ت؟ این جاست که 
س��ؤال هاي زیادي هم چ��ون: خدا از 
کي و چه زماني بوده اس��ت؟ یا خدا 
را چه کس��ي آفریده اس��ت؟ پاس��خ 
مناس��ب خود را پی��دا مي کنند. یک 
پاسخ آن است که این ها همه ناشي از 
درست  درک  عدم 

مس��ئله ي 
خداوند است. 
خ��دا  اگ��ر 
فهم  درست 
همه ي  شود، 
این س��ؤاالت 
پاس��خ خود را 
پیش  پیش��ا
ف��ت  یا ر د

مي کنند.
بله خدا 
را کس��ي 
ه  ید فر نیا
 . س��ت ا
ي  چیز

ک��ه 
ه  د نبو

و س��پس به وج��ود آم��ده، محت��اج 
علت و آفریدگار اس��ت. خدا فراتر از 
زمان و مکان اس��ت، چرا که خداوند 

واجب الوجود است. 
 چگون�ه مي گوييم خدا ذاتي 
يكتا و بي مانند است؟ آيا نمي توان 

شريكي براي او فرض كرد؟
 وقتي مي گوییم خدا یگانه است و 
مثل و مانند ندارد، معنایش این است 
که اصوالً چندتایي بردار نیست. یعني 
حتي در عالم فرض هم نمي توان دو 
نمون��ه و دو فرد ب��راي او تصور کرد. 
بنابرای��ن یکتایي، یعن��ي منحصر به 
فرد بودن، در ذات او نهفته اس��ت و 
توحید الزمه ي ذات پاک اوس��ت. در 
این مورد نیز، یعني براي پي بردن به 
یگانگي خدا � جدا از دالیل متعددي 
که براي یکتایي خداوند وجود دارد � 
کافي است که او را درست بشناسیم 
و از کلم��ه ي خ��دا تص��ور و معن��ي 
صحیحي در ذهن داشته باشیم. براي 
این که مطلب بهتر روشن شود، مثالي 

مي زنیم.
به یک خط ک��ه در فضا به صورتي 
فرضي رس��م کرده ایم، بنگرید. فرض 
کنید این خط از دو طرف تا بي نهایت 
پی��ش برود. حاال ی��ک خط دیگر در 
فاصله ي مث��اًل یک مت��ري و موازي 
ب��ا آن در نظر بگیرید ک��ه آن هم از 
دو ط��رف ت��ا بي نهایت پی��ش برود. 
آی��ا در اصل فرض ای��ن دو خط در 
فاصله ي یک متري یکدیگر، تناقضي 
مي بینید و به اش��کالي برمي خورید؟ 
خی��ر. به همین دلی��ل در تعریف دو 
خط موازي گفته مي ش��ود: دو خط 
وقتي با یکدیگر موازي هس��تند که 
فاصل��ه ي میان آن ها در همه ي نقاط 
روب��ه رو ک��ه روي آن دو خط فرض 
مي کنیم، مساوي باشد. این دو خط 
اگر تا بي نهایت هم ادامه پیدا کنند، 
به هم نمي رس��ند و همدیگر را قطع 

نمي کنند. 
جدا از بحث درباره ي درستي این 
تعریف، نسبي بودن یا مطلق بودن آن، 
این نکته روشن است که در مرحله ي 
فرض، مي ش��ود چنی��ن خط هایي را 
فرض کرد. حال به یک جس��مي که 
در برابر ماست مي نگریم. فرض کنیم 
که این جس��م در هم��ه ي ابعادش، 
یعن��ي طول، ع��رض و ارتفاع، بزرگ 
شود؛ بزرگ و بزرگ تر تا بي نهایت در 
بي نهایت از هر طرف. آیا مي توانیم به 
دنبال آن یک جس��م دیگر نیز فرض 
کنیم که باز از هر جهت تا بي نهایت 
ادامه داشته باشد؟ پاسخ منفي است. 
چون همان جسم اول، همه ي فضاي 
فرضي ما را پر مي کند و دیگر جایي 
براي جسم دیگر، چه با نهایت و چه 
بنابراین  باقي نمي گ��ذارد.  بي نهایت 
در فضا دو جس��م بي نهایت را که از 
هر طرف و در همه ي ابعاد بي نهایت 

باشند، نمي توان فرض کرد.
خ��ب، در ای��ن ف��رض صحبت از 
جس��مي بي نهایت بود که فرض آن 
خودبه خود فرض وجود یک جس��م 
بي نهایت دیگ��ر را نفي مي کرد. حاال 
مطلب را به موجودي که از هر جهت 
و در تمام جهاتي که براي وجود فرض 
مي شود بي نهایت باشد، بکشانید. آیا 
از چنی��ن موجودي دوتا ی��ا چندتا، 
مي توان فرض کرد؟ نه، زیرا در فرض 
دوتا ب��ودن باید هر یک از آن ها، غیر 
از دیگري باش��د. بنابراین دس��ت کم 
هر یک از آن ها نهایتي براي دیگري 
اس��ت و در این ص��ورت مي بینید که 

هیچ کدام از آن ها بي نهایت نیست.
پ��س خدا ذاتي اس��ت بي مانند و 
بي همت��ا. خدا وجود محض اس��ت 
ض��رورت،  ب��ه  و  واجب الوج��ود  و 
نامحدود و غیرمتناهي. وجودي که 
ح��د و مرز ن��دارد و مطلق، یگانه و 

بي نیاز اس��ت.

منبععکس: اعظم الریجانی
1. خدا از دیدگاه قرآن، سیدمحمدحسین بهشتي، انتشارات بعثت.
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یک��ی بود، یک��ی نبود. 
در روزگاران خیلی خیلی 
جدی��د، ج��وان ش��یردل 
و خص��م افکن��ی ب��ود که 
ناگه��ان! عاش��ق دخت��ری 
شد. البته مثل اکثر این جور 
قصه ها، ی��ک دل نه صد دل  

عاشق او شد.
باری! از قضا، آن زن را سپیدی 
کوچکی در چشم بود که جوان 
از آن بی خب��ر بود؛ چ��ون که او 
عاش��ق بود و عاشق ها معموالً در 
یک چنین مواقعی کور می شوند و 
سیاهي کوچک در چشم که هیچ، 
بلکه طرف حتی اگر کچل مادرزاد 

هم باشد، عاشق آن را نمی بیند.
ب��از هم باری! آن جوان مدتی بعد 

به سربازی همی رفت و همی در آن جا 
پدرش در آمد و بعد هم که برگشت، 
رفت درس خواند و لیس��انس گرفت 
و آن را ل��ب کوزه گذاش��ت و آبش را 
خورد و یک جفت کفش آهنی خرید 
و سوار بر آن تمام شهر را همی دنبال 
کار گش��ت و خالص��ه آن قدر بالهای 
عجی��ب و غری��ب بر س��رش آمد که 
کم کم عشق جوان کم رنگ شد و درد 

عشقش نُقصان یافت.
یک روز، جوان چشمش به یار افتاد 

و با تعجب پرسید: 
� ای یار! بگو بدانم این س��پیدی به 
این گندگی در چش��م تو ِکی آشکار 
ش��د؟ چه قدر این س��پیدی زش��ت 

می  نماید ای یار!
آن یار بر س��بیل طعنه، نیشخندی 

بفرمود و آن گاه گفت: 
� ای یار! آن ساعت که عشق 
تو کم شد. چشم من نیز عیب 

آورد!
ای یار خال��ی بند ما، ای کم 

شده از عشق ما
وقتی که عش��قت ته کشید، 

ننویس دیگر مشق ما!
البت��ه غیر از بن��ده، آقای عطار 
نيش�ابوری هم ای��ن حکایت را در 
»منطق الطیر« خودش��ان یک جور 
دیگری آورده اند. ضمناً بنده در این 
تک بیت برای اولین بار در تاریخ موفق 
شدم، کلمه ی مشق را با عشق قافیه 
کنم. باز هم ضمناً از این حکایت نتیجه 
می گیریم که بس��یاری از عشق های 

امروزی از سر بی کاری است!

احمد عربلوعاشق پیشه!

تصویرگر: ابوالفضل محترمی
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برگزاری دهمین »جشنواره ی جوان خوارزمی« فرصت 
مناس��بی فراه��م کرد ت��ا جوان��ان و دانش آم��وزان عزیز 
کش��ورمان نیز پا به پای دیگر مخترعان، طرح های ابداعی 
و ابت��کاری خود را ارائ��ه دهند. همان طور ک��ه می دانید، 
دانش آموزان جوان کش��ورمان با حداق��ل امکانات و تنها با 
داشتن توان، پشتکار و اعتماد  به نفس پله های ترقی را یکی 
پس از دیگری پشت سر می گذارند تا بتوانند به مصداق کلی 

»ما می توانیم«، دس��ت یابند.
از این رو، وقتی دفتر اختراعات و ابتکارات جوانان برومند این 
مرز و بوم اسالمی را ورق می زنیم، به نام هایی بر می خوریم که 
زمینه س��از هزاران نوآوری و خالقیت تا به امروز بوده اند. یکی از 
این جوانان مخترع كيارش عدل 18 س��اله اس��ت که در سن 
17 سالگي توانسته، در رشته ی برق و الکترونیک از جشنواره ی 
جوان خوارزمی رتبه ی اول را به خاطر س��اخت »روبات نوازنده« 
کس��ب کند و آن را نیز به ثبت برساند. این خود دلیلی شد تا ما 

در فضایی گرم و صمیمی با او به گفت وگو بنشینیم.

 با چه هدفی اين روبات را ساختی؟
 روبات نوازنده را با هدف بر داش��تن گامی در شبیه سازی 
حرکات انسان، به خصوص حرکات دست هنگام نواختن پیانو، 
طراحی کردم که مورد توجه عالقه مندان زیادی قرار گرفت. تا 
یادم نرفته اس��ت بگویم، این روبات می تواند قطعات موسیقی 
را از برنام��ه ی رایانه ای بگیرد و از طریق مدارهای الکترونیکی، 
به قطعات مکانیکی که به ش��کل دست انسان طراحی شده اند، 

انتقال دهد و موسیقي اجرا کند. 
 ويژگی های اين طرح چيست؟

 ویژگی های منحصر به فرد آن عبارت اند از: سرعت باال هنگام 
نواختن، کم حجم و قابل حمل بودن، مصرف کم جریان و قابلیت 
راه اندازی بدون جریان مس��تقیم برق، شباهت به الگوی واقعی از 

جمله تغییر دادن قدرت ضربه ها در طول آهنگ.

شاد باشید تا موفقیت 
به دنبال شما بیايد!

محسن وزیری ثانی

گفت وگو با »کیارش عدل« 
طراح و سازنده ی  روبات نوازنده

عکس: غالمرضا بهرامی
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 اين روبات بيشتر كجاها كاربرد 
دارد؟

 در مکان های عمومی )پارک ها، 
هتل ه��ا، رس��توران ها و...(، در مهد 
کودک ها برای سرگرم کردن کودکان 
و عالقه مند کردن آن ها به موسیقی، 
ب��ه عن��وان عض��وی از نوازن��دگان 
ارکس��ترهای موس��یقی، و هم چنین 
به عن��وان الگوی��ی مناس��ب ب��رای 

طرح های روباتیکی و الکترونیکی.
 دغدغه ی اصلی ات از چه زمانی 

شكل گرفت؟
 در م��ورد ای��ن ط��رح، تقریب��اً 
دغدغ��ه ی اصلی م��ن از همان اوایل 

سال دوم دبیرستان شروع شد.
 آيا در طول ساخت اين دستگاه 

با مشكلی هم روبه رو شدی؟
 ُخب، طبیعی است که در مسیر 
اجرای طرح با مشکالتی روبه رو شدم، 
ولی به هر حال با سعی و تالش فراوان 

و پشتکار آن ها را حل کردم.
 چه مدت روی اين طرح كار كردی؟

 روی ه��م رفت��ه از ابتدا تا پایان 
چیزی حدود یک سال طول کشید.

 از كجا مطمئن بودی كه طرحت 
جواب می دهد؟

 از آن ج��ا ک��ه روب��ات را اول به 
صورت تئوري طراحي کردم و سپس 
طرح را ب��ه اج��را در آوردم، مطمئن 

بودم که جواب خواهد داد.

 آي�ا پي�ش از اي�ن، طرح های 
ديگری هم داشتی؟

 بله. هر چند روبات نوازنده  اولین 
کار بزرگم محسوب می شود، ولی قبل از 
آن کارهای کوچک تری نیز داشته ام؛ از 
قبیل: روبات های مسیریاب و آتش نشان 

و طرح هاي دیگر.
 چه طور ش�د كه در جش�نواره 

شركت كردی؟
 یکی از دوس��تانم که در جریان 
ساخت این روبات قرار داشت، از من 
پرسید: چرا در جشنواره ی خوارزمی 
شرکت نمی کنی؟ در جوابش گفتم: 
این دیگر چه نوع جشنواره ای است؟ 
و بدین ترتیب با س��اختار جشنواره 
آشنا ش��دم. فوراً کارم را به جشنواره 
ارائ��ه دادم و خداوند را ش��کرگزارم 
ک��ه در اولین حضورم در جش��نواره، 

توانستم رتبه ی اول را کسب کنم.
 راستی كار داوری جشنواره را 

چگونه ديدی؟
 به جرئت می توانم بگویم که بسیار 
عالی و راضی کننده بود. از همه مهم تر، 

ترکیب هیئت داوری کشوری بود. این 
هیئت از هفت نفر تشکیل می شد که 
همگی از استادان معتبر و برگزیده ی 

دانشگاه هاي تهران بودند.
 لحظه ای كه همه چيز با موفقيت 

تمام شد، چه احساسی داشتی؟
 واقعاً خوش ح��ال بودم. در یک 
کالم می توانم بگویم: باید شاد باشید 

تا موفقیت به دنبال شما بیاید.
 چه خاطره ای از جشنواره داری؟

 یکی از خاط��رات من به زمانی 
برمی گ��ردد که ب��ه هم��راه یکی از 
دوستانم، مشغول آماده کردن روبات 
برای ش��رکت در جشنواره بودیم و تا 
مرحله ی داوری، یک روز بیشتر وقت 
نداش��تیم. گرچه طرح ما هنوز کامل 
نش��ده بود، ب��ا این حال م��ن ناامید 
نب��ودم. دوس��تم گفت ک��ه ما وقت 
چندان��ی نداریم، بیا کار را رها کنیم. 
ولی من قبول نکردم و تا پاسی از شب 
بیدار مان��دم و روبات را کامل کردم. 
در نتیجه، من رتبه ی اول کشوری را 

کسب کردم و او موفق نشد.
ك�دام  در  می خواه�د  دل�ت   
عرصه ه�ای زندگ�ی به مق�ام اول 

دست پيدا كنی؟
 دوس��ت دارم از نظ��ر علم��ی و 

موقعیت شغلی در مقام اول باشم.
 تحصيات خود را تا چه سطحی 

ادامه می دهی؟
 ان شاءاهلل تا دوره ی دکترا.

 كار موس�يقی را از چ�ه زمانی 
دنبال می كردی؟

 من از هم��ان دوران کودکی در 
زمینه ی موسیقی فعال بودم، ولی از 
دوره ی دبیرستان به طور حرفه ای آن 

را دنبال می کنم.
 به ورزش هم عاقه داری؟

 بله، من در رش��ته ی بس��کتبال 
به طور حرف��ه ای بازی می کنم، ولی به 

شنا و تنیس هم عالقه ی خاصی دارم.
 مهم تري�ن عوام�ل موفقي�ت 

خودت را چه می دانی؟
 قب��ل از ه��ر چیز ی��اد خدا که 
همواره باعث موفقیت و پیروزی های 
من بوده است. هم چنین حمایت های 
بی دریغ و بی پایان پدر، مادر و دایی ام 
که هیچ وقت زحمات آنان را فراموش 
نخواه��م ک��رد و در نهایت س��عی و 

تالش و پشتکار خودم.

روب�ات نوازن�ده را ب�ا هدف 
برداشتن گامی در شبيه سازی 
به خصوص  انس�ان،  حركات 
حركات دست هنگام نواختن 

پيانو، طراحی كردم

روبات نوازنده
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درباره ی نويسنده
نقی س�ليمانی، نویس��نده ی معاصر، در 
س��ال 1340 در تهران به دنی��ا آمد. او در 
مصاحبه ای می گوید: تقریباً تمام کودکی ام 
در محله های اطراف پارک ش��هر گذشت؛ 
پارک شهر با آن درخت های عظیم و سر به 
فلک کشیده و نسیم خنکش که بر همه ی 
کوچه ها و خیابان ه��ای اطراف کم و بیش 
می وزید، خیابان ابوسعید، میدان حسن آباد، 
خیابان امیریه و کوچه ی درختی قدیم که 

همان حول و حوش ها بود.
حدود 25 اثر از او برای س��ه گروه سنی 
و ک��ودکان، در  نوجوان��ان  بزرگ س��االن، 
زمینه ی رمان، داس��تان کوت��اه، طنز، نقد، 
تحقیق و پژوهش، و زندگی نامه ی داستانی 
منتش��ر شده است. آخرین کتاب او، چنین 
نام دارد: همه نوع تعميرات دماغ پذيرفته 
می شود. این مجموعه، طنزها و داستان های 

گزیده ی اوست برای بزرگ ساالن.
از رمان های س��لیمانی دايره های كبود 
و كارآگاه بچه ها، اولی س��خت مورد توجه 
نویس��ندگان و دومی س��خت م��ورد توجه 
نوجوان��ان ق��رار گرف��ت. دایره ه��ای کبود 
برگزی��ده ی نویس��ندگان در کتاب س��ال 
مجله ی »س��روش نوجوان« در سال 1368 
شد و کارآگاه بچه ها برنده ی بهترین داستان 
سال به انتخاب خوانندگان مجله ی سروش 

نوجوان.
در زمینه ی داس��تان کوتاه، داستان خل 
بازی های خلب�ان اتوبوس هوايی در کانون 
پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان برنده ی 
لوح زرین و بهترین داس��تان س��ال شد، و 
گلدان پش�ت پنجره و جناب سيب منتظر 
نيوتن بود را نویسندگان سخت پسندیدند. 
مجموعه ی گلدان پش��ت پنجره در س��ال 
1370 جایزه ی کتاب برگزیده ی نویسندگان 
را از آن خ��ود کرد. اما داس��تان آنی چنان 
مورد توجه قرار گرفت که بحث هایی جدی 
را در صحن��ه ی مطبوع��ات برانگیخ��ت و 
نویسندگان و منتقدان بر سر آن بحث های 
تندی کردند. همان س��ال هم، نوجوانان آن 
را به عنوان بهترین داستان سال برگزیدند.

از طنزه��ای س��لیمانی،  مواظ�ب بن�د 
كفش هايتان باش�يد مورد اقب��ال نوجوانان و 
جوان��ان و همه نوع تعمی��رات دماغ پذیرفته 
می شود مورد توجه عمران صاحی، طنزنویس 

معاصر قرار گرفت.
س��لیمانی در ح��وزه ی نق��د، پژوهش و 
تحقی��ق نیز آثاری را منتش��ر ک��رد که دو 
دیپلم افتخار از طرف کانون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوانان را برای��ش به ارمغان 

آورد.

ب��ه او می گفتند: آن�ی. بس که »آن 
آن« کرده ب��ود. بس که پرس��یده بود: 
»آن چیس��ت؟« آن چ��را این ج��وری 
اس��ت؟ »آن چراغ چرا نور دارد؟« حتی 
نمی گف��ت »اون«؛ از ب��س ک��ه مؤدب 
بود و ش��نیده بود که باید مؤدب باشد. 
همیشه می پرس��ید: »آن چیست؟« و 
یا: »چرا آن خورشید، آن باال ایستاده؟ 
چه جوری ایستاده؟ آن پرنده ها چه طور 
پ��رواز می کنن��د؟ چرا م��ا نمی توانیم؟ 
آن س��تاره های دور دورها چرا این قدر 
کوچ��ک هس��تند؟ آن چش��مک هایی 
که می زنند برای چیس��ت؟ آن ماه چرا 

آن جاست؟ چرا نمی افتد؟«

فرزند سؤال بود. و البته سؤاالتش را 
هم فقط از بزرگ ترها نمی پرسید.

اولین بار، بچه های محله اس��مش را 
»آنی« گذاش��تند. ی��ک »ی« به »آن« 
� که حرف مش��ترک تمام سؤال هایش 
ب��ود � اضافه کردند و در گوش همدیگر 
گفتند: »بچه ها! بچه ها! باز دوباره خانم 

آن ی آمد.«
و یک��ی از دور ص��دا زد: »آهای آنی! 
)و ب��ا لح��ن مؤدبانه( س��ؤالی، چیزی 

ندارید؟«
آنی یک مرتبه ایس��تاد و پلک زد، و 
ب��ا دهان باز نگاه ک��رد. و آن گاه بود که 

بچه ها از خنده ترکیدند.

اسم اصلی اش فاطمه بود؛ فاطمه ی 
ميرطاهری. چشم هایش مثل آن آبی 
قشنگ دریا در نور روز بود. وقتی به آدم 
نگاه می کرد، وقتی از  آدم سؤال می کرد، 
آدم دس��تپاچه می ش��د. مخصوصاً اگر 
اولین ب��ار بود که از تو س��ؤالی می کرد. 
ول��ی بعده��ا دیگر ع��ادت می کردی و 
به هزار س��ؤالش، ی��ک لبخند تحویل 
می دادی. آیا لبخندت احمقانه بود؟ نه، 
از آن لبخندهایی بود که به »دیوونه ها« 

تحویل می دهیم.
از آن دیوونه های��ی که همگی با هم 

داد می زنیم:
� دیوونه هه رو هو هو!

نقی سلیمانی
تصویرگر: محمد رضااكبري

 بخش اول
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� دیوونه هه رو هو هو!
و آنی می پرسید: »چرا دیوونه شد؟«

و بچه ها دستپاچه از این سؤال، وسط 
فریادها و س��رودهای کوچ��ه ای، یکهو 
غافلگیر می شدند و می گفتند: »هان؟!... 

برو بابا تو هم.«
و آنی که به دیوونه با آن س��رو وضع 
درهم و بره��م و کثیف ن��گاه می کرد 

و برای س��ؤالش جواب��ی نمی یافت، 
می رفت توی فکر.

یک »کیس��ه س��ؤال« بود. یک 
»گوله نمک« بود. این را مادرش 
می گفت که معتقد بود: »از میان 
تمام بچه ه��ا، فقط یکیش بلبل 

می شود.«
و آنی بلبل بود. منتها بلبلی با 

چشم های آبی دوست داشتنی؛ اما 
پر دردسر؛ اما پر حرف: »آن درخت ها 

چرا س��بز هستند؟ نمی ش��ود برگ آن 
درخت ها را آبی کرد؟ آن چرا این طوری 
شده؟ آن چرا این طوری می شود؟ آن را 

نمی شود این طوری درست کرد؟«
و  می خندیدن��د  زن ه��ا  هم��ه ی  و 
یکی می گفت: »اِ، بچه، چه قدر س��ؤال 

می کنی؟«
گاهی سؤال  می کرد: »مامان! بچه ها 

چه جوری به دنیا می آیند؟«
 و مادرش ب��ا دهان باز نگاه می کرد، 
و او می گفت: »آخر من دلم می خواهد 
ی��ک خواهر کوچولویِ کوچولو داش��ته 

باشم.«
و م��ادرش لبخندزنان یک چیزهایی 

در جواب می گفت.
و آن، »آِن« آنی بی حوصله می ش��د: 

»آخر چه جوری می آیند؟«
و مادرش یک جوری دست به سرش 
می کرد. مثاًل می گفت: »بچه ها را مثل 
عروس��ک ها � موقعی که خیلی کوچک 
هس��تند � می روند از بازار می خرند. بعد 

به آن ها غذا می دهند تا بزرگ شوند.«
و او می گفت: »مادر جان! یک خواهر 
کوچولو هم برای من می خری؟ آخر من 

خیلی تنها هستم!«
مادرش کمی فکر می کرد و می گفت: 
»آخر ما که آدم های پولداری نیس��تیم 
دخترم. نمی بینی چه ش��ندره پندره ای 

تنت کرده ایم؟«
و آن��ی به لباس هایش ن��گاه می کرد و 
می گفت: »غصه نخور مادرجان! خودم اگر 
بزرگ بش��وم ها، یکی برای شما می خرم، 

یکی هم برای خودم.«
و مادرش غمگین و به س��توه آمده، 

لبخند می زد.
اما س��ؤال های خطرن��اک آنی همه 
از ی��ک جنس نبودند. مث��اًل می گفت: 
»مام��ان! آن آقا )البته به زبانی مؤدبانه، 
چون توی اتوب��وس بودند و مادرش به 
او گفته بود همیش��ه باید مؤدب حرف 

بزند( آن آقا، چرا مو ندارد؟«
م��ادرش یکدفعه س��رخ می ش��د و 

می گفت: »یواش، یواش بچه.«
و او می گفت:»آخ��ه آن آقا، یعنی آن 
آقا مثل خورش��ید توی نقاشی ها، یک 
گردالی، یعنی ی��ک دایره مو ندارد و از 
همان دور  و برها موهایش بیرون ریخته. 
مامان! س��ر آن آقا، عین خورشید توی 

نقاشی ها می مونه.«
و می خندید.

و مادرش با صدای خفه ای می گفت: 
»ی��واش، یواش ت��ر بچ��ه. آی دخت��ر 
بدجنس، ِجّز جگر نگرفته، این حرف ها 

چیه که می زنی؟«
و روی��ش را می ک��رد آن ط��رف و 

یواشکی می خندید.
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و ای��ن قصه ها را دور از چش��م آنی، 
یواش��کی ب��رای همس��ایه ها می گفت: 
»ورپریده تو اتوبوس می گفت کلّه ی آن 
آقا، چرا مثل خورش��ید توی نقاشی ها 

می مونه؟«
و پقی می زد زیر خنده.

و همس��ایه ها حس��ابی می خندیدند 
و سبزی ش��ان را دس��ته جمع��ی پاک 

می کردند.
توی آن محیط وانفس��ا، این آنی هم 
شده بود انگشت نما. شده بود عروسک 
توی محلّه. برای دس��ت انداختن خوب 
بود. برای بامزه ب��ودن خوب بود. برای 
گیج ک��ردن و دس��تپاچه کردن خوب 
بود. و حتی برای پز دادن هم خوب بود. 
البته ای��ن مورد آخر را بعدها فهمیدیم 
که حس��رت آن مثل داغی به دل یک 

محله ماند.
محله ی م��ا توی کوچه های پش��ت 
س��فارت خانه ها بود. کوچه اسم دیگری 
داش��ت، اما اس��مش انگار توی ذهن ها 
گم ش��ده بود. همه بِِه��ش می گفتند: 

»کوچه ی پشت سفارت خانه ها.«
چهار پنج تا سفارت خانه کوچه ی ما 
را از هر طرف محاص��ره کرده بودند. و 
خارجی ها مرتب و نامرتب توی محله ی 
ما قیقاج می رفتند. چپ چپ یا راس��ت 

راس��ت نگاهمان می کردند و با سکوتی 
که ش��اید یک دنیا حرف توی آن بود، 
ما را پشت س��ر می گذاشتند. گاهی سر 
ت��کان می دادند. گاهی چشمش��ان به 
تابلوی آق��ای دکتر محله ی ما می افتاد 
و با عینک پنس��ی و َس��ِر َخم ش��ده و 
چپ چپ نگاه می کردند و سخت تعجب 
می کردند ک��ه یک دکت��ر آن هم تازه 
ایران��ی،  توی این محله ی )البد( نکبت 
هس��ت. بعد زیر لب به ط��رز عجیب و 

غریبی کلمات را می جویدند.
از ای��ن عجیب ت��ر وقت��ی ب��ود که 
چشمش��ان به ش��اعر محله ی ما � که 
معم��والً خیلی کم ت��وی کوچه آفتابی 
می شد � می افتاد. چون هزار تا چروک 
توی صورتش داشت و به زبان خودشان 
با آن ها احوال پرسی می کرد. طوری به 
او ن��گاه می کردند که ان��گار جادوگری 

شرقی را دیده اند؛ و البته با قید احتیاط 
کمی هم از او می ترسیدند و راهشان را 

می گرفتند و می رفتند.
ام��ا آن��ی را ت��ا مدت ه��ا فق��ط ما 
می شناختیم. همیشه روی بزرگ ترها � 
با سؤال های پر دردسرش � تأثیر خاصی 
می گذاشت. از آن آدم ها بود که وقتی او 
را می دیدی، خواه ناخواه محبتش توی 
دلت می افتاد. ی��ک بار بقال محله یک 
مشت آجیل را همین طوری توی جیب 
آنی خالی کرد. آنی که رفته بود چیزی 
بخرد، گفت: »آقای بقال من که آجیل 

نمی خواهم.«
بقال لبخندی زد و گفت: »می دانم...«

پیرزن��ی در غروبی دلگی��ر که جلو در 
خانه نشسته بود، به آنی نخودچی داد و با 

خنده ای نخودی گفت: »پیرشی ننه!«
آن��ی محبوب همه بود و ما حس��ابی 
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لَجم��ان می گرفت. آخر مگر چه چیز ما 
از او کم تر بود؟ ما هم آجیل و نخودچی 

دوست داشتیم.
دختر بچه ها که حسابی حسادتشان 
تحریک ش��ده بود، می گفتند: »خانوم 
خانوما معلوم نیست چه وردی می خواند 

که همه این قدر دوستش دارند.«
شاعر محله بعدها همیشه می گفت: 
»مثِل آن، آِن هنری حافظ بود؛ همان 
کیفیتی ک��ه ناگفتنی ول��ی دریافتنی 

است.«
روزی که ش��اعر محل��ه او را دید، با 
این که همیشه غمگین و مأیوس به نظر 
می رس��ید، چهره اش از هم ش��کفت، و 
چنان ایستاد که انگار ماشینی را متوقف 
می کند. بی اختیار دست به جیبش برد 
و یک شکالت به او داد؛ و لبخند زیبایی 

به رویش زد.
آن وقت شعری در او جوشید که مثل  
دریا ه��زار جزر و مد داش��ت. خودش 
می گفت: »من وقتی او را دیدم، سخت 
غمگی��ن و به عالوه س��ر درگم و گیج 
ب��ودم، اما با دی��دن او عطری در روحم 
پیچید که ش��عری آن طور که همیشه 
دلم می خواست گفتم؛ و هنوز هم فکر 
می کنم بهترین شعرم همان باشد. چون 
طبیعی بود؛ مثل یک چشمه آب زالل 

که خودش بجوشد.«
غالب��اً ای��ن را برای دکت��ر می گفت 
ک��ه حاال دیگر پیر ش��ده ب��ود و ما که 
مث��اًل ج��وان برومن��دی ش��ده بودیم، 
تصویر محوی از آنی توی س��رمان بود. 
مادرب��زرِگ کوچِک گمش��ده ی ما بود. 
بان��وی هزار قصه ی گمش��ده ی ما بود، 
ولی در چش��م و قلب شاعر، تصویرش 
مانده ب��ود. و از یاد دکتر � که یک روز 
حنجره اش را با چراغ  قوه ای دیده بود � 

نرفته بود.
دکتر با خنده و شادی از دست رفته و 
تلخی می گفت: »زبان کوچکش حسابی 
س��رخ ش��ده بود... به نظرم هیچ وقت 
نمی توانم فراموشش کنم. من در فرنگ 

هم بوده ام. هزاران دخترک چش��م آبی 
دی��ده ام، اما آنی حالت��ی توصیف ناپذیر 
داش��ت که فقط می شد آن را احساس 
کرد؛ چیزی که تأثیر خاصی روی بیننده 
می گذاش��ت. نمی ش��د گفت زیباست، 
چیزی در او بود که باالتر از زیبایی بود. 
به نظرم کالس سوم یا دوم دبستان بود. 
به هرحال در ابتدای راه علم، ولی بسیار 
باهوش؛ مثل تمدن شرقی ما که ابتدای 

علم اکنون محسوب می شود.«
ی��ادم می آید که ما بچه ها هم بگویی 
نگویی، عاشقش بودیم؛ اما عاشق دست 
انداختنش. دلمان غش می رفت که آنی 

آنی کنیم و از خنده روده بر شویم.
دکتر می گفت: »البته من به حرف های 
آن مرد خارجی اصاًل اعتقادی ندارم.« 

از قصه ی آن مرد خارجی سفید پوش 
که یکی از اوج های جالب ماجراس��ت، 
معم��والً ما با خنده یاد می کنیم؛ خنده 
ای که ته  نش��ین آن مث��ل قهوه، مزه ی 

تلخی دارد.
یک روز یک خارج��ی به محله ی ما 
آم��د، و از آن جا که بچه های محله ی ما 
همیشه خدا آنی را دست می انداختند و 
این بار روی کلمه ی »آنی و اینی« مانور 
می دادند، گوش های خارجی تیز شد و 
از آن جا که به چشم های آنی نگاه کرد 
و آن ها را آبی روش��ن یافت، یک لحظه 

تکان خورد.
آن وقت ب��ود که فکر ک��رد آنی یک 
بچ��ه ی خارجی آواره اس��ت؛ همان که 
مدت هاس��ت دنبالش می گردد. و چون 
در رفتار و حرکات دقت کرد، ش��ّکش 
بدل به یقین شد. چون آنی مرتب سؤال 

می کرد.
و انگار که این از ایرانی ها بعید باشد، 
ب��ه نظرش رس��ید این دخت��ر از َجَنِم 
دیگری است. چشم های اروپایی آنی به 
دریا می ماند و این، هر ش��کی را دامن 

می زد.
ای��ن حرف ه��ا را خ��ودش بعدها در 
برابر سفیر یونان و بچه های محله و در 

خانه ی آنی گفت. م��ن نمی دانم او که 
زبان ما را نمی دانس��ت، از کجا فهمیده 
بود که آنی دارد مرتب س��ؤال می کند؟ 
ش��اید هم خیلی باهوش بود، یا این که 
آن شغل عجیب و غریب و گرد و خاک 

گرفته و باستانی اش کمکش می کرد.
مرد مثِل سایه ی یک مجسمه، شاید 
یک ساعت تمام از همان فاصله به آنی 
خیره شد. حتی نمی آمد جلوتر. بچه ها 
حواسشان نبود، ولی من و خواهرم این 
را می دیدیم و ه��ر کدام برای خودمان 
حدس هایی می زدی��م. من می گفتم او 
مس��ت مست اس��ت که این طوری خم 
شده، چون توی محله ی ما گاهی از این 
مست های بدمس��ت پیدا می شدند که 
دهنشان بوی مستراح می داد و مدت ها 
یک جا می ایستادند و خیره می شدند به 

کسی یا چیزی یا جای نامعلومی. 
خواهرم می گف��ت: »او فقط دارد به 

آنی نگاه می کند.«
اولین چیزی که همه ی ما از او حس 
کردیم، عصایش بود. ناگهان عصایش را 
به زمین کوبید و با اشک و حیرت فریاد 

زد: »آناهی تا... آناهی تا!«
بچه ها یک لحظه آنی آنی گفتنشان را 
رها کردند و خیره خیره به مرد خارجی 
نگاه کردند. آنی برگشت و با سرگردانی 
نگاهش به خارج��ی افتاد. از ترس یک 

قدم به عقب گذاشت.
بع��د، بدن کج و کول��ه ی خارجی را 
حس کردیم )انگار همیشه ی خدا یک 
شانه اش مثل »برِج کج« می ایستاد( که 
حاال داشت با مهربانی جلو می خزید؛ و 
صورت س��رخ و ریش های پروفس��وری 
زردش � و چش��مانی آبی روشنش � که 
یکی از آن ها از زیر عدس��ی یک چشِم 

زنجیردار دیده می شد.
آن وقت  ها که بچه بودم، فکر می کردم 
شاید چهل پنجاه یا شصت سالی دارد.

مهم تری��ن چیزی که از او توی ذهن 
تم��ام بچه ها مانده بود، ش��کل لب ها و 
دهانش بود .                      ادامه دارد...
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 حرف اول
مدت هاست که این پرسش فکر مرا مشغول کرده است: 
گفتن بهتر است یا نگفتن؟ سکوت در برابر گفتن. سکوت 
را چگونه مي شود گفت و چگونه مي شود نوشت؟ نمي دانم 
گفتن بهتر است یا نگفتن؟ چرا گفتن؟! چرا نگفتن؟! اگر 

من نگویم، تو نگویي، او نگوید، پس ما از کجا بدانیم؟!
اگر گفتن خوب نیس��ت و نباید گف��ت! چرا خدا بارها 
به پیامبرش گفت:» بگو.« و اگر گفتن خوب اس��ت، چرا 
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »سکوت، واالترین عبادت است.« 
و چرا این همه حکما و عرفا از حکمت سکوت مي گویند؟ 
اگر حکما و علما نگویند )چه شفاهي و چه مکتوب(، علم 

و حکمت را چگونه بیاموزیم؟
شاید اصل مسئله ربطي به گفتن یا نگفتن ندارد. بلکه 
مرب��وط به چه گفتن و چه نگفتن واز چه گفتن و چه قدر 

گفتن و چگونه گفتن و گوینده است. 
راس��تي نظر تو چیست؟ فکر مي کني گفتن بهتر است 
ی��ا نگفتن؟ مخصوصاً وقتي قرار اس��ت از خودت بگویي، 

مي ترس��ي نکند بگوی��ي و به فروتن��ي ات لطمه بخورد و 
خودپسند و از خود متشکر، معنا شوي. و نکند نگویي، و 
دیگران برداشت و ترجمه ي خود را از تو بگویند و صحیح 

هم نباشد.
حضرت علي)علیه الس��الم(، در خطبه هاي بسیاري از 
خود گفته اند. ش��خصاً با خواندن گفته هاي حضرت علي 
درب��اره ي »خ��ود«، هرگز فک��ر نکردم که او خودپس��ند 
اس��ت و از خدا غافل، بلکه فکر کردم بهتر از علي، کسي 

نمي توانست حقیقت علي را بگوید.
و باالخره هنوز مسئله ي من این است: گفتن یا نگفتن، و...

وقت��ي از آقاي دکت��ر عباس ش�يباني، مدیر »مرکز 
مهدوی��ت«، وقت مالقات و مصاحب��ه گرفتم، فکر کردم 
چه قدر من سؤال دارم و از کجاها و چه وقت ها، و چه قدر 
او نق��ل و س��خن دارد. از کوچه پس کوچه هاي امیریه ي 
شیباني تا داالن هاي زندان شاهي، میز وزارت دولت اول و 
چندین دوره صندلي هاي نمایندگي مجلس و پست هاي 

کلیدي و...

عکس: طیبه رحیمي

نیكو منفرد
 گفت وگوبا  دکتر عباس شیباني
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اما وقتي نیم ساعت وقت مصاحبه 
دادند، از ساعت 8 تا 8:30، مانده بودم 
آن همه س��ؤال را، من در نیم ساعت 
چگونه بپرسم و ایشان در نیم ساعت 

چه طور جواب خواهند داد. 
 روايت راوي

در سال 1310، در محله ي امیریه 
ش��یباني متولد شد. فقط یک خواهر 
داش��ت. پس��ري آرام و کم دردس��ر. 
همین که سري میان سرها درآورد، 
به جاي باالرفتن از در و دیوار راس��ت 
و ظهره��اي گرم تابس��تان در کوچه 
دویدن ه��ا و... ترجی��ح م��ي داد در 
جلسات بحث و گفت وگوي سیاسي 

پدربزرگ با دوستانش شرکت کند.
دانش آم��وز دبیرس��تان دارالفنون 
بود. اهل هیچ نوع شر و شور نوجواني 
و جواني هم نبود. فقط درس و درس 
و اداي واجبات دین��ي. تفریح او هم 
خالصه ش��ده بود به شرکت فعال در 
جلسات پدربزرگ. به قول امروزي ها، 
نم��اي کامل یک »بچ��ه مثبت« که 
پاداش خ��ود را ب��ا قبولي یک ضرب 
در دانش��کده فني ته��ران مي گیرد. 
اما از آن جا که چش��م دلش به دنبال 
پزش��کي و خدمت به م��ردم در آن 
جایگاه بود، از رشته فني انصراف داد 
و در رشته ي پزشکي دانشگاه تهران 

مشغول تحصیل شد.
از دوران دانش��جویي بود که ش��ر 
و ش��ور دانش��جوي جوان س��ر 
بلن��د ک��رد و ب��اال گرفت؛ 
فعال  دانش��جوي  یک 
سیاس��ي ک��ه مدام 
یک پایش در زندان 
اس��ت و یک پایش 
در دانشگاه. فعالیت هاي 
ضد رژیم ش��اهي، و این رفت و 
آمدهاي مدام و مکرر به زندان باعث 
مي شود که عباس شیباني، دانش آموز 

خوب مدرس��ه ي دارالفنون، رشته ي 
پزش��کي را به جاي 6 س��ال در مدت 

13 سال به پایان برساند.
در همین دوران جنگ و گریز میان 
دانش��گاه و زندان، در سن 36سالگي 
ب��ا همس��رش ک��ه خواهر یک��ي از 
هم بندي ها و مبارزان سیاسي است، 
آشنا مي ش��ود و ازدواج مي کند. تنها 
یک دختر ثمره ي این ازدواج اس��ت. 
وقتي از عباس ش��یباني مي پرسم: از 
آن خانواده ي پرجمعیت، چرا ش��ما 
به ی��ک فرزند دختر اکتف��ا کردید؟ 
استثناًء لبخندي مي زند و مي گوید: 
خوب براي این که همه  اش زندان بودم.

آخرین بار در سال 1356 از زندان 
آزاد مي شود؛ آن هم در شرایطي که 
دو سال بیش��تر از میزان محکومیت 
حبس مي کشد. با پیروزي انقالب در 
دولت آقاي بازرگان وزیر کش��اورزي 

مي شود.
مي پرس��م: »دکت��ر ط��ب، وزی��ر 

کشاورزي، چرا؟«
مي گوی��د: »در آن دوران، در آن 
وزارت خان��ه ش��رایطي حاکم بود که 
کسي باید جو آن جا را کنترل مي کرد 

و در آرامش نگه مي داشت.«
و چنان مي ش��ود که گویي انرژي 
بي ح��د و حصر زاینده و س��ازنده ي 
دوران جواني که عباس ش��یباني آن 
را مثل همه به کار نگرفته بود، در او 
باقي مي ماند و انگیزه ي کار و خدمت 
مي شود. از پش��ت این میز پشت آن 
می��ز، از این صندلي ب��ه آن صندلي. 
گوی��ي گذر تقویم، جز س��پیدي مو، 
تأثی��ري بر عباس ش��یباني ندارد. و 
اینک به درخواس��ت آق��اي قرائتي، 
مدیرعامل »مرکز مهدویت«، ساعت 
8 صبح سرحال و پرانرژي آن جاست 
حض�رت  انتظ��ار  برنامه ه��اي  ت��ا 

مهدي)عج( را سامان دهي کند.

در نیم س��اعت وق��ت مصاحب��ه با 
من، ابا مي کن��د از خود بگوید. فقط 
مي گوید: »مصاحبه کردن را دوست 
ندارم. مصاحبه مخص��وص آدم هاي 
خیلي خاص و بزرگ است. من فقط 
خدمت گ��زاري خیلي خیلي معمولي 
هستم که در پست هاي گوناگون، هر 

کاري از دستم برآمده، کرده ام.«

 گفتم، گفت
 دلی��ل مصاحبه این اس��ت که 
شما به عنوان چهره ي ماندگار انتخاب 

شده اید.
� )با خنده اي کوتاه( اش��تباه شده، 
اش��تباه ش��ده! من یک خدمت گزار 
معمولي ام. بروید از خودشان بپرسید، 

چرا این فکر را کرده اند.
 خدا.

� آفرین! خدا. همه  چیز از خداست و 
از او منشأ مي گیرد. ما فقط وسیله ایم. 
هر کس هر کاري کرده، به خواس��ت 

او بوده است.
و  مي پرس��م...  و  مي پرس��م...  و 

مي پرسم... و دکتر سکوت مي کند...
و تو دوس��ت من، آیا سواد خواندن 
سپیدي میان س��طرها را داري؟ آیا 
س��واد خواندن س��کوت و سکوت ها 
ی��ک  ک��ه  س��کوت هایي  داري؟  را 
عالمه حرف دارند. س��کوت هایي که 
اصاًل حرف��ي ندارند که س��لوک اند. 
س��کوت هایي که سکوت ش��دند. و 
س��کوت هایي... اگ��ر س��واد خواندِن 
سکوت و س��پیدي مابین سیاهي ها 
را نداري، از همین امروز ش��روع کن 
که یاد بگیري. البته کالس و آموزگار 
ندارد. اما اگر بخواهي، مي شود و چه 

عالمي دارد درک سکوت و نگفتن!
 پيشكش استاد

 خدا؟! 
� همه چیز از خداست.
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نوشتن مطلب درباره ي کوه سبالن، آن 
هم در تیرماه و در شهر تهران، در حالي 
که دماي هوا چیزي حدود 40 درجه ي 
س��انتي گراد باالي صفر است و گرماي 
هوا نفس کشیدن را سخت کرده، بسیار 
لذت بخش اس��ت! وقتي که کوه سبالن 
را در این زمان از س��ال، با دماي هوایي 
حداکث��ر تا حدود 10 درجه باالي صفر 
در نظر مجس��م مي کنیم، واقعاً گرماي 
بدن کاهش مي یابد. خنکاي نسیم هاي 
دره هاي سبالن بر تن احساس مي شود 
و آدم متوجه گرماي هواي دور و برش 
نمي شود. ما در چنین شرایطي درباره ي 
سبالن نوشتیم. اما اکنون که شما دارید 
این نوش��ته را مطالعه مي کنید، هواي 
پیرامون کوه س��بالن ب��ا ارتفاع 4811 
متري اش، بسیار خنک تر و بهتر بگوییم 
س��ردتر از روزگاِر نوش��تِن این مطلب 

است.

آمارها مي گويند
هنگامي که هواي تهران در تیرماه 
ح��دود 40 درجه باالي صفر اس��ت، 
به طور طبیعي دم��اي هوا در باالي 
قله ي س��بالن باید حدود 10 درجه 
باالي صفر یا حتي کمتر از آن باشد. 
زی��را تقریباً به ازاي ه��ر 1000 متر 
ارتفاع، چیزي حدود 5 یا 6 درجه ي 
س��انتي گراد از دم��اي هوا کاس��ته 
مي ش��ود و در این زمان، مردم تهران 
و بس��یاري از مناطق دیگر کشورمان 

ح��ق دارند که براي خنک ش��دن و 
دیدار از سبالن و زیبایي هاي پیرامون 
آن، راه��ي دامنه ها، قله ها و دره هاي 

سبالن در استان اردبیل شوند.
آمارها مي گویند که ساالنه حدود 
سه میلیون نفر از مردم کشورمان، از 
دور و نزدیک براي استراحت تابستاني 
و یا حتي در فصول دیگر سال، راهي 
اس��تان اردبیل مي ش��وند. به ش��هر 
زیباي اردبیل و آثار طبیعي و تاریخي 
آن س��ر مي زنند و بعد راهي سبالن 
مي ش��وند که یک��ي از دروازه هایش، 
»سرعین« اس��ت. نام س��رعین نزد 
بس��یاري از ایرانی��ان، س��بالن را در 
ذهن زنده مي کند و آب گرم هاي آن 
که ریشه در سبالن دارند و گویند که 
براي بس��یاري از بیماري هاي جلدي 

)پوس��تي(، مفصلي و ش��اید تنفسي 
داراي خواصي است.

كوه بلند سبان
س��بالن کوهي آتشفش��اني است. 
این کوه ها، شکلي مخروطي  معموالً 
دارن��د و از دور دس��ت ها مي ت��وان 
آن ه��ا را دید. مخصوصاً اگ��ر ارتفاع 
آن ها مثل س��بالن حدود 4800 متر 
باش��د و مرتفع ترین قله ي منطقه ي 
آذربایجان محسوب شود. اطراف این 
کوه آتشفشاني که بر فراز قله ي آن، 
دریاچه ي زیبایي در دهانه ي مخروط 
خاموش ایجاد شده، قله هاي کسري 
داغ، ی��ا پ��راق داغ، قیزیل ب��ره، بابا 
مقصود، گ��وي داغ و قوملي داغ، هر 
یک دهانه هاي آتشفشاني پراکنده اي 

سبالن، سبالن
آماده ي صعود به کوه سبالن شويد

سیاوش شایان
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هستند که روزگاري از آن ها نیز مواد 
گدازه اي از درون زمین خارج مي شده 
و اکنون به قللي سرد و خاموش و یخ 

گرفته تبدیل شده اند.
در ح��د فاصل این قله ه��ا، دره هاي 
سرسبز و زیباي سبالن با مراتع بسیار 
زیبا و سرشار از گیاهان طبیعي، خوش بو 
و خوش خوراک، پراکنده ش��ده اند که 
باع��ث رونق دام داري، چادرنش��یني و 

زندگي ایلي پیرامون س��بالن شده اند. 
هرجا هم که مراتع و گیاهان خوش بو 
فراوان باش��ند، زنبورهاي عس��ل هم 
حضور دارند و عس��ل حاصل از آن ها 
روانه ي بازار مي شود و هواخواهان خود 

را مي یابد.

صعود به سبان دشوار است
فک��ر نکنید که س��بالن را فقط از 
سرعین و اردبیل مي توان دید. سبالن 
65 کیلومتر طول و 65 کیلومتر عرض 

دارد. چنین کوهي با آن ارتفاع، عالوه 
بر اردبیل، از شهرهاي مشکین شهر، 
نیر و س��راب هم دیده مي ش��ود. اگر 
مي خواهید سریع تر به سبالن دست 
پی��دا کنید، یک رود منش��عب از آن 
را بگیری��د، از مس��یر آن به س��مت 
ب��االي رود طي طریق کنید، گل ها و 
گیاهان زیب��ا را در جان و روح خود 
لمس کنید، آواي آب رود را بشنوید 
و کم ک��م خود را به دره هاي پرپیچ و 
خم بس��پارید. در ب��االي این دره ها، 
سبالن با منظره ي زیبایش جاخوش 
کرده اس��ت و ش��ما را به سوي خود 

مي خواند.
قدري صبر کنی��د! اکنون که این 
مطلب را مي خوانید، یعني در ابتداي 
زمستان، صعود به سبالن دشوار است 
و کار هر کس��ي نیست. بهتر است از 
کوه ن��وردان محلي کمک بگیرید. هر 
چند تابستان هم در تیر یا مرداد ماه،  
صعود به سبالن نیازمند مهارت هاي 

کوه نوردي است. 

سبان، سبان زيبا
سبالن به علت آب و هواي خاص 
خود و خاک هاي حاصل خیزي که از 
فرسایش س��نگ هاي آتش فشاني به 
وج��ود آمده و تحول پی��دا کرده اند، 
فعالیت هاي  براي  مناسب  سرزمیني 
کشاورزي و دام پروري است. در واقع، 
بخش اعظم مردم این س��رزمین، از 
طریق کشاورزي و دام داري معیشت 
خود را فراهم مي سازند و فعالیت هاي 
ایران گ��ردي و ارائ��ه ي خدم��ات به 
ایران گ��ردان، فعالیت��ي مکمل براي 

درامد بیشتر ساکنان پیرامون سبالن 
محسوب مي شود.

رودهاي حاص��ل از ذوب برف هاي 
باغ ه��اي  و  کش��تزارها  زمس��تانه، 
پیرامون سبالن را آبیاري مي کنند و 
هم چون رگ هایي در بدن، به گیاهان 
و درختان منطقه زندگي مي بخشند. 
)ک��وچ روي(  عش��ایري  زندگ��ي 
نی��ز پیرام��ون س��بالن زیبایي ها و 
دشواري هاي خاص خود را دارد. اگر 
مي خواهید با این نوع زندگي آشنایي 
بیشتري پیدا کنید، سبالن آن جاست. 
ماه هاي تیر و مرداد نیز بهترین ماه ها 
ب��راي این دی��دار هس��تند تا ضمن 
حض��ور در طبیعت زیباي س��بالن، 
ش��نا در آب گرم ها و آب س��ردهاي 
پیرام��ون آن، مث��ل موئیل س��ویي، 
شابیل، قوتورس��ویي، و... روزگاري را 
هم در کنار عش��ایر شاهسون به سر 
بری��د که ب��ا دام هاي خ��ود در میان 
بابونه ه��ا، بومادران ها و بوالق اوتي ها 
زندگي مي کنند و ب��ا وجوه مختلف 
زندگي س��یار نیز آشنا شوید. سبالن 
آن جاس��ت، اما بهتر اس��ت تابستان 

حرکت کنید. 

جن�وب  كيلومت�ري   40 در  س�بان 
غربي اردبي�ل، 25 كيلومتري جنوب 
مشكين شهر قرار گرفته و گدازه هاي 
اين آتشفشان، س�طحي معادل 1200 

كيلومترمربع را پوشانده است

اهالي مهربان سبالن
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دبـیــر 
نابغـه ي

 کشتي جهان
سیدكمال شهابلو درباره ي كشتي

کش��تي جزو آن گروه از رش��ته هاي ورزشي است که 
در اکثر کش��ورهاي دنیا داراي ط��رف داران قابل توجهي 
است. ایران، روسیه، بلغارستان، اوکراین، ترکیه و ژاپن از 

قدرت هاي برتر این رشته ي ورزشي به شمار مي روند.
کشتي در ایران ریشه در فرهنگ و اعتقادات مردم دارد. از 
کشتي گیران ایراني، همواره به نیکي و بزرگ مردي یاد شده 
است. مسابقات کشتي بین المللي با مقرراتي خاص و لباس 
مخصوص برگزار مي شود. در اکثر نواحي ایران، این رشته ي 
ورزش��ي متداول است و به نام هاي محلي چون: »لُري« در 
لرستان، »گوش« در ترکمن صحرا و »کمربندي« در اصفهان 
خوانده مي ش��ود که البته هر یک تابع قوانین مخصوص به 

خود است.

دو سبک »آزاد« و »فرنگي«  
از روش هاي برگزاري مسابقات کشتي است که از لحاظ 

مقررات باهم تفاوت هایي دارند. براي مثال، در نوع فرنگي، 
نمي توان براي غلبه بر حریف از پاي او استفاده کرد. هدف 
اصلي در کش��تي »ضربه ي فني« است؛ یعني چسباندن 
ش��انه هاي حریف روي تش��ک؛ دایره ي زردي که 9 متر 

قطر دارد.
جهان پهلوان تختي، امام علي حبيبي، محمد صنعتكاران، 
عب�اس زن�دي، محس�ن فره وش�ي، منص�ور برزگ�ر، رضا 
سوخته س�رايي، مجي�د ت�ركان، ب�رادران خ�ادم، عليرضا 
حيدري، عليرضا دبير، محمدرض�ا نوايي و... از مدال آوران 

این رشته در مسابقات بین المللي المپیک هستند.

دبير در يك نگاه
 تولد: بیست وششم شهریورماه 1356

 محل تولد: تهران
 ن�ام پ�در: رکن الدین )دومی��ن فرزند 

خانواده(
 مربي�ان: ابراهی��م خی��راهلل زاده، پرویز 
نورمحم��دي، اکب��ر فالح، منص��ور برزگر، 

محسن فره وشي و محسن کاوه
تحصيات: دکتراي مدیریت

 ش�روع كشتي: 13س��الگي در باشگاه 
ورزشي صدري محله ي 13 آبان تهران

 عضويت در تيم ملي ايران: 14 سالگي
 قهرماني در المپيك: 2000 سیدني

كي
كود

در 
یر 

دب
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افتخارات ورزشي
 کس��ب چه��ار عن��وان قهرمان��ي در 
مسابقه هاي کشتي نونهاالن تهران، از سال 

1368 تا سال 1370.
 قهرماني کش��ور در رده ي سني جوانان 

در سال 1373.
 دریاف��ت مدال طالي وزن 50 کیلوگرم 
در مسابقات کش��تي بین المللي آشیالس 

یونان.
 قهرماني جهان در مس��ابقات بوداپست 

مجارستان، در وزن 50 کیلوگرم.
 قهرماني وزن 58 کیلوگرم در مسابقات 

بین المللي تهران، در سال 1377.
 نایب قهرماني مس��ابقات جهاني آنکارا، 

در سال 1378.
 کس��ب م��دال طالي المپی��ک 2000 

سیدني.
 نای��ب قهرمان��ي وزن 58 کیلوگرم در 

مسابقات صوفیه، در سال 1380.
 نایب قهرماني مسابقات بین المللي تهران 

در وزن 66 کیلوگرم، در سال 1381.

پهلوان عليرضا دبير
بام��داد، کش��تي  س��اعت 6:30 
عليرض�ا دبي�ر و بوگن بوس�لويج 
اوکرایني به طور مستقیم از تلویزیون 
پخش ش��د؛ مس��ابقه ي نهایي براي 
کسب مدال طالي المپیک سیدني 
در وزن 58 کیلوگرم. حرکات زشت و 
غیراخالقي حریف آمریکایي علیرضا 
در روز قبل، ترغیبم کرد تا مسابقه ي 

نهایي را زنده از تلویزیون نگاه کنم. 
هیچ گاه آن روز را فراموش نخواهیم 
کرد. او در این مس��ابقه هم، حریف  
نام��دار خود را با نتیجه ي 3 بر صفر 
مغلوب کرد. برای��م جالب بود، یک 
کش��تي گیر ایراني که براي اولین بار 
رقابت هاي المپیک راتجربه مي کرد؛ 
با گردن آویز طال این مس��ابقات را 

ترک کرد.
دبیر گفته بود: »آرزو دارم پس از 
کسب مقام قهرماني، پرچم مقدس 
کشورم را به دور خود بپیچم و با آن 
در برابر دیدگان تماش��اگران حاضر 
شوم. مي داني چه کساني الیق این 
هستند که با پرچم مقدس کشورمان، 
دور افتخار بزنند؟ کساني که در اوج 
افتخارند؛ کس��اني که براي مملکت 
خود افتخار مي آفرینند! در مملکت 
م��ا، پرچ��م را به دور قامت ش��هید 
مي پیچند یا روي تابوتش مي اندازند 

و با افتخار خاکش مي کنند.«

تالش و پش��تکارش را از پهلوان 
همیشگي، غامرضا تختي آموخته 
اس��ت. 6�5 س��الش بود ک��ه پرویز 
نورمحم��دي � مربي خوب باش��گاه 
صدري � در پایان مراس��م عزاداري 
ساالر شهیدان، در هیئتي که توسط 
آق��اي ركن الدي�ن، پ��در علیرضا، 
ترتیب داده شده بود، بین بچه هاي 
محل، مس��ابقه ي کش��تي ب��ه راه 
مي اندازد. از همان روز، نورمحمدي 
به استعداد علیرضا پي برد. تمرینات 
مس��ابقات  در  ش��رکت  مس��تمر، 
گوناگون و توجه به گفته ي مربیان، 
بعدها او را راهي میدان هاي بزرگي 
کرد ک��ه نتیج��ه ي آن قهرماني در 
آوردگاه المپیک 2000 سیدني بود. 
دبیر از س��ال 1368 تا سال 1370 
موفق به کسب چهار عنوان قهرماني 
در مسابقات کشتي نونهاالن تهران 
ش��د. این قهرماني هاي پي درپي در 
تهران و کشور، کم کم نام او را بر سر 

زبان ها انداخت.
علیرضا در تمام دوران ورزشي اش، 
جزو ش��اگردان برتر دوره ي خود در 
تحصیالت دبیرس��تاني و دانشگاهي 
نیز بود. او تحصیالت خود را به طور 
ج��دي پي گی��ري ک��رده و همواره 
ورزش و آم��وزش را در هم آمیخته 
است. بهترین مشوق خود را پدرش 
مي داند و مي گوید هیچ گاه زحمات 
مربیان بزرگي چ��ون: خيراهلل زاده، 
نورمحمدي، فاح، برزگر، فره وشي 

و كاوه را فراموش نخواهد کرد.
ت��الش بي وقف��ه ي او در عرصه ي 
ورزش و عل��م، قهرمان��ي المپیک و 
دریافت درجه ي دکتراي مدیریت را 

براي او به ارمغان آورده است. 

آرزو دارم پ�س از كس�ب مقام 
قهرماني، پرچم مقدس كشورم 

را به دور خود بپيچم
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نجواگرحريم 
شبانـگاهان

زندگی
س�اعد باقری، سیزدهم شهریور 1339 در تهران به دنیا آمد. 
دوران کودکی و تحصیالت خود را در تهران گذراند. آش��نایی او 
با سيد حسن حسينی در دوران سربازی، او را بیش از پیش به 
ش��عر و شاعری عالقه مند کرد. این ش��اعر متعهد معاصر، همراه 
قيصر امين پور و س��ید حسن حس��ینی و برخی شاعران دیگر 
در جلس��ات ش��عرخوانی حوزه ی هنری فعاالنه شرکت می کرد. 
باقری در کنار مهارتش در عروض و پیچ و خم های اوزان ش��عری، 
موس��یقی و متون کهن را نیز خوب می شناسد. او قرآن را خوب 
ت��الوت مي کن��د و بهره ه��ای فراوان��ی از درس تجوید و صوت 
استادانی چون استاد خواجوی برده است. از دیگر فعالیت های او 
می توان به تحقیق و پژوهش در س��بک هندی، نقد شعر، اجرای 
برنامه های زنده در رادی��و و تلویزیون، مدیریت های گوناگون در 
عرصه های فرهنگی، مثل مدیریت طرح و برنامه ی رادیو، مدیریت 

تولید رادیو، و مدیریت موسیقی صدا و سیما اشاره کرد.
این ش��اعر متعهد معاصر در سال 1379 از سوی وزارت ارشاد 
به عنوان یکی از ش��اعران برتر معاص��ر در زمینه ی دفاع مقدس 
در دهه های 60 و 70 معرفی ش��د. باقری در کنار یارانش نقش 
مؤثری در تش��کیل انجمن ش��اعران جوان داشته و سال هاست 
مسئولیت جلسات نقد شعر این انجمن را به عهده دارد. ترانه های 
به یاد ماندنی و زیبای او، توس��ط خوانندگان مطرح و صاحب نامی 

اجرا شده اند و عالقه مندان فراوانی دارند.

درباره ی شعر
ساعد باقری، شاعر نجوای عشق در عرصه ی 
جنون و رزم اس��ت. نرمی و لطافت غزل های 
ساعد بیش از این که ربطی به محتوا و غنای 
درونی آن ها داشته باشد، مرهون زبان شعری 
اوست. احاطه ی او بر علم عروض، استفاده از 
کلمات پرکننده ی وزن، و نداش��تن سکون و 
مکث، ش��عر او را روان و محکم کرده اس��ت. 
برخ��ی از غزل های باق��ری در اوزان مهجور،  
نشان از این تبحر او دارند. او تمایل چندانی به 
استفاده از آرایه ها و فنون بالغت در شعر نشان 
نمی دهد. اما عناصر به کار رفته در شعرش به 
اندازه ای متنوع هستند که شنونده ی شعرش، 
خود را در مقابل یکی از شاعران موفق معاصر 
حس کند. س��وز و گداز فراق یاران از دست 
رفت��ه، به همراه حس س��کون و جا ماندن از 
قافله ی همراهان، در غزل های ساعد به نوعی 
س��بک تبدیل ش��ده اس��ت. عالوه بر وجود 
تجربه های نس��بتاً موفق ساعد در قالب هایی 
چون چارپاره، رباعی، شعر نیمایی و این اواخر 
س��پید، باید او را شاعر موفق عرصه ي غزل و 

ترانه نامید.

ـــدگـی و  شعــــــر ســاعــــد باقــری  زـن

محمدحسن حسینی
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نمونه ی اشعار
دیری اس��ت كه دل آن دل دلتنگ شدن ها
بی دغدغه تن داده به این س��نگ ش��دن ها
آه ای نف��س از نف��س افت��اده، كج��ا رفت
در ن��ای ن��ی افت��ادن و آهن��گ ش��دن ها
كو ذوق چکیدن ز س��ر انگشت جنون كو؟
ج��اری ب��ه رگ س��وخته چنگ ش��دن ها
زی��ن رفت��ن كاه��ل چ��ه تمن��ای فتوحی
تیمور نخواهی ش��د از این لنگ ش��دن ها
پ��ای طلب��م ب��ود و ب��ه من��زل نرس��یدم
من ماندم و فرس��وده ی فرس��نگ شدن ها

         

آث�����������������ار
 نجوای جنون )مجموعه ی شعر(

 شعر امروز )نقد شعر شاعران معاصر
 با همکاری محمدرضا محمدی نیکو(

 ترانه های شیدایی
 )گزیده ی ادبیات معاصر، مجموعه ی شماره ی 30 نیستان(

  پیاده روی در اتوبوس )مجموعه ی شعر(
 یارالی اوخوماالر � ترانه های زخمی 

)ترانه ها به زبان آذری(
  شبانگاهان )مجموعه ی ترانه ها(

ای خ��دا یه كاری كن رفیق آس��مون بش��یم
بی دروغ و بی ریا، هر چی مي خوای همون بشیم
ای��ن ق��در مهربون��ی ت��و آدم��ا ك��م نباش��ه
حت��ی ی��ک پرن��ده ه��م ش��کار آدم نباش��ه
دالمون صاف باشه و دوستی ها صد رنگ نباشه
آدما آدم باش��ن، دالش��ون از س��نگ نباش��ه
با یه بونه ي كوچیک، كینه ها ش��عله ور نش��ه
آدمی��ت ای��ن هم��ه بی��ن م��ا دربه در نش��ه
ای خدا یه كاری كن، صمیمی و س��اده باشیم
واس��ه گفت��ن و ش��نیدن از ت��و آماده باش��یم
فق��ر و ن��اداری برای كس��ی تش��ویش نیاره
جز به س��مت تو كسی دست طلب پیش نیاره
هرگ��ز از دون��ه و آب لون��ه ای خال��ی نمون��ه
س��ر دی��وار كس��ی جغ��د »ن��داری« نخونه
ای خ��دا یه كاری كن رفیق آس��مون بش��یم
بی دروغ و بی ریا هر چی می خوای همون بشیم
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بازدي�د  »روز  دوره ي  س�ومين 
دانشكده ي فيزيك دانشگاه تهران«، 
دانش آم�وزان  آش�نايي  به منظ�ور 
مس�تعد و عاقه من�د به رش�ته ي 
تحصيل�ي فيزيك در تيرماه س�ال 
ج�اري برگ�زار      

شد.

ب��ه گ��زارش خبرنگار ما، مراس��م 
افتتاحی��ه ي س��ومین دوره ي »روز 
بازدید دانش��کده ي فیزیک دانشگاه 
ته��ران« ک��ه در دو روز متوالي )22 
و 23 تیرم��اه( با حضور دانش آموزان 
س��ال هاي آخر دبیرس��تان و دبیران 
آن ه��ا برگ��زار ش��د. دکتر خس�رو 
حسني، عضو هیئت علمي دانشکده 
فیزیک دانشگاه تهران، طي سخناني 
را  دوره  ای��ن  برگ��زاري  از  ه��دف 
اطالع رس��اني مستدل و واقع بینانه از 
طرف فیزیک پیش��گان ب��ه جامعه ي 
دانش آموزي ب��راي کمک به هدایت 

صحیح عالئق آن ها ذکر کرد و گفت: 
»هدف م��ا از برگ��زاري این دوره 
ک��ه یک روز براي دختران و یک روز 
براي پس��ران برگزار مي شود، تبلیغ 
براي فیزیک نیست. بلکه سعي ما آن 
اس��ت که تصویري واقعي و شفاف از 
آن چه فیزیک و فیزیک دانان هستند 
و مي توانن��د باش��ند، به آن ه��ا ارائه 

دهیم.«

وي افزود: »هدف ما آن اس��ت که 
دانش آموزان با آگاهي بیشتر نسبت 
به جایگاه واقعي فیزیک و مش��کالت 
راه تصمیم بگیرند که قدم در این راه 

بگذارند یا نگذارند؟«
دکتر حسني در ادامه، ضمن تشریح 
برنامه هاي سومین دوره ي روز بازدید 
تهران  دانش��گاه  فیزیک  دانشکده ي 
گفت: »اولین و دومین دوره در تیرماه 
سال هاي 1386 و 1387 برگزار شد 
که ابراز عالقه وصف ناپذیر حدود 150 
دانش آموز از 30 مدرسه ي برگزیده ي 
تهران و معلمان ش��رکت کننده، ما را 

بر آن داشت تا س��ومین دوره ي این 
برنامه را هرچه غني تر در تیرماه سال 

1388 برگزار کنیم.«
عض��و هیئ��ت علمي دانش��کده ي 
فیزیک دانشگاه تهران افزود: »اهمیت 
علوم پای��ه، ضرورت فیزی��ک، تفاوت 
علوم پای��ه اي هم چون فیزیک با علوم 
فیزیک پیش��گان،  آرمان  مهندس��ي، 
حیطه ه��اي فعالی��ت فیزیک دان��ان، 
فرصت هاي تحصیلي و ش��غلي براي 
دانش آموختگان فیزی��ک در داخل و 
خارج از کش��ور، دشوار بودن یا نبودن 
رشته ي فیزیک نسبت به سایر رشته ها، 
جایگاه و سطح فیزیک ایران در دنیاي 
کنوني فیزیک، انواع تقسیم بندي هاي 
فیزی��ک )کاربردي، مح��ض، نظري و 
تجربي( عناویني هستند که امیدواریم 
در پای��ان روز بازدید م��ورد بحث قرار 

گرفته باشند.«
وي هم چنین گف��ت: »در این روز 
ب��ه دانش آموزان فرصت آش��نایي با 
عل��م فیزیک و رش��ته هاي تحصیلي 
وابسته، گفت وگو با استادان دانشکده 
در گرایش ه��اي متفاوت ، و بازدید از 
آزمایش��گاه هاي آموزشي و پژوهشي 
دانشکده داده خواهد شد، تا با دیدي 
وس��یع تر بتوانند رش��ته ي تحصیلي 

مورد عالقه شان را انتخاب کنند.«
س��خن ران بعدي این مراسم دکتر 
محم�د نوري ب��ود که در پاس��خ به 
ای��ن س��ؤال ک��ه فیزیک چیس��ت، 
گف��ت: »فیزیک مطالعه ي طبیعت با 
هدف کش��ف قوانین آن براي ارتقاي 

بدون استعداد و عالقه 
وارد رشته ي  فیزيك نشويد

گزارشگران: نصراهلل دادار و فاطمه خرقانیان

ــومین دوره ي »روز  در س
بازديد دانشكده ي فیزيك 
دانشگاه تهران« تأکید شد
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کیفیت زندگي انسان است. گستره ي 
فیزیک همه ي عالم از کوچک ترین تا 

بزرگ ترین پدیده هاست.«
مراس��م،  ای��ن  ادام��ه ي  در 
بازدیدکنن��دگان ضم��ن انجام چند 
در  فیزی��ک،  س��اده ي  آزمای��ش 
مس��ابقه  فیزیک شرکت جستند و از 
فیزیک  دانش��کده ي  آزمایشگاه هاي 

دانشگاه تهران بازدید کردند.
در برنامه ي »روز بازدید فیزیک«، 
آقای��ان دکتر ارش�ميد نهال و دکتر 
دانش آم��وزان  ش�فيعي،  مس�عود 
ای��ن  در  ش��رکت کننده  دبی��ران  و 
مراس��م را ب��ا برخ��ي از ش��اخه ها و 
فیزیک  مانن��د  فیزیک،  رش��ته هاي 
اتم��ي و مولکول��ي، فیزی��ک ماده ي 
چ��گال، فیزیک هس��ته اي و فیزیک 
ذرات بنیادي آش��نا کردند. س��پس 
برنامه ي پرس��ش و پاسخ در دیدار با 

فیزیک پیشگان موفق برگزار شد.
استاد  محمدتقي توس�لي،  دکتر 
دانش��کده ي  پیشکس��وت  و  مجرب 
فیزیک دانشگاه تهران، در حاشیه ي 
مراسم »روز بازدید دانشکده فیزیک 

دانشگاه تهران« در گفت وگو 
با م��ا گف��ت: »دانش آموزان 
عزیز کشور باید توجه داشته 
باشند که بنیان همه ي علوم 

امروز فیزیک است.«
وي اف��زود: »آمریکا وقتي 
احس��اس کرد در مسابقات 
فضایي از روسیه عقب  افتاده 
اس��ت، به این نتیجه رسید 

که در دبیرستان هاي 
آمریکا، درس فیزیک 
تدری��س  خ��وب 

نمي شود.«
با  توس��لي  دکت��ر 
اظهار تأسف از این که 
در مدارس ما هم کم 
و بیش درس فیزیک 

به خوبي ارائه نمي شود، 
خاطرنشان ساخت: »افرادي که درس 
فیزی��ک را عمیق و با عالقه بخوانند، 
مي توانند در بخش تحقیق و توسعه ي 
صنعت کار پیدا کنند. در حال حاضر، 
فارغ التحصیالن ما به راحتي از خارج 
از کشور بورس مي گیرند و این نشان 
مي ده��د که فارغ التحصی��الن ما در 
رشته ي فیزیک، در دنیا ارزش باالیي 

دارند.«

استاد دانشکده ي فیزیک دانشگاه 
تهران س��پس به مس��ئله ي اشتغال 

فارغ التحصی��الن رش��ته ي فیزی��ک 
اشاره کرد و گفت: »فارغ التحصیالن 
صنع��ت،  در  مي توانن��د  فیزی��ک 
مهندسي پزشکي و حتي مدیریت )با 
گذران��دن دوره ي کوتاه مدیریت( به 
کار مشغول شوند. همه ي رشته هاي 
پزشکي و مهندسي به علوم پایه نیاز 
دارند. االن کساني که مي خواهند در 
آمریکا وارد رش��ته ي پزشکي شوند، 
حتماً باید علوم پایه را خوانده باشند. 
مهندسي و صنایع جدید به علوم پایه 
و به خصوص فیزیک نیاز دارند. مگر 
امکان دارد کشاورزي را بدون فیزیک 

و شیمي به پیش برد؟«
دکتر توس��لي با بیان این نکته که 
در کشور ما به استاندارد توجه کافي 
نمي شود، گفت: »اگر قرار 
باشد روزي در کشور ما به 
استاندارد توجه جدي شود، 
به شدت به افرادي نیازمند 
هس��تیم که عل��وم پایه را 
خوانده باشند. هر کشوري 
براي پیش��رفت خود حتماً 
باید به استاندارد توجه کند. 
علت این که اغلب تولیدات 

فيزيك مطالعه ی طبيعت 
با ه�دف كش�ف قوانين 
آن ب�رای ارتقای كيفيت 

زندگی انسان است

مه�م اين اس��ت كه با 
عاقه وارد اين رشته شوند 

لی
وس

ی ت
د تق
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سال به سال بدتر مي شوند، این است 
که کاالهایمان هر س��ال اس��تاندارد 
نمي ش��وند. به همین دلیل کشور پر 

از اجناس قاچاق شده است.«
فیزی��ک  اس��تاد 
دانشگاه تهران در ادامه 
گفت: »اگر ما فرهنگ 
رعای��ت اس��تاندارد را 
داش��تیم،  کش��ور  در 
ش��ش برابر استاندارد 
تلف  ان��رژي  جهان��ي 
از نظر  نمي کردی��م و 

اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و... به 
پیشرفت هاي چشم گیري مي رسیدیم. 

هم از انرژي کشور حداکثر استفاده را 
مي بردیم و هم براي جوانان کش��ور 
شغل ایجاد مي کردیم. ما االن به علت 
غیراس��تاندارد بودن س��اختمان هاي 

کشور، درصد باالیي از انرژي را تلف 
مي کنیم.«

دکت��ر توس��لي در پای��ان گف��ت: 
»دانش آموزاني که اس��تعداد فیزیک 
دارند و به آن عالقه مند هستند، باید 
این رشته را انتخاب کنند، چون اگر به 
این رشته عالقه نداشته باشند، 
گرفتاري ه��اي زیادي در طول 
مدت تحصیل پی��دا مي کنند. 
سؤال مي شود که چند درصد 
دانش آم��وزان، با عالق��ه وارد 
این رش��ته مي شوند. این مهم 
نیس��ت که درصد باالیي وارد 
این رشته شوند، مهم این است 
که با عالقه وارد این رش��ته ش��وند؛ 

حتي اگر یک نفر باشد.«

آزمايشگاه هاي پژوهشي:
1. فیزیک هسته اي

2. الیه هاي نازک
3. نانوفناوري

4. پالسما و پالسماي کانوني
5. اپتیک پیشرفته
6. مواد فوتونیکي

7. اسپکتروسکوپي
8. فیزیک نوترون

9. آزمایشگاه میکروموج
10. ابررسانایي
11. آکوستیک

12. لیزر

آزمايشگاه هاي آموزشي:
1. فیزیک عمومي 1، 2 و 3

2. فیزیک جدید
3. الکترونیک 1 و 2
4. فیزیک هسته اي

5. فیزیک حالت جامد
6. رشد بلور و نیمه رساناها

7. اپتیک

XRD 13. رشد بلور و
14. تجهیزات محاسباتي

15. سیستم گرید

امكانات آزمايشگاهي دانشكده ي فيزيك دانشگاه تهران
دانش��کده ي فیزیک، آزمایش��گاه هاي تحقیقاتي � آموزش��ي زیر را براي 
دانش��جویان کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتراي خود فراهم کرده که با 
تالش هاي پي گیر اس��تادان دانشکده  در طول سال هاي متمادي جمع آوري 

و آماده شده است:

دكتر توسلي: دانش آموزاني كه استعداد فيزيك 
دارند و به آن عاقه مند هس�تند، بايد وارد اين 
رشته شوند و اين رشته را انتخاب كنند، چون اگر 
به اين رشته نداشته عاقه باشند، گرفتاري هاي 

زيادي در طول مدت تحصيل پيدا مي كنند
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بزرگ ترين عدد اول؟!
تعجب نکنید! من هم مثل شما مي دانم که طبق 
قضیه ي اقليدس، بزرگ ترین عدد اول وجود ندارد 
و مجموعه ي اعداد اول نامتناهي اس��ت. منظور من 
بزرگ ترین عدد اولي اس��ت که تاکنون کشف شده 
اس��ت. مؤسس��ه اي به ن��ام »EFF«1 جوایز متعددي 
براي ثب��ت بزرگ ترین ع��دد اول اعطا مي کند. در 
طول تاریخ ریاضي، بیش ترین عالقه به »اعداد اول 
ِمرس��ن« ابراز شده اس��ت؛ یعني اعداد اولي که به 
ش��کل 2n-1 قابل نمایش هستند. بزرگ ترین عدد 
اولي که تا تاریخ 23 آگوس��ت سال 2008 میالدي 

معرفي شده، عدد اولي به صورت زیر است:
p =243112609-1

این عدد 12978189 رقم دارد. )حدود س��یزده 
میلیون رقم!( 

اول ب��ودن آن نیز توس��ط مؤسس��ه ي تحقیقاتي 
»GIMPS«2 به اثبات رسیده است.

زيرنويس
1. Electronic Frontier Foundation

2. Great Internet Mersene Prime Search

در مسیر نشان داده شده، مجموع
اعدادحداکثر مقدار ممکن مي شود.

به جدول کامل شده ي زیر توجه کنید.
در این جدول کلمه ي سطر iاُم با کلمه ي

.) i ≥ 1 ≥4(  ام  یکي استi ستون

بهارك دماوندي

1. به این س��اعت دی��واري نگاه 
کنید. در فاصله ي زماني 12 ظهر 
تا 12 شب، عقربه ي دقیقه شمار 
چندمرتبه از روي عقربه ي ساعت 

 شمار عبور مي کند؟

2. آی��ا مي توانی��د کوچک تری��ن دو عدد 
صحیحي را پیدا کنید که تفاضل مربعات 
آن ها، مکع��ب کامل و تفاض��ل مکعبات 

آن ها، مربع کامل باشد.

3. در شبکه ي زیر داخل دایره هاي خالي، ارقام 1 تا 8 را به 
گونه اي درج کنید که هیچ دو عدد متوالي با یک خط در 

ارتباط باهم نباشند.

حل معماي )3(
در این جدول کامل شده، مجموع اعداد اطراف هر خانه ي 
هاش��ورخورده با عدد داخل آن خانه ي هاشورخورده برابر 
اس��ت. به عالوه، در هیچ سطر یا ستون جدول عدد تکراري 

وجود ندارد.

حل معماهاي
شم���اره ي2

14525

37167

51495

23832

69412

PMIL

AEDI

TAEM

ETAP

7465312

1373355266

5143621

6397362314

4152763

2241264385

3624157

حل معماي )2(

حل معماي )1(
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عكاس باشي در ايران
س��ینما هنگام��ي که به ای��ران پاگذاش��ت، فقط پنج 
سال داش��ت. اولین فیلم بردار ایراني، ميرزا ابراهيم خان 
عكاس باش�ي، عکاس رس��مي دربار مظفرالدين ش�اه 
بود. چند س��ال بع��د، خان بابا معتض�دي، یکي دیگر از 
پیش گامان س��ینماي ایران شروع به فعالیت کرد. در سال 
1283 ه��� .ش، ميرزا ابراهيم خان صحاف باش�ي اولین 
س��الن س��ینما را در تهران افتتاح کرد و تا اوایل دهه ي 
1310، تقریباً 15 سالن سینما در تهران و 11 شهر دیگر 

گشایش یافته بود.
در س��ال 1304، یک فیلم س��از ایران��ي � ارمني به نام 
اُوانِ�س اُگانيانس )اُهانیان(، اولین مدرس��ه ي فیلم را در 
ایران تأسیس کرد و در سال 1311، عبدالحسين سپنتا، 
فیلم نامه ي نخستین فیلم ناطق ایراني به نام »دختر لُر« را 
نوشت. سپنتا مردي ادیب بود و در قلمرو ادبیات کهن ایران  
صاحب نظر به ش��مار مي آمد، اما از واقعیت هاي اجتماعي 
ایران آگاهي چنداني نداش��ت. ل��ذا دختر لر واقعیت هاي 

جامعه ي آن زمان را به خوبي منعکس نمي کند. از س��ال 
1314 ب��ه بع��د، وي فیلم های��ي هم چون »فردوس��ي«، 
»ش��یرین و فرهاد«، و »چشمان سیاه« )داستان حمله ي 
نادرشاه به هند( را ساخت. در واقع، نخستین فیلم سازان 
ایراني از جمله س��پنتا و دکتر اسماعيل كوشان از غناي 

ادبیات فارسي و اساطیر کهن ایران بسیار سود جستند.
از س��ال 1331 ب��ه بعد، فعالیت هاي س��ینمایي ایران 
بیش��تر شد و از سال 1332 متأسفانه سینماي ایران آرام 
آرام به س��مت ابتذال کشانده ش��د. در این زمان و حتي 
پیش از آن، الگوي اغلب فیلم هاي ایراني، فیلم هاي هندي 
بود. از این به بعد، به تدریج آن پدیده اي شکل گرفت که 

در تاریخ سینماي ایران به »فیلم  فارسي« مشهور است.

دوره ي كاه مخملي ها 
از سال 1337، کاله مخملي ها با فیلم »الت جوانمرد«، 
س��اخته ي مجي�د محس�ني پاي ب��ه س��ینماي ایران 
گذاشتند و س��ال ها در فیلم هاي ایراني حضور داشتند. 
از سال 1338 نیز هنرپیشه اي به نام محمدعلي فردين 
به صحنه ي س��ینماي ایران آم��د و پس از چندي نقش 
مهمي در س��ینماي تجاري ایران ایفا کرد. وي که عضو 
تیم ملي کشتي ایران بود، با فیلم »چشمه ي آب حیات« 
)1338( به کارگرداني س�يامك ياسمي پا به صحنه ي 
س��ینماي ای��ران نهاد و پس از مدتي یکي از س��تارگان 
سینماي ایران شد. انبوه تماشاگران ساده اندیش، تجسم 
آرزوه��اي دور و دراز خ��ود را در فیلم ه��ا و ش��خصیت 

فریبنده ي او یافتند.
در واق��ع، فیلمي که اقتصاد س��ینماي ایران را متحول 
س��اخت و نوع جدیدي را در س��ینماي ایران پایه گذاري 
کرد، »گنج قارون« )1344( به کارگرداني سیامک یاسمي 
و بازي فردین بود. موفقیت تجاري این فیلم سبب شد تا 
تعداد زیادي فیلم با این مضمون ساخته شود: خوش بخت 
شدن معجزه  آساي فردي فقیر، ولي جذاب، فداکار و بزن 
بهادر. هارون و قارون، عشق قارون، گنجینه ي سلیمان و 

حاتم طایي برخي از این فیلم ها هستند. 

کودك پنج ساله ي 
سینما به ايران مي آيد



قيصر، جنجال برانگيزترين فيلم سينماي ايران
چهار سال بعد، مسعود كيميايي فیلم مشهور »قیصر« 
را ساخت که یکي از جنجال برانگیزترین فیلم هاي تاریخ 
س��ینما ت��ا آن زمان ب��ود و نظرات متف��اوت منتقدان را 
برانگیخت. موضوع این فیلم که فروش خیره کننده اي هم 
داشت، انتقام فردي بود. فیلم دیگري که در سال 1348 
س��اخته ش��د، »گاو« نام داش��ت. این فیلم که ساخته ي 
داريوش مهرجويي بود، علي رغم این که از عوامل پول ساز 
سینماي تجاري استفاده نکرد، با استقبال فراواني روبه رو 
شد و یکي از ماندگارترین فیلم هاي تاریخ سینماي ایران 
است. این دو فیلم فصل جدیدي از تاریخ سینماي ایران را 
رقم زدند. در واقع ماقبل از انقالب اسالمی شاهد ساخت 
و عرض��ه ي فیلم هاي بي ارزش، ک��م ارزش و در مواردي 

فیلم هاي عالي در سینماي ایران هستیم. 
اما س��ینماي پس از انقالب اس��المی در بس��یاري از 
جش��نواره هاي بین المللي به خاطر س��بک، موضوعات و 
درونمایه هاي بومي � فرهنگي متفاوت مورد توجه، تقدیر 
و تجلیل قرار گرفته اس��ت. بسیاري از کارگردانان مطرح 
ایران، از جمله عباس كيارستمي، مجيد مجيدي، كمال 
تبريزي، رسول ماقلي پور و ابراهيم حاتمي كيا پس از 
انقالب اسالمی و در چند دهه ي اخیر فیلم هاي مهم خود 
را ساخته اند. برخي از منتقدان عقیده دارند که کیارستمي 
یکي از چند کارگردان بزرگ تاریخ سینماي جهان است. 

تحول در سينماي ايران 
پ��س از انق��الب اس��المي، فیلم هاي زیادي براس��اس 

رویدادهاي انقالب س��اخته شدند که بایکوت، خونبارش، 
تشریفات و سناتور برخي از آن ها هستند.

س��ینماي جنگ نی��ز در زمان دفاع مق��دس و جنگ 
تحمیلي عراق زاده ش��د؛ اگرچه مدت ها طول کش��ید تا 
این نوع سینما راه و هویت واقعي خود را یافت. البته هنوز 
هم این نوع س��ینما براي تکامل راه درازي در پیش دارد 
تا بتواند ظرایف این رویداد مهم را به خوبي و درستي به 
تصویر بکش��د. فیلم هاي از کرخه ت��ا راین )1371(، بوي 
پیراهن یوسف )1374(، آژانس شیشه اي )1376( و به نام 
پدر )1384( ساخته ي ابراهیم  حاتمي کیا؛ کیمیا )1373( 
و سرزمین خورشید )1375( ساخته ي احمدرضا درویش؛ 
باشو غریبه ي کوچک )1365( ساخته ي بهرام بیضایي و 
لیلي با من اس��ت )1374( س��اخته ي کمال تبریزي هر 
کدام از زاویه اي متفاوت به این رویداد پرداخته اند و ابعاد 

خاصي از دفاع مقدس را به تصویر کشیده اند.
به عالوه پس از انقالب اسالمي، بسیاري از کارگردانان 
زن ظهور کردند. رخشان بني اعتماد، احتماالً مشهورترین 
زن فیلم س��از ایراني اس��ت که فیلم هایي هم چون نرگس 
)1370(، روسري آبي )1373(، زیر پوست شهر )1378(، 
گیالنه )1383( و خون بازي )1385( را س��اخته اس��ت. 
تهمينه مياني، پوران درخش�نده و منيژه حكمت نیز 

از دیگر زنان فیلم ساز مشهور ایراني هستند.
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روش های ساده ی نجومی
بعضی از روش های علمی، مبتنی بر دیدن ستاره ها 
هستند. مثاًل ساده ترین روشی که برای یافتن فاصله ی 
ستاره ها به کار می رود، یعنی اختالف منظر، از این نوع 
روش هاست. به وسیله ی روش اختالف منظر مي توانیم 

فاصله ی ستاره های نزدیک را به دست آوریم.

موارد 1 و 2، موقعیت زمین را در اول فروردین و اول مهر نشان می دهند. اگر ما بتوانیم زاویه ی A را با 
توجه به جابه جایی ستاره ی مورد نظر نسبت به ستارگان دور، بسنجیم، با توجه به این که d، یعنی دو 
برابر شعاع مداری زمین را می دانیم، فاصله ی ستاره قابل محاسبه است. منجمین برای یافتن زاویه ی 

A، وقتی زمین در موقعیت های 1 و 2 قرار دارد، از ستاره عکس برداری می کنند.

با مقایسه ی دو تصویر می توانیم متوجه  مقدار جابه جایی ستاره ی مورد نظرمان شویم.

اندازه گیری جهان
سید امیر سادات موسوی

شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که ما، 
ساکنان کره ی کوچکی به نام زمین، چگونه 
این هم��ه اطالعات را از جهان بزرگی که 
اطرافمان است، به دس��ت می آوریم. مثاًل 
چگونه می فهمیم که فالن س��تاره در چه 
فاصله ای اس��ت؟ دمایش چه قدر است؟ با 

چه سرعتی از ما دور می شود؟ و...

ستاره ی نزدیک
 مهر(

2
)اول 

)اول 1فروردین( ستارگانی که فاصله ی زیادی دارند

d{
اختاف منظر

تصویر گرفته شده در اول فروردین ماهتصویر گرفته شده در اول مهرماه

جابه جايی ظاهری ستارگان
در روش��ی دیگر برای فهمیدن سرعت یک ستاره، در 
طول س��ال های پیاپی از آن عکس می گیریم. با این کار 
می توانی��م متوجه جابه جایی آهس��ته ی آن در آس��مان 

شویم.

تصوی��ر بعدي جابه جایی س��تاره ی »بارن��ارد«، یعنی 
تندروترین س��تاره ی آس��مان را بین س��ال های 1364 
تا 1384 هجری شمس��ی نش��ان می دهد. این تصویر با 
روی هم قرار دادن پنج عکس که پنج سال یک بار گرفته 

شده اند، مهیا شده است.

A
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علت وجود این خطوط تیره روی 
طیف چیس��ت؟ می دانیم که اتم از 
یک هس��ته و تع��دادی الکترون که 
بر مدارهایی به دور آن می چرخند، 
تشکیل شده اس��ت. وقتی نوری به 
اتم های موجود در یک توده ی گازی 
می خ��ورد، الکترون ها انرژی با طول 
موج های خاص��ی را جذب می کنند 
و به الیه های باالتر می روند. بنابراین 

وقتی ما به طیف نهایی نگاه می کنیم، در محل آن طول 
موج ها، خطوط تیره ای می بینیم. به این خطوط، »خطوط 

جذبی« هم می گویند.
اتم ها، توس��ط خط��وط جذبي، زیر نام خ��ود را امضا 
می کنند. در واقع، خطوط جذبی هر عنصر منحصر به فرد 
اس��ت. یعنی هر مجموعه از خطوط تی��ره، امضای یک 
عنص��ر اس��ت. و وقتی ن��ور از میان یک ت��وده از عناصر 
می گ��ذرد، هری��ک از آن عناص��ر، زیر نام خ��ود را امضا 
می کند. تنها کافی است ما امضای هر عنصر را بشناسیم. 
آن گاه می توانیم با نگاه کردن به طیفی که از هر ستاره به 
ما می رسد عناصر موجود در جو آن را تشخیص بدهیم. 
بنابرای��ن خطوط تیره ای که از عناص��ر روی طیف به جا 
می مانند، نشان دهنده ی عناصر موجود در جو آن ستاره 

هستند.
قرمزگرايی

یک��ی دیگر از کاربردهای خط��وط تیره ی روی طیف، 
پی بردن به س��رعت ستاره اس��ت. وقتی ستاره ای نسبت 
ب��ه ما در حال حرکت باش��د، دیگر خطوط جذبی آن به 
شکل معمول دیده نمی شوند، بلکه همگی به اندازه ای به 

یک طرف منحرف می شوند.

این پدیده به »قرمزگرایی«1 ی��ا »اثر دوپلر«2 معروف 
است. ما به وسیله ی قرمزگرایی طیف یک ستاره متوجه 

سرعت آن می شویم.
اثر زيمان

اگر یک س��تاره، میدان مغناطیس��ی داش��ته باش��د، 
هریک از خطوط جذبی آن به س��ه خط تبدیل می شود. 
به وس��یله ی این پدیده که به »اثر زیمان« معروف است، 

می توان متوجه میدان مغناطیسی ستاره شد.

بنابراین به وس��یله ی طیف س��تارگان می توان متوجه 
میدان مغناطیسی آن ها هم شد.

طيف ستارگان
روش دیگری که اطالعات بسیاری را می توانیم با آن استخراج کنیم، بررسی 
طیف س��تارگان اس��ت. حتماً تاکنون تجزیه ی نور خورشید به هفت رنگ را، 

هنگام تشکیل رنگین کمان دیده اید.

وقتی که نور در مس��یرش از یک ت��وده ی گازی عبور می کند، دیگر طیف 
یکپارچه ای به ما نمی دهد، بلکه خطوط تیره ای روی طیف آن دیده می شود.

1364
1369
1374
1379
1384

یک ابر گازی

منشور

بر روی طیف، خطوط تیره دیده می شود.

ستاره ی ثابت

ستاره ای که
حرکت می کند

زيرنويس
1. Red shift

2. Doppler effect

ارد
بارن

ي 
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ابه 

ج

آذر 88

39

3



لقم�ان حكيم در راهي مي رفت. مردي به او رس��ید و 
پرسید: »تا شهر چه مدت زمان راه است؟«

لقمان گفت: »راه برو.«
مرد به راه خود ادامه داد. بعد از چند دقیقه ایس��تاد تا 
لقمان به او رس��ید. بار دیگر س��ؤال کرد: »لقمان تا شهر 

چند ساعت راه است؟«
لقمان جواب داد: »در حدود دو ساعت.«

مرد گفت: »چرا همان اول که س��ؤال کردم، این جواب 
را ندادي؟«

لقمان گف��ت: »چون راه رفتن تو را ندیده بودم. در آن 
حال نمي توانس��تم درست جواب بدهم. اما حاال که دیدم 
با این سرعت راه مي روي، دانستم که در حدود دو ساعت 

دیگر به شهر خواهي رسید.«
مرد از جواب حکیمانه ي لقمان تشکر و از او خداحافظي 

کرد و به راه خود ادامه داد.
در این داس��تان لقمان تا راه رفتن آن مرد را مشاهده 
نکرد، به او پاسخ نداد. بعد از این که سرعت راه رفتن او را 
به کمک شهود خود تخمين زد، توانست به او بگوید که 
تقریباً دو ساعت دیگر به شهر خواهي رسید. این نحوه ي 

ادراک از محیط پیرامون خود را »شهود« مي گوییم.
انس��ان به طور فطري، همواره ب��راي درک اتفاق هاي 
پیرام��ون خود از ش��هودش کمک مي گرفته اس��ت. اما 
نکته ي مهم این است که شهود افراد مختلف در زمان هاي 
متفاوت یکسان نبوده است. براي مثال در یونان باستان،  
اکثر مردم به طور ش��هودي احساس مي کردند که زمین 
مرکز دنیاست و خورشید به دور آن مي چرخد. زیرا آن ها 
به ظاهر مي دیدند که هر روز خورش��ید از مشرق طلوع و 

در مغرب فرو مي رود و این خورشید است که مي گردد!
البته در همان یونان باس��تان، فيثاغورس و پیروان او، 
شهودشان با این مردمان متفاوت بود و کروي بودن زمین 
را باور داش��تند؛ گرچه براي آن دلی��ل منطقي و برهان 
قاطعي نداش��تند. آن ها با ش��هود خود، تنها به این دلیل 
که مي دیدند در س��فرهاي دریایي، وقتي یک کش��تي از 
دور دست به ساحل نزدیک مي شود، ابتدا بادبان و سپس 
بدنه ي آن بر ساحل نشینان آش��کار مي شود، به این باور 
رسیده بودند. پس شهود افراد مختلف به نوع تفکر، سطح 
تحصیالت و حتي نوع کار آن ها وابسته است. شهود یک 
فرد دانش��مند و فرهیخته، با ش��هود فردي عادي تفاوت 

زندگي با کمترين خطا
میر شهرام صدر
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چشم گیري دارد.
در زندگي روزمره ي کنوني، ما همواره براي درک یا بیان 
مفاهیم گوناگون، از زمینه ي درک شهودي بهره مي بریم. 
به عنوان نمونه، براي حل یک مسئله ي هندسي، ابتدا با 
استفاده از فرض هایي که در صورت مسئله آمده اند، شکلي 
مي کش��یم. سپس با استفاده از آن، حکم مسئله را درک 
مي کنیم و مي کوش��یم که براي حل آن از روي ش��کل، 
حدس هایي بزنیم تا به جواب یا حکم مسئله برسیم. براي 
مثال، این مس��ئله را در نظر بگیرید: »دو زاویه متقابل به 

رأس با یکدیگر برابرند.«
براي اثبات این حکم، باید ابتدا شکلي به صورت زیر رسم 
کنیم و به س��بب مشاهده ي دو زاویه ي متقابل به رأس )در 
( این درک را پیدا مي کنیم که آن ها با  2Ô 1Ô و  ش��کل 1، 

یکدیگر برابرند. سپس به دنبال استدالل دقیق مي رویم.

( شک  21 ÔÔ = اکنون اگر کسي در درستي این حکم )
داشته باشد، بهتر است براي رفع آن، به او نقاله اي بدهیم 
و بگوییم که مقدار واقعي این دو زاویه را اندازه بگیرد تا به 
طور شهودي بفهمد که با هم برابرند. براي این که تأکید 
بیشتري داشته باشیم، بهتر است که چند زاویه ي متقابل 
به رأس دیگر هم رس��م کنیم و از او بخواهیم که با نقاله 
مق��دار آن ها را اندازه بگیرد تا این که حکم مس��ئله را به 
طور شهودي بهتر درک کند. البته الزم به یادآوري است 

که این درك، اثبات دقیق محسوب نمي شود.
شناخت انسان از محیط پیرامون و جنبه هاي متفاوت 
حیات با ش��هود آغاز مي ش��ود. س��پس به فه��م و درک 
مي انجام��د و باالخره به ایده ها ختم مي ش��ود. یادگیري 
با عمل و آگاهي ش��روع مي ش��ود و به کلمات و مفاهیم 
مي رسد و باید به عادت هاي ذهني خوب ختم شود. براي 
مثال،  اشیا قبل از کلمات مشاهده مي شوند. یعني قبل از 
این که شکل هاي هندسي، مانند مثلث، مربع و مستطیل 
را بتوانی��د تعریف کنید، نمونه ه��اي گوناگون آن ها را در 
طبیع��ت و دور و بر خود مش��اهده مي کنی��د. به همین 
ص��ورت، انواع میوه ها، گل ها، اش��یا و... را ابتدا مش��اهده 
مي کنید و ش��اید بعضي از آن ها را لمس کنید، ببویید یا 

بخورید. س��پس نام آن ها را یاد مي گیرید و مي توانید نام 
آن ها را بنویسید و تعریف درستي از آن ها بیان کنید.

شهود و تخمين
ه��ر روز به ط��ور طبیعي، »ح��دس زدن« یا »تخمین 
زدن« به س��راغ ما مي آید. هر کس��ي س��عي مي کند که 
تخمین بزند و الزم نیس��ت که این کار به او آموزش داده 
ش��ود. آن چه که باید آموزش داده شود، حدس منطقي 
اس��ت. براي این کار الزم اس��ت که پس از حدس زدن، 
آزمایش کنید تا متوجه شوید که حدس شما به واقعیت 
چه قدر نزدیک است. مثاًل، طول و عرض کالس خودتان را 
چه قدر تخمین مي زنید؟ سعي کنید مقدار واقعي آن ها را 
به دست آورید و با حدس خود مقایسه کنید. فکر مي کنید 
مسافتي در حدود 500 متر را طي چند دقیقه پیاده روي 
مي کنید؟ اگر همین مسافت را با دوچرخه بروید، چه قدر 
طول مي کش��د؟ به نظر ش��ما وزن کل کتاب هاي درسي 

شما چه قدر است؟
خاط��ره اي را برایتان تعریف کنم. چند روز قبل، وقتي 
مي خواستم خودرو را کنار خیابان پارک کنم، شخصي که 
مش��غول نظافت آن محدوده بود، یکمرتبه گفت: »لطف 

کنید و ماشین خود را 100 متر پایین تر پارک کنید!«
گفتم: »ببخشید! چرا؟«

� مي بینید که مشغول نظافت این محدوده هستم.
� شما دارید جلوي مغازه تان را نظافت مي کنید و حداکثر 
طول محدوده ي شما 15 متر است و من خودروي خود را 

100 متر پایین تر پارک کنم؟

گفت: »ببخشید، منظورم کمي جلوتر است.«
دوستان، »تخمین زدن« باید با واقعیت فاصله ي کمي 
داشته باشد. نمي شود در یک محدوده ي 15 متري، تقریباً 
85 متر خطا داشته باش��یم. سعي کنید مسافت بین دو 
مکان، زمان الزم براي رفتن از جایي به جاي دیگر و وزن 
یک ش��يء را ابتدا تخمین بزنید و س��پس حدس خود را 

آزمایش کنید و ببینید چه قدر به واقعیت نزدیک است.
هرچه حدس ش��ما به واقعیت نزدیک تر باشد، مطمئن 

باشید با خطاي كم تري زندگي مي کنید.

12

شکل)1(

درك شهودي زمينه ي مناسبي را آماده مي كند كه 
شما بتوانيد تخمين هاي نزديك به واقعيت بزنيد
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 از آن چه كه هم جوان ها دوست داشته 
باشند و هم خودتان، آغاز كنيد.

 دستت را به من ده
مهربانی هایت را به من ده

م��ن درخت��م، م��ن درخ��ت کوچه ی 
بن بست تنگم

با تو سرسبزم، بهارم...
 جوانی س�ن ش�روع كردن است. 

شما چگونه شروع كرديد؟
 در خانواده ای که من رشد کردم، 
دو چیز همراه من بود: یکی موسیقی 
و دیگ��ر ش��عر. پ��درم دیوان های 
ش��اعران بزرگ را داشت. برایمان 
ش��عر می خواند و دوست داشت 
من ش��عر حف��ظ کن��م. موقعی 
که مهم��ان خانه م��ان می آمد، 
برای تش��ویق من می گفت که 
از پروين اعتصامی و س�عدی 
بخوان. من می خواندم. س��ال 
دوم ابتدای��ی بودم که ش��عر 
ک��ودک گفتم. بع��د رهایش 
کردم تا دوران دبیرستان. از 
آن به بعد دیگر برایم ش��عر 
گفتن جدی بود. بعد شعر 
بزرگ سال می گفتم که آن 

موقع تقلیدی بود.
کودک  ادبیات  به  کم کم 
و نوجوان نزدیک شدم. و 
وقتی ضرورتش را حس 
کردم، کار بزرگ ساالن 
را رها کردم. آن موقع 
ش��عری  جلس��ه های 
بچه ه��ا   کیه��ان  در 
تش��کیل می شد. دو 
سال مداوم هفته ای 
یک ب��ار ب��ه تهران، 
کیهان  مؤسسه ی 
بع��د  می آم��دم. 

با  دیگ��ری  جلس��ه های 
رحماندوس�ت  مصطفي 
در وزارت ارشاد و جاهای 
دیگر تش��کیل شدند. من 
در ه��ر ش��رایطی س��عی 
کرده ام خود را رشد بدهم.

چن�د  ش�ما  آث�ار  در   
چش�م  ب�ه  زندگی نام�ه 
می خ�ورد. آيا اي�ن عاقه 

علت خاصی دارد؟
ب��ا  همیش��ه  م��ا  بل��ه،   
ش��خصیت هایی در گذش��ته 
زندگی کرده ایم. ضمن تفاوتی 
که از نظر زمان با آن ها داریم، 
نقاط مش��ترکی هم داریم که 
مهم هستند. مشترکات انسانی، 
همیش��ه  معن��وی  و  اخالق��ی 
هس��تند. به عب��ارت دیگر، باید 
ب��ه آن ها ن��گاه کنیم. همیش��ه 
می توانی��م از آن ها درس بگیریم. 
یک جورهایی باید همذات پنداری 
کنیم. زندگی نامه ی ملك الشعرای 
بهار، مسعود س�عد سلمان، امام 
محمدباق�ر)ع( و ش�هيد مفتح را 

کار کرده ام. 
روشن فکر  یک  بهار  ملک الش��عرای 
مذهبی اس��ت. پدرش ملک الشعرای 
آس��تان قدس رضوی بود. او عالوه بر 
این که مذهبی است، از جمله شاعراني 
است که به وطن خود ایران به شدت 
عشق مي ورزد. مسعود سعد سلمان هم 
بزرگ ترین شاعر حبسیه سرای ماست. 
م��ن اعتق��اد دارم، آدم بای��د در مورد 
کسی که می نویس��د، احساس نزدیکی 
کند. ش��هید مفتح شخصیتی حوزوی و 
خیلی روشن فکر بود. به جوانان خیلی بها 
می داد. س��عه ی صدر باالیی داشت و تند 
نمی شد. با خرافه پرس��تی خیلی مخالف 

مهربانی های 
را  قلبت 
به من بده

مژگان بابامرندی

پاي صحبت
 محمود پوروهاب، 
داستان نويس و شاعر
 معاصر ايران
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بود. در جایي اظهار می کند 
دین گریزی از جایی ش��روع 
ش��ده که خرافه وارد آن شده 
اس��ت. در سخن رانی هایش به 
حاکمان��ی اش��اره می کند که 
اجازه می دهند مردم سرسختانه 
سینه زنی کنند؛ چون این کارها 
برایشان دردسری ندارد. به قول 
معروف همان اسالم بنی امیه را 

دارند ترویج می کنند.
وي معتقد بود نباید مراسم صوری 
برگزار کنیم. باید عمق مطلب قیام 
امام حسين)ع( گفته شود. یعنی 
بیاییم ش��خصیت های ائمه مان را 
درست بشناس��یم. امام حسین)ع( 
هیچ وق��ت نگفته اس��ت که من در 
مراسم عزاداری، خودزنی کنم. قمه 
بزنم و س��ر خودم را بشکنم. در حد 
اعتدال توصیه ش��ده اس��ت؛ در حد 

این که به رشد فکری ما بینجامد.
 توصي�ه ی ش�ما ب�ه نس�ل جوان 

چيست؟
 )می خن��دد( م��ن فق��ط توصی��ه 
می کنم، کاره��ای هنری انجام دهند 
و نقاش، نویسنده و شاعر شوند؛ فرقی 
نمی کن��د. یا حتی اگر خی��اط یا نجار 
می شوند، اوالً به کارشان عشق و ایمان 
داشته باشند، ثانیاً آهسته و آرام حرکت 
کنند، نه یکدفعه و شتاب زده! هرکسی 
که یک س��اله به توفیقی رس��یده، آدم 
مشکوکی است. البته استثنا هم هست. 
من ادعای موفقیت ن��دارم، اما تا این جا 
ه��م که موفق بوده ام، به خاطر آن اس��ت 
که آرام و پیوس��ته حرکت کرده ام. در هر 
صورت، آهسته حرکت کردن، دقت کردن 
در کار، و کار خ��وب ارائ��ه دادن، بهترین 

معرف آدم اس��ت.

  پوروهاب در يك نگاه
کافی است که اسمش را پای نوشته ای بخوانی، آن وقت 
است که شک نمی کنی، با مطلبی روبه رو هستی که پر 

است از لطافت بهار.
او س��ال 1340 در شهرستان »رودس��ر« به دنیا آمد. 
سال 1363 به قم آمد و همان جا ماندنی شد. از سال 
1368 توس��ط مجله ی »س��الم بچه ها« وارد ادبیات 
کودک و نوجوان ش��د و 20 سال اس��ت که در این 
زمین��ه قلم می زن��د. نزدیک به 60 جل��د کتاب به 
چاپ رس��انده اس��ت و 15 جلد نیز زیر چاپ دارد. 
کتاب هایش، شعر و داستان مذهبی و زندگی نامه و 
پژوهش است. آثارش جوایز بی شماری برای وی به 

ارمغان آورده اند.
بیش��تر کتاب های او داستان هستند، اما خودش 
می گوید: »مرا بیشتر به عنوان شاعر می شناسند. 
من فقط حدود هفت هش��ت کتاب شعر کودک 
و نوجوان دارم. چون آن قدر که به ش��عر احترام 
می گذارم، حقیقتاً به داستان احترام نمی گذارم. 
من هر شعر را برابر با یک داستان می دانم. گاه 

شده اس��ت برای یک مصراع، خیلی معطل 
شده ام. حداقل آن را به سه چهار نفر از 

دوست هایم نشان می دهم و نظرشان 
را می شنوم؛ هرچند که قاضی نهایی 

خودم هستم.«
بعض��ی از عنوان های آث��ار او از این 

قرارند: »از اح��د تا اُحد، صدای 
زالل ب��الل، امام گل ها، 

باران،  س��از  صدای 
از بوی گالبی،  پر 

و غروب آفتاب 
ربذه.« 

می
رحی

به 
 طی

س:
 عک
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تا حاال فکر کرده اید که چرا درس می خوانید؟
 همین طوری، برای این که بی کار نباشیم!

 چ��ون ب��رای زندگی در این دنیا و بی��ن مردم، باید 
حداقل اطالعات را داشته باشیم.

 مجبوریم!! مگر کار دیگری می شود کرد!
 به خاطر پدر و مادرمان که تمام آرزوهایش��ان را در 
ما می بینند )مثل این که ما را به دنیا آورده اند تا آن ها باشیم، اما 

با آرزوهای تحقق یافته!(
 برای این که دوس��تانم را ه��ر روز ببینم و از بودن با 

آن ها لذت ببرم.
این ها پاس��خ های شماس��ت و خیلی دالیل دیگری که 
شما االن در حال شمردن آن ها هستید. می خواهم بگویم، 
هر کدام از این دالیل هم که باش��د، س��عی کنید از درس 
خواندن، مدرسه رفتن و امتحان دادن لذت ببرید. صورتتان 
را تص��ور می کنم که دو حالت دارد: ی��ا تعجب کرده اید و 
می گویید: مگر می شود از امتحان دادن لذت برد؟ یا این که 

حالت تمسخرآمیزی گرفته اید و می گویید نویسنده ی این 
مقاله یا خیلی خوش  به حالش است یا اصالً از حال و هوای 
ما خبر ندارد! بگذارید از پاسخ به گروه دوم شروع کنم: اتفاقاً 
دانشجویم و این نشان می دهد که هم از حال و هوای شما 
و امتح��ان دادن و درس خواندن خبر دارم )تازه درس های 
ما هم سخت تر است، چون دانشجوی دکترا هستم(، و هم 

این که بین شما زندگی می کنم و مشکالتتان را می دانم.
می گويی نه، امتحان كن!

می دانم که هم اس��تعدادش را دارید و هم عالقه مند به 
درس  خواندن هس��تید، اما می خواهیم در این جا ببینیم 
چه مش��کالتی ممکن است وجود داشته باشند که سبب 
شوند، پیش��رفت تحصیلی تان مطابق آن چه خود انتظار 
دارید، نباشد. چه قدم هایي باید بردارید تا این گونه نباشید؟ 
این قدم ها را ببینید که با یک تیر دو نش��ان زده اند؛ هم 
مش��کالت را عنوان کرده اند و ه��م راه حل برای خواندن 

لذت بخش را ارائه داده اند:

 بیست خوانی ممنوع!
آناهیتا تاشك
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 اولین قدم برای این که از درس خواندن لذت ببرید، 
این اس��ت ک��ه هدفتان را مش��خص کنی��د. می خواهید 
درس خوان��دن را ادام��ه دهی��د و به دانش��گاه بروید، یا 
این ک��ه می خواهید تا حدودی اطالعات کس��ب کنید و 
بعد از آن، یا به مهارتی بپردازید یا وارد بازار کار ش��وید؟
مرحله ی بعدی بررس��ی این مطلب اس��ت که اعضای 
خانواده چه قدر با شما هم سو هستند؟ آیا هدف و انتخاب 
شما را پذیرفته اند یا انتخاب را به خودتان واگذار کرده اند 
)که در این صورت خوش به حالتان و سعی کنید از فرصتی 
که به دس��ت آوریده اید، کمال سوء اس��تفاده را بنمایید.( 
ی��ا این که پدر و مادرتان براس��اس تمایالت خود صحبت 
می کنند و دوس��ت دارند طبق جو قالب اجتماعی، ش��ما 
یا دکتر ش��ویید یا مهندس و در بهترین حالت می گویند 
برای خودتان کسی شوید؟! البته این کسی شدن یا بودن 
هم به نظر آن ها همان دکتر و مهندس ش��دن است! تازه 
بعضی از خانواده ها دکتر شدن را فقط در رشته ی پزشکی 
می دانند و بس! )در این حالت کارتان س��خت تر می شود 
و بای��د از س��کوت و یا جمع آوری اطالع��ات برای مجاب 
کردن استفاده کنید. اما نکته ی مهم تر این است که برای 
هدفتان برنامه ریزی داشته باشید و اگر هدفتان تحصیل 
در یک رش��ته ی خاص یا کس��ب حرفه ی خاصی است، 
حتماً از تجربه ی متخصصین در آن حوزه استفاده کنید.

 قدم دوم داش��تن برنامه است. این برنامه هم به دو 
صورت طراحی می شود: بلندمدت )تا آخر سال یا حتی برای 
بعضی افراد، طی یک ماه یا شش ماه آینده( و کوتاه مدت 
)به صورت روزانه یا برای یک هفته(. قابلیت های خودتان 
را در نظر بگیرید. حتماً با خودتان صادق و روراست باشید 

و ای��ده آل را در نظر نگیرید. با توجه به عادات مطالعه تان 
)زمان، مکان و موقعیت. بعضی ها صبح ها تمرکز بیش تری 
دارند، گروهی باید اتاق مختص خود داش��ته باش��ند، در 
حال��ی که بعضی افراد باید با دوستش��ان درس بخوانند( 
و اهدافت��ان، برنامه ی قابل اجرای��ی طراحی کنید و خود 
را مل��زم به اجرای آن بدانید؛ دقیقاً مثل زمانی که فردی 
به س��ر کار می رود. البته تبصره هایی هم داش��ته باشید. 
برای مثال، اگر قسمتی از برنامه را نتوانستید اجرا کنید، 
زمانی برای جبران آن لحاظ ش��ده باشد. اوقات فراغت و 
زمان های استراحت را نیز همراه با فعالیتی که می خواهید 

انجام دهید، لحاظ کنید.
بنابراین مش��کالتی را که ممکن اس��ت در سر راهتان 
وجود داشته باشند، می توان به طور خالصه آن گونه که در 

تصویر 1 مي بینید دسته بندی کرد.
مطمئن باشید اگر به موضوعات گفته شده توجه کنید، 
هم تمرکز و هم کارامدي بیش��تري در مطالعه ی دروس 
خواهید داش��ت و هم لذت خواهید برد. در قس��مت های 
بع��دی به روش های افزایش تمرک��ز، مطالعه ی صحیح و 
روش ه��ای جدید مطالعه خواهی��م پرداخت. خوش حال 
می شوم که در مورد اهداف، تردیدها و برنامه ریزی های تان 

بشنوم.

منابع
1. بالدریج، کی. پی )1383(. روش های مطالعه. ترجمه ی علی اکبر سیف. نشر دانا. تهران.

2. Richman, Howard. “Study Methods, Study Skills, Study Tips” (in 
EN). C 1998-2009 Sound Feelings Publishing, Tarzana, California...
http://www.soundfeelings.com/free/studying.htm.Retrieved on 2009-
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3. Preston, Ralph (1956). Teaching Study Habits and Skills, Rinehart. 
Original from the University of Maryland digitized August 7, 2006.

ناآشنايی با بی عاقگی و موفق نبودن
مهارت های مطالعه نشناختن هدف

نداشتن برنامه ريزی )كوتاه مدت و بلندمدت(

تصویر 1

 هدفتان را مشخص كنيد

 برنامه داشته باشيد
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شيمی سبز چيست
انسان برای ادامه ی زندگی خود در 
این کره ی خاکی ناگزیر به استفاده از 
منابعی اس��ت که طبیعت در اختیار 
او قرار می دهد. در س��ده ی گذشته، 
با رشد چش��م گیر جمعیت جهان و 
ارتقای س��طح بهداش��ت همگانی از 
یک سو و گسترش و پیشرفت شگرف 
دانش و فناوری از س��وی دیگر، نوع 
و میزان نیاز انس��ان به مواد طبیعی 

تغییر کرده است.
انسان ها با بهره گیری از روش های 
علم��ی توانس��ته اند م��واد گوناگونی 
را که برای زندگی مورد نیاز اس��ت، 
به طور گس��ترده بسازند. شیمی دانان 
آموخته اند که چگونه خواص یک ماده 
را با مخلوط ک��ردن یا ترکیب کردن 

آن ب��ا م��واد دیگ��ر بهبود بخش��ند. 
هم چنین با ایجاد تغییراتی در سطح 
اتم ها و مولکول ها، موادی با خواص و 

رفتارهای متفاوت تولید کنند.
امروزه جوامع بشری به شدت به منابع 
شیمیایی وابس��ته اند، اما بنا به دالیل 
گوناگون، تولید فراورده های شیمیایی، 
ما را با مشکالت زیست محیطی فراوانی 

رو به رو می کند.
اکنون در علم شیمی، انقالبی سبز 
در حال ش��کل گیری است که نه تنها 
موج��ب حفاظ��ت از محیط زیس��ت 
می ش��ود، بلکه از خط��رات و فجایع 

صنعتی نیز می کاهد.
ش��یمی س��بز موضوع��ی اس��ت 
بین الملل��ی، زی��را پراکن��ده ش��دن 
آلودگي ها و سموم پیامدهای جهانی 

دارد. تولید صنعتی بیشتر محصوالت 
براس��اس فعل و انفعاالت شیمیایی 
صورت می گیرد. در دهه ی گذش��ته، 
بعض��ی از ش��یمی دانان نگرش خود 
را متوج��ه تولید محص��والت بدون 
اس��تفاده از مواد سمی و بدون ایجاد 

پسماندهای سمی کرده اند.
شیمی سبز عبارت است از ساخت 
و تولید محصوالت جدید، با استفاده 
از روش ه��ای نوینی که متناس��ب با 
اهداف سه گانه ی محیط زیست پایدار، 
اقتصاد پایدار و جامعه ی پایدار است.

یک شبکه ی جهانی از طرف داران 
محیط زیس��ت و ش��یمی دانان سبز 
به وجود آمده اس��ت که برای شیمی 
س��بز اصولی را مبتنی ب��ر 12 اصل 

مشخص کرده اند.

شیمی سبز 
پری دلفانیوجدان علم شیمی

آيا خانه ای گران بهاتر از
 محیط زيست می شناسید؟

طبيعت � اگر شانس كمی به آن داده شود � قدرت فوق العاده ای برای تجديد خود دارد.
بعضی از مردم می گويند، حفظ محيط زيست هزينه ی گزافی دارد. آن ها می گويند 
چيزهای مهم تری از دشت ها و رودخانه ها وجود دارند؛ اما چه چيزی می تواند مهم تر 
از اين خانه ی گران بها باشد كه همه ی ما در آن شريك هستيم؟ زمين در كهكشان 
به آرامی شرايط عالی زندگی را با همه ی تنوع افسانه ای اش در طول ميلياردها سال 
به وجود آورده است. ما كاركرد آن را نمی دانيم. ما نمی توانيم جزر و مد يا فصل ها را 
كنترل كنيم. ما نمی توانيم يك جنگل حاره ای ايجاد كنيم و آن را با صدها هزار گونه 
پر كنيم كه همه با هم كار می كنند تا آن را س�الم نگه دارند. فقط طبيعت می تواند 
اين كارها را بكند. تنها كاری كه ما می توانيم انجام دهيم، اين است كه اجازه دهيم 

طبيعت به كار خودش ادامه دهد.
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مزايای شيمی سبز
شیمی سبز، جزء اصلی فناوری های جدیدی 
اس��ت که کارایی بهت��ری دارن��د، ارزان تمام 
می شوند، به انرژی کمتری احتیاج دارند و در 
یک دوره ی کامل تولید � از ماده ی خام گرفته 
تا ایجاد محصول نهایی � آلودگی کمتری ایجاد 

می کنند.
ایجاد نکردن آلودگی، یکی از دالیلی اس��ت 
که ممالک در حال رش��د به دنبال استفاده از 
ش��یمی س��بزند. دلیل دیگ��ر، ناتوانی چنین 
ممالکی در پرداخت روزافزون بهای گزاف مواد 
پتروشیمی است. استفاده از شیمی سبز به طور 

کلی با کاستن مخارج همراه است. این کاهش 
مخارج ش��امل کاهش یا ح��ذف کلی مخارج 
مورد نی��از ب��رای از بین بردن پس��ماندهای 
ش��یمی نیز هست. هم چنین، پیامدها و اثرات 
منفی زیس��ت محیطی را به حداقل می رساند. 
ای��ن دو عام��ل، رقابت پذیری بیش��تری برای 

شرکت ها ایجاد می کنند.

منابع
1. فصل نامه ی صلح سبز، سال ششم، شماره ی 24، پاییز 1383.

2. http://www.earthwatchers.org
3. http://www.forum.p3oworld
4. Grengtoss, T. U.; Slater, S. C. How green are green 
plastics? Scientific American, Agust 2000.

é پيش گيری از توليد فراورده های بيهوده

é اقتصاد دائم، افزايش بهره وری از اتم

é طراحی فرايندهای شيميايی كم ضرر تر

é طراحی مواد و فراورده های شيميايی سالم تر

é بهره گيری از حال ها و شرايط واكنشی سالم تر

é افزايش بازده انرژی

é بهره گيری از مواد اوليه ی قابل بازيافت

é پرهيز از مشتق های شيميايی

é بهره گيری از كاتاليزگرها

é طراحی برای تخريب پذير بودن محصوالت

é تخمين زمان واقعی يك واكنش برای پيش گيری از آلودگی

é كاهش احتمالی رويدادهای ناگوار

اص����ول 
دوازده گانه ی 
شيم�ی سبز

ش�يمی س�بز، كره ی زمين را 
تميزت�ر، ايمن ت�ر و بهره ورتر 
می كند. شيمی س�بز وجدان 
علم ش�يمی و راه آينده است
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اصغر ندیری

دهتفشاکمینیمخ

انباریوتیمیحر

نادلبه ژاوالما

شرورنهیرایدس

اضقکلاممرهجا

مدهلسرامدوشن

وحهیولومیلاو

زمامناراندرج

لیردهراوهگمن

اهسسنویلرازا

رتوتفدایشیهب

دیههرادمنع

برقااجلمنوسفا

ینندادبیشلرول
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