
جايي را مي شناسم كه هميشه بهار است. سقف 
آن يك تكه آبي آسمان است و در هر شبش،  هزار هزار 
ــه و سجاده و باران»  ــيد مي درخشد. آن جا،  «انديش خورش
ــت  رفيق هم اند. آدمها با هم مهربان ترند؛ نگاهها لطيف تر اس

و چشمها،  شفاف تر.
ــوند و دلشان مي لرزد. اصًال  ــق مي ش آن جا آدمها زودتر عاش
عشق در آن جا معنا مي گيرد. عشق چونان پيچكي در جان ها 
مي پيچد و تا آسمان باال مي رود. آدمها در آن جا،  خيلي بزرگ 

مي شوند. انگار از باالي ستاره ها،  زمين را مي بينند!
ــدا» را صدا بزند. مثل  ــت دارد از ته دل «خ آن جا آدم دوس

وقتي كه در كوهستان زير نم باران،  آزاد و رها 
ــوق فرياد مي زني: «خدا !  دوستت  ــتاده اي و با ش ايس

دارم!»
در آن جا، سقف دل باال مي رود. اصًال دل سقف ندارد. همه 

ــود و در متن  ــود. دل پرنده مي ش ــمان مي ش جاي دل، آس
ــود يك  ــايد. مي رود باال و باالتر. مي ش ــمان،  بال مي گش آس

نقطه در هستي.
آن جا «مسجد» است؛ ستاره اي روشن در دل تاريك زمين. 
ــو به ماهي مي ماني و  ــت و روح تو ماهي. ت آن جا حوض اس

مسجد، حوض زالل آب.
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محمدرضاسنگري

پاي درس 
شمع!

ــن تولد شمع، اين آشناي صميمي سفرة تولد  اين بار اگر جش
و عروسي را ديدي، اين نوشته را به ياد بياور.

راستش من نمي دانم چند هزاره است كه شمع ميهمان شب 
و روز انسان هاست.

ــانها، ساكت و بي ادعا  ــته،  در خلوت شبانة انس روزگاران گذش
ــعري بگويد، نويسنده اي  ــاعري ش ــتاد تا در پرتوش، ش مي ايس
حاصل تفكر و تأمل خويش را بنگارد؛ زني لباس را وصله بزند و 

عاشقي اشك ريزان، به اشك ريزي او اقتدا كند.
امروز هم شمع ميهمان انسان است، دست كم در سه موقعيت: 

تولد،  ازدواج و مرگ!
چه موقعيت هاي عجيب و متفاوتي!

شمع را با چه ويژگي هايي مي شناسيد؟ شايد اين بار كه دقيق تر 
ــيد،  چيزهاي تازه تر و شيرين تري از  و عميق تر نگران شمع باش

شمع بياموزيد.
من اين نكته ها را از شمع آموخته ام:

ايستادن و با تاريكي درافتادن!
ــمع مبارز بزرگي است كه با همة توان، روياروي تاريكي  هر ش
ــتد و به قيمت قطره قطره ذوب شدن، تاريكى را مي راند  مي ايس

و مي شكند.
از شمع، بياموزيم و تاريكي را تاب نياوريم؛ هرقدر بتوانيم. هرگز 
نگوييم مگر شمع چه قدر تاريك كش است. باشد، همان كم هم 
ــت. اين جملة حكيمانه را حتماً  شما هم شنيده ايد كه:  خوب اس

«به جاي اين كه تاريكي را لعنت كنيد،  شمعي بيفروزيد!»
فراموش نكنيد،  همة تاريكيها،  تاريكيهاي بيروني نيستند. در 
ما تاريكي هاي فراوان هست؛ تاريكي جهل،  تاريكي كينه، تاريكي 

گناه و ... و براي زدودن اين تاريكي ها شمعي بايد افروخت.
رسـم شـمع، خود سـوختن خاموشـانه! و روشنگري 

سخاوتمندانه است.
شما چه قدر سفرة دانسته هايتان را سخاوتمندانه براي ديگران 
مي گشاييد؟ شما براي زدودن «تاريكي» چه قدر صبورانه هم چون 

شمع قد افراشته ايد؟

ــمع» زندگي انسان ها معرفي مي كند! «انا  خدا، پيامبر را «ش
ــراً و نذيراً و داعياً الي اهللا باِذنه و سراجاً  ــاهداً و مبش ارسلناك ش

منيراً.»
«سراج» همان چراغ است و «سراج منير»، چراغ روشني بخش 
است. چنين چراغي خود را مصرف ديگران مي كند و در ديگران 

خود را تكثير مي كند و تداوم مي بخشد.
ــكوت، روشني  ــوزد. در س ــانه» مي س ــمع «خاموش گفتيم ش
ــرو صدا، مي ايستد و مي سوزد  مي دهد. بي هيچ ادعا و تبليغ و س

و مي افروزد.
شـمع مي گريد تا ديگران بخندند، مي ميرد تا حيات و 

زندگي پا بگيرد
ــيرين شمع است.  ــوختن بي آن كه «آخ» بگويي، شيوة ش س
ــد. در همان  ــمي بيابن ــك ريختن براي آن كه ديگران تبس اش
مجلس تولد، شما مي خنديد و شمع مي گريد.«قيمت» شمع در 
همين ويژگي است. به بهاي تبسمي، گريستن،  به قيمت شادي 

ديگران،  سوختن!
ــته، خودت چند ويژگي ديگر شمع را  حاال در امتداد اين نوش
ــف كن. مطمئنم با درنگي كوتاه،  نكته هاي بسياري خواهي  كش

يافت.
ــؤال مهمي نيز دارم.  ــب را تمام كنم، س ــل از اين كه مطل قب
ــن تولد، شمعهاي روشن را فوت مي كنيم و خاموش  چرا در جش
ــالهاي زندگي مان براي  ــه تعداد س ــت ب مي كنيم. آيا بهتر نيس

ديگران شمع روشن كنيم؟ اين طوري بهتر نيست؟
اگر كسي هر سال زندگي ديگران را ميهمان شمعها و روشنيها 

كند، واقعاً جاي تبريك دارد.
تصميم با شماست. سال روز تولد شما چه روزي است؟ اين را 

از شمعهاي روشن كه به ديگران هديه مي كنند، بپرسيد.



ماه خواب ديد... خواب رفتنت
شالي از ستاره دور گردنت

دور بودي و فقط صدات بود
نردبان نقره زير پات بود

گم شدي ميان گردباِد نور
ماه مي گريست از تو... دور دور
...ماه... چكه چكه ناپديد شد

گيسوي فرشته ها سپيد شد
آسمان خميد و كم كم آب رفت
پشت نرده  غروب، خواب رفت
خالِي شبم، بدون ماه ماند

شب،  هميشه بعِد تو،  سياه ماند

به ياد كريم
اهل بيت

 براى پيامبر
مهربانيها

(ع)
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سعيده اصالحي

نامت،  سرآغاز نامه هاي نانوشتة دنياست
جاده ها از رفتن باز نمي ايستند و نرده ها... كوتاه نمي آيند.

دلم از تمام قافله ها عقب مانده است و ... باد... بوي دلتنگي مي دهد...
بوي غربت... غربتي كه حتي بهار را با تمام چلچله هايش فراري داده است... 

از شكاف تاريخ، صداي گريه مي آيد... صداي گرية باد... 
صداي التماس سنگريزه ها.. صداي شرمندگي نرده ها... صداي اذان بالل در گوش بقيع... .

من مي شنوم ... دلم مي شنود و با موسيقي غريب تنهايي... اشك مي ريزد.
ــوتر از مكان و زمان... دورتر از ردپاي اساطيري قافله ها تنها،  به  ــت كه اين س سال هاس
ــم كه كريمانه،  دلم را به عشقت گره زده اي و دعوتم  ــايت دلخوش تكرار نام گره گش

كرده اي كه نور بنوشم از زمزم كرامت كبريايي ات.
نامت بلند موال... كه سرآغاز نامه هاي نانوشته دنياست!

خـواب ماه



آيا روح تازه اي در كالبد 
ما دميده مي شود؟

بركات نماز
ــان هر  چه چيز مهم تر از اين كه انس

ــود را با خدا  ــام رابطه و پيوند خ صبح و ش
ــاز برخيزد و به  ــا او  به راز و ني ــد كند. ب تجدي

ــئوليتهاي خويش بيفتد و در  ياد عظمت او و مس
ــو اين كار، گرد و غبار و زنگار گناه را از دل و  پرت
ــويد و با پيوستن قطرة وجود خود به  جان بش

اقيانوس بي كران هستي حق مايه بگيرد. 
آري، نماز همة اين بركات و آثار 

را دارد.

نماز، برنامة عملي اسالم
در تنظيم برنامة مومنان راستين، به مسئلة 

ــر مي خوريم كه در نظر  ــوة» (نماز) و «انفاق» ب «صل
ابتدايي، ممكن است اين سئوال را ايجاد كند كه چگونه از 

ميان آن همه برنامه هاي عملي اسالم، انگشت تنها روي اين دو 
نقطه گذاشته شده است.

ــالم ابعاد متفاوتي دارد كه مي توان آنها را  ــت كه اس علتش اين اس
ــان با خدا، رابطة انسان با  ــمت خالصه كرد: رابطة انس ــه قس در س
ــان با خودش كه قسمت سوم در حقيقت  خلق خدا و رابطة انس
ــت براي قسمت هاي اول و دوم، و دو برنامة فوق  نتيجه اي اس

ــت به يكي از دو بعد  ــوة و انفاق) هر كدام رمزي اس (صل
اول و دوم.

نماز و 
ريسمان الهي

ــاي داريد و زكات مال  نماز را به پ
خود را به مستحقان بدهيد و به ريسمان 

ــد و بدانيد فقط  ــد چنگ زني محكم توحي
خداست كه موال و دوست شماست و خوب 
دوستي است. اگر رو به او آوريد و مطيع 

ــما را  امرش گرديد، در همه حال ش
ياري خواهد نمود.

نمـاز 
وسيلة ارتباط با خدا

آنها نماز را برپا مي دارند و از آنچه 
به آنها روزي داده ايم، انفاق مي كنند.

ــان با خالق جهان  ــو ارتباطش از يك س
ــر،  ــوي ديگ از س ــت و  ــم اس محك

پيوندشان با خلق خدا مستحكم.
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آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي



اقامة نماز چيست؟
ــاي خواندن  ــة نماز (به ج ــر به اقام تعبي

نماز) اشاره به اين است كه نه تنها خودشان نماز 
ــد، بلكه كاري مي كنند كه اين رابطة محكم  مي خوانن

ــد. تعبير «مما  با پروردگار هم چنان و در همه جا بر پا باش
ــيعي  ــم» (از آنچه به آنها روزي داده ايم)، تعبير وس رزقناه
است كه تمام سرمايه هاي مادي و معنوي را در برمي گيرد. 
آنها نه تنها از اموالشان، بلكه از علم و دانششان، از هوش 

ــان، از موقعيت و نفوذشان و از تمام مواهبي  و فكرش
كه در اختيار دارند، در راه بندگان خدا مضايقه 

نمي كنند.

نمـاز 
ستون دين

ــائل بسيار  در ميان اوامر الهي، مس
ــي وجود دارند كه به خصوص بايد  مهم

انگشت روي آنها گذاشت و مهم ترين آنها 
ــت؛ نمازي كه ستون دين، پيوند  نماز اس

ــوس، معراج  ــق و خالق، مربي نف خل
مومن، و نهي كننده از فحشا و 

منكر است.

نماز، ارتباط مستمر 
با خداوند

ــاز را برپا داريد؛  «واقيموا الصلوة» نم
همان نمازي كه رمز پيوند خلق با خالق 
ــا را با خدا  ــتمر آنه ــت. ارتباط مس اس

تضمين مي كند و ميان آنها و فحشا 
و منكر حايل مي شود.

نماز، رمز ارتباط با خدا
نماز كه رمز ارتباط با خداست، مومنان را 

ــه به جهان ماوراي طبيعت راه يافته اند، در يك  ك
رابطة دائمي و هميشگي با آن مبدا بزرگ آفرينش نگه 

ــر تعظيم خم مي كنند و  مي دارد. آنها تنها در برابر خدا س
تنها تسليم آفرينندة بزرگ جهان هستي هستند. به همين 
ــتمگران در برنامة  ــل، ديگر خضوع در برابر جباران و س دلي
آنها وجود نخواهد داشت. چنين انساني احساس مي كند از 

تمام مخلوقات ديگر فراتر رفته و ارزش آن را پيدا كرده 
ــخن بگويد. اين بزرگ ترين  ــت كه با خدا س اس

عامل تربيت اوست.

و  نماز 
اصالح جامعة اسالمي

از ميان فرمان هاي خدا، مخصوصاً روي 
«نماز» تكيه شده است. زيرا نماز واقعي پيوند 

ــم مي كند كه در برابر  ــان را با خدا چنان محك انس
هر كار و هر برنامه، او را حاضر و ناظر و مراقب اعمال 
ــت كه در آيات ديگر از  خويش مي بيند. اين همان اس
ــه امر به معروف و نهي  ــه تأثير نماز در دعوت ب آن ب

ــده است و ارتباط اين موضوع با  از منكر تعبير ش
اصالح جامعة انساني روشن تر از آن است كه 

نياز به بيان داشته باشد.

ثير  تأ
توجه به عبادت

ــادت و مخصوصاً نماز  ــه به عب توج
ــان را از بندگي بندگان  جدا و به  كه انس

خالق همة قدرتها پيوند مي دهد، قلب و روح 
ــويد. حس اتكا  او را از آلودگي به گناه مي ش
ــده مي كند و با تكيه  ــه نفس را در او زن ب

ــروردگار، روح تازه اي به  بر قدرت پ
كالبد وي مي دمد.
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نوارهاي اشكي از بازتاب نور جلوگيري مي كنند 
ــوند.  و باعث افزايش دقت ديد اين حيوان مي ش
درواقع،  نوار اشكي عينك آفتابي يوزپلنگهاست.

سريع ترين دوندة جهان
ــار تا پنج ميليون  ــتين يوزپلنگها حدود چه نخس
سال پيش روي زمين پديدار شدند. قديمي ترين 
سنگوارة يوزپلنگ در آمريكاي شمالي كشف شده 
است. يوزپلنگها زماني در سراسر آمريكاي شمالي، 
ــد. اما در پايان  ــيا پراكنده بودن اروپا،  آفريقا و آس
ــال پيش،  ــدان، در حدود 10 هزار س دورة يخبن
ــديدي روي داد و بسياري از  تغييرات اقليمي ش
ــروزه تعداد اندكي يوزپلنگ  آنها را از بين برد. ام
ــي فقط در آفريقا  ــي مانده اند كه به طور طبيع باق
ــران (زيرگونة ايراني  ــة آفريقايي) و در اي (زيرگون

يوزپلنگ آسيايي) زندگي مي كنند.

محمد كرام الدينى

نام علمي زيرگونة ايراني يوزپلنگ آسيايي،
«Acinonyx jubatus venaticus» است.

نام علمي 

ــتان داراني  پس از 
َكل،  و  ــز  ب مانند 
 قوچ و ميش،  آهو، 
خرگوش  و   جبير 

تغذيه مي كند.

غذا

عينك آفتابي

ــت.  ــريع ترين دوندة جهان اس يوزپلنگ س
ــكار،  نخست  ــت و هنگام ش شكارچي اس
ــود و سپس با سرعت  به آن نزديك مي ش
ــروع به  ــاعت ش حدود 80 كيلومتر در س
ــدن به دنبال آن مي كند. طول هر يك  دوي
ــاي آن در اين لحظه به هفت متر  از گامه
ــد. يوزپلنگ مي تواند شكار خود را  مي رس
ــد و در اين مدت،   ــا 500 متر تعقيب كن ت
ــرعت خود را به حدود 110 كيلومتر در  س

ساعت برساند.

قهرمان سرعت و شتاب
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ــر و تنه 140 تا 150  سانتي متر،   طول س
طول دم 60 تا 80 سانتي متر،  بلندي 67 تا 
94 سانتي متر، و وزن يوزپلنگ بين 20 تا 

70 كيلوگرم است.

ــاي كاهش تعداد  ــي از مهم ترين علته يك
ــتگاهها و  ــاي جهان ، خرابي زيس يوزپلنگه
ــذاي آنها را  ــت كه غ كاهش جانوراني اس
ــكيل مي دهند. امروزه يكي از علتهاي  تش
مهم كاهش تعداد، تصادف با وسايل نقليه 
ــكار از سوي سگهاي گله و  در جاده ها و ش

نيز پلنگ است.

علت كاهش

اندازة بدن
ــكار  ــال پيش، آدمي از يوزپلنگ در ش ــدود 5000 س از ح
ــته اين جانور را تربيت  ــت. در گذش ــتفاده مي كرده اس اس
ــب  ــكاركردن،  بر اس ــراي كمك به ش ــد و آن را ب مي كردن
ــد. بنابراين، يوزپلنگ  ــاندند و با خود همراه مي بردن مي نش
خيلي زود اهلي مي شود و با آدمي خو مي گيرد،  اما معموالً 

در اسارات زادآوري نمي كند.

جانور اهلي 

ــت.  ــر از يوزپلنگ اس ــة پلنگ بزرگ ت جث
خالهاي روي بدن يوزپلنگ توپر،  در حالي 
ــت و  ــاي روي بدن پلنگ درش ــه خاله ك
ــر از همه،  صورت اين دو  توخالي اند. مهم ت
تفاوتهاي چشم گيري دارند: نوار سياه رنگي 
به نام «نوار اشكي» از گوشة داخلي چشم 
ــة دهان آن كشيده شده  يوزپلنگ تا گوش
است. يوزپلنگ مهاجم نيست و معموالً به 

آدمي حمله نمي كند.

پلنگ يا يوزپلنگ

ــران فقط حدود 100 يوزپلنگ وجود  در اي
دارد. اين تعداد بيشتر در منطقه اي از بمپور 
ــان)،  پارك  ــتان) تا طبس (خراس (بلوچس
ــالق،  پارك ملي  ــتان،  خوش يي ملي گلس
توران،  پارك ملي كوير (سمنان)،  نفت شهر 
ــاه)، منطقة موته (اصفهان)،  يزد،   (كرمانش
ــارك ملي خبر و روچون و راور (كرمان)،   پ
حاجي آباد (هرمزگان) و منطقة بهرام گور 

(فارس) زندگي مي كنند.

پراكندگي در ايران

ــاده به تنفس هواي  سوراخهاي بيني گش
ــتر، و شش،  قلب  كبد و غده هاي فوق  بيش
كليوي بزرگ،  به دادن حركتهاي سريع به 
ــتون مهره ها مانند  بدن كمك مي كنند. س
ــا را هنگام دويدن تقويت  فنر،  حركت پاه
مي كند. پينه هاي محكم كف پاها،  قابليت 

چرخش سريع را به اين جانور مي دهند. 

سازگاري براي دويدن
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زمستان است و سرما تا حدودي بر ايران حاكم. گاهي هم برف يا باران در مناطقي از كشور مي بارد. 
گمان مي كنيم اين بار بهتر است شهري را به شما معرفي كنيم و جايي را براي سفر شما پيشنهاد 
كنيم كه براي ورزشهاي زمستاني مناسب باشد و چه جايي بهتر از شهر برفي ايران، «كوهرنگ». 
اين شهر در استان چهارمحال و بختياري واقع است و ساالنه حداقل يك متر برف در آن مي بارد 

و گاهي هم چهارمتر!

لباس گرم در تابستان
از  ــي  يك ــگ  كوهرن ــتان  شهرس
ــت.  ــع ايران اس ــتان هاي مرتف شهرس
ــطح درياها  ــر از س ــل 2000 مت حداق
ــت و به رشته كوه هاي زردكوه  باالتر اس
ــتها و  ــه زده و در دش ــاري تكي بختي
دامنه هاي آن گسترده شده است. مركز 
اين شهرستان «چلگرد» است؛ شهري 
زيبا، مرتفع و با آب و هواي سرد. حتي 
اگر تابستان به آن جا سفر كنيد، لباس 

گرم را فراموش نكنيد.
براي رسيدن به چلگرد به «شهركرد» 
ــاعت با  ــرد حدود 5/1 س ــد. چلگ بروي
ــتان  ــهركرد فاصله دارد اما در زمس ش
ــم نواز  ــر بديع و چش ــتان مناظ و تابس
ــاعته به  آن اجازه نمي دهد كه 5/1 س
ــت از  ــيد. جابه جا بهتر اس چلگرد برس

ــويد،  ــودرو) پياده ش مركب (خ
نفسي تازه كنيد، چشم اندازهاي 
كوهستاني و دشتي را با وسعت 
ــم بگذرانيد،  دست و  نظر از چش
صورتي با آبهاي چشمه سارها و 
ــوييد و بعد راهتان را  رودها بش

ادامه دهيد.
ــم باز  ــتانة آن ه ــم راه زمس اميدواري
ــد و ريزش برف فراوان اجازه دهد  باش
كه چوب اسكيها يا الستيكهايتان را تا 
باالترين ارتفاع با خود ببريد و از پيست 
ــد. اين جا  ــره بگيري ــكي چلگرد به اس
پايتخت ورزشهاي زمستاني ايران است. 
در اين پيست اسكي،  هرساله جشنوارة 
ــهر برفي با شركت هنرمنداني كه از  ش
برف مجسمه مي سازند، برگزار مي شود 
و از جاهاي گوناگون كشور، دوستداران 
ــتاني را به سوي خود  ورزش هاي زمس

مي خواند.
شايد هم از آناني باشيد كه ورزش هاي 
نمي كند. ضرر  ــان  زمستاني سرگرمش
نكرده ايد. اگر تابستان هم به كوهرنگ 
ــا جاهاي  ــدار از آن ج ــد،  براي دي بروي

زيادي هست. از همه زيباتر و جذاب تر، 
ــاير اين منطقه است. ايل  ديدار با عش
«هفت لنگ بختياري»، اين شهرستان 
را براي گذراندن ييالق (اقامت تابستانه) 
ــتها و كوهها  انتخاب مي كنند و در دش
ــاير و دامهاي  ــا،  چادرهاي عش همه ج
آنها به چشم مي خورند. آرزو مي كنيم 
ــتان از كوهرنگ،  به  هنگام ديدار تابس
ــي وارد چادر عشاير شويد  وقت عروس

كوهرنگ
 شهر برفي ايران

سياوش شايان
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تا خاطره اي فراموش نشدني را با خود 
همراه ببريد.

تونل كوهرنگ
ــل كوهرنگ و  ــادآور تون كوهرنگ ي
ــيعي از آبهاي  ــم وس ــي حج جابه جاي
زردكوه بختياري به نواحي داخلي ايران 
ــمه هاي زاينده رود است. اگر  و سرچش
ــمت  ــي چلگرد،  نظري به س در نزديك
ــد، رودخانه اي  ــه كوهها بيندازي چپ ب
ــاهده  ــدا را مش ــر و ص ــاري  پر س ج
مي كنيد كه از دل كوه بيرون مي ريزد 
و بر دامنه هاي زردكوه جاري مي شود. 
ــه،  نواي  ــزش آب روي دامن صداي ري
ــي ايجاد مي كند كه حداقل يك  خوش
روز در گوش شما طنين انداز مي شود. 
ــتان گاه قسمتي از اين رود كه  در زمس
ــت،   ــي به روي دامنه جاري اس از تونل
ــا وجود  ــود و آن وقت ب ــد مي ش منجم
ــه و  قنديلها و پهنه هاي يخي در گوش
ــگ زيباتر و جذاب تر  كنار،  رود كوهرن
ــتان هيچ گاه  ــد. در تابس ــوه مي كن جل
ــراف اين رود و تونل كوهرنگ خالي  اط

از ديدار كنندگان نيست، اما حيف!...
ــل كوهرنگ تلي از  اطراف رود و تون
زباله هاي مسافران انباشته شده و كسي 
ــن منظرة زيبا و  ــازي اي در فكر پاك س

منحصر به فرد نيست. 

چشمه ديمه
ــتان كوهرنگ و چلگرد تنها  شهرس
ــناخته  ــاير ش ــا تونل آب و رود عش ب
ــمه ديّمه را  ــود. شايد نام چش نمي ش
ــتان يا پاييز  ــيد. اگر تابس شنيده باش
ــمه  ــه مي رويد،  چش ــن منطق ــه اي ب
ــتنيهاي  ــاي زالل و رس ــا آبه ديمه ب
ــاي واژگون  ــگ از جمله الله ه رنگارن
ــوند) در  (كه فقط در بهار ديده مي ش
ــتند. با آبهاي چشمه،  انتظار شما هس
ــوييد با ماهياني  ــمان خود را بش چش
ــه در حوضچه هاي آنها پرورش داده  ك
ــد و از آن همه  ــازي كني ــوند،  ب مي ش
ــان كنار  ــه زارها  درخت ــي،  بيش زيباي
ــايبانهاي زيبايي كه براي  چشمه و س
ــافران ايجاد كرده اند، لذت ببريد.  مس
ــر از زماني كه  ــا، آن جا را هم تميزت ام

وارد شده ايد، ترك كنيد.
ــاري،  ــاير بختي ــاي عش ــل راهه اي
ــكوت  ــا،  س ــادر زدن آنه ــاي چ محله
دشتها و دامنه ها غاريخي چما (در 25 
ــري چلگرد)،  ارتفاعات زردكوه  كيلومت
ــارهاي آن همه و همه در  و چشمه س
زمستان و تابستان نوازشگر چشمهاي 
شماست. «آبشار شيخ عليخان» را هم 
ــوش نكنيد. اما چند ديدني ديگر  فرام
ــز منتظر ديدار  ــتان ني در اين شهرس
ــتند: «پل خدا آفرين» كه  ــما هس ش
ــت،  ــنگي براي ايلهاس يك گذرگاه س
ــي كه به نام  ــنگهاي گورهاي قديم س
ــنگ گبريها معروف است و قدمت  س
ــانيان  ــا تا ساس ــان ماده ــا به زم آنه
مي رسد. پيچ و خمهاي «رود بازفت» 
ــون منطقة بازيافت  و جنگلهاي پيرام
ــتاني و ديگر آثار طبيعي  قلعه هاي باس

و انساني و ميراثهاي فرهنگي.
ــتان يا تابستان فرقي نمي كند،  زمس
ــهركرد حدود 87  ــة چلگرد تا ش  فاصل
ــار از  ــافت سرش ــن مس ــر و اي كيلومت

ديدنيها و مناظر بديع است.

تونـل آببر كوهرنـگ در سـال 1318 
احـداث شـد و وظيفـة انتقـال آب از 
كوههـاي بختياري بـه مناطق مركزي 
ايـران را انجـام مي دهد. سـاالنه 300 
ميليون مترمكعـب آب از طريق تونل 
كوهرنـگ بـه نواحـي داخلي كشـور 

منتقل مي شود
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سيده  فاطمه شبيرى

پرسپكتيو در فتوشاپ

ساخت جعبة سه بعدي
گام اول: دو عكس دل خواه براي دو وجه جعبه انتخاب 

و فايل آنها را باز كنيد.
گام دوم: يك صفحة جديد باز كنيد.

ــها را پاك كنيد. براي اين كار  گام سـوم: زمينة عكس
ــتفاده كنيد. دور تا  مي توانيد از ابزار«انتخاب»  اس

 ،Edit دور عكسها را انتخاب كنيد و سپس از منوي
ــة  دكم و  ــد  برگزيني را    «inverse selection  »

delete را فشار دهيد.
اگر زمينة عكس ساده باشد،  كار شما نيز راحت تر است. 
ــتفاده از ابزار «عصاي جادويي»   و  مي توانيد با اس
 «Ldelete»كليك كردن روي زمينه،  آن را انتخاب و

كنيد.
ــزار حركت»  ، دو  ــتفاده از «اب گام چهارم: با اس
تصوير انتخاب شده را برداريد و آنها را در صفحة جديد 
ــتفاده از copy و  ــي رها كنيد. (اين كار را با اس و خال

paste كردن تصاوير نيز مي توان انجام داد.
گام پنجـم: اگر اندازة تصاوير كپي شده،  با اندازة مورد 
 «T» و «CTRL» نظر شما متفاوت است،  دكمه هاي

مجموعه عكسها و فيلمهايي كه از اوليه 
گرفته ام،  روز به روز بيشتر مي شوند. امروز 
همة آنها را روي يك سي دي ريختم. قصد 
ــي دي «ليبل»1 طراحي  دارم براي اين س
ــازم.  كنم و بعد هم براي آن يك جعبه بس
ــاپ كرده ام و  با اين كار،  هم تمرين فتوش
هم اگر روزي اوليه خواست اين جا را ترك 
كند و برود،  يادگاري خوبي از ما با خودش 
خواهد برد. بهتر است اول طرح چند جعبه 
ــا ببينم كدام  ــاپ آماده كنم ت را در فتوش

بهتر است،  بعد جعبه را درست كنم.
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ــار دهيد تا اهرمهاي تغيير اندازه ظاهر  را هم زمان فش
شوند. سپس تصوير را به اندازة دل خواه درآوريد. (يا از 
منوي Transform Edit ، گزينة scale را انتخاب و 
تصوير را به اندازة موردنظر كوچك يا بزرگ كنيد. حاال 
ــه اليه داريد: Background، الية 1 (تصوير  شما س

وجه روي جعبه) و الية 2 (تصوير وجه كنار جعبه).
ــپس از منوي  گام ششـم: الية 1 را انتخاب كنيد. س
را   properties ــة  «transform Edit»،  گزين
ــراف تصوير ظاهر  ــت نقطه در اط ــاب كنيد. هش انتخ
ــت را انتخاب كنيد  ــوند. نقطة پايين سمت راس مي ش
ــاال حركت دهيد. اكنون  ــمت ب و خيلي كم آن را به س
الية2 را انتخاب و همين مراحل را تكرار كنيد. فقط اين 
بار نقطة پايين سمت چپ را انتخاب كنيد و آن را كمي 

به سمت باال حركت دهيد.
ــبانيد تا كناره هاي  گام هفتـم: دو اليه را به هم بچس

جعبه با هم مماس شوند. جعبة شما آماده است.
روي جعبه مي نويسم: تصاوير و فيلمهاي «اوليه»

جعبه قشنگى شده.گرچه قرار نيست اين تصاوير را 
پرينت بگيرم، اما چون مى خواهم جعبه ها رابه اوليه 
نشان دهم تاهركدام را كه پسنديد چاپ كنم، سعى 
مى كنم تصاوير طبيعى ترى از جعبه ها درسـت كنم. 

مثًال بد نيست براى آنها سايه بگذارم ...

ادغام دو يا چند اليه
ــن اليه كليك و آن را انتخاب  ــراي اين كار، روي باالتري ب
 «Merge Down»گزينة ، Layer كنيد. سپس از منوي

را برگزينيد.
ايجاد سايه براي يك اليه

ــپس   از منوي Layer، گزينة «Layyer style» و س
«Drop shadow» را انتخاب كنيد. در صفحه اي كه 
ــود،  نوع سايه،  اندازه،  شفافيت،  فاصلة آن از  ظاهر مي ش
ــاير تنظيمات را به دل خواه تنظيم كنيد.  ــكل،  و س ش
ــمت  ــيد. با منوها بازي كنيد و تغييرات را در قس نترس
ــت  ــايه اي را كه دوس ــد تا بتوانيد س preview ببين

داريد،  براي تصويرتان انتخاب كنيد.

پى نوشت
1. labole
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گرافين: برندة نوبل  فيزيك 2010
از كيمياگري تا علم

روزگاري طوالني كيمياگران-يعني همان اجداد اوليه 
ــت را  ــيمي دانان كنوني- در تالش بودند تا فلزات پس ش
ــزات عالي هم چون طال تبديل كنند. گرچه امروزه  به فل
اين تالش را بي حاصل مي دانيم،  اما به هيچ عنوان گمان 
ــد كه كيمياگري در آن دوران كار افراد نادان و دور  نكني
ــمند طراز اولي  ــت. حتي دانش از روحية علمي بوده اس
ــد،   ــد نيوتن،  بيش از آن كه درگير علم واقعي باش درگير كيمياگري بود.مانن

ــته هاي نيوتن  ــال 1936 يك چمدان پر از نوش در س

ــد، كسى كه آن را خريده  را در يك حراجي فروخته ش
بود، متوجه شد كه اغلب دست نوشته ها در زمينة تبديل 
ــت. در فاصلة سالهاي  ــت به فلزات قيمتي اس فلزات پس
ــر نيوتن  ــته از موي س 1970 تا 1979،  تجزية يك رش
نشان داد كه مقدار قابل توجهي جيوه در آن وجود دارد. 
و عنصر مورد عالقة آنها، جيوه بوده.1 جالب است بدانيد كه اصلي ترين مادة  كاري كيمياگران 

جايزة نوبل فيزيك سال 2010 به دستاوردي در فيزيك 
اعطا شده كه به حق يك كيمياگري است؛ البته نه از نوع 
تبديل مس به طال،  بلكه تبديل كربن تار به كربن شفاف.

مهدي شيرزاد



پى نوشت
ــاً  همه چيز.  ــل. تاريخچة تقريب ــن،  بي 1. برايس

ترجمة محمدتقي فرامرزي،  انتشارات مازيار. 
2. Konstantin Novoslov

3. Andre Gein
4. Graphene
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فيزيك در خدمت فناوري
جايزة نوبل سال 2010،  هم چون سال پيش از آن،  
ــد. اين دستاورد  در قلمرويي كامالً  كاربردي اعطا ش
ــاختار  البته از نتايج كاربرد مكانيك كوانتومي در س

عناصر است.
كربن- كه به عبارتي مبناي حيات روي كرة زمين 
است- باز هم شگفتي آفريد. دو دانشمند روسي تبار 
به نامهاي كنستانتين نووسلوف2 و آندره گين3 كه 
ــگاه منچستر انگليس هستند،  هر دو استادان دانش
ــاختاري جديد و  ــتند از يك تكه گرافيت،  س  توانس

شگفت آور خلق كنند. گرافيت،  كربن شناخته شده اي 
ــت كه در نوك مداد به كار  ــت. درواقع همان اس اس
ــتاورد   خارق العادة اين دو پژوهشگر به  مي رود. دس
پديدآمدن ساختار جديدي از كربن منجر شد كه آن 

را «گرافين»4 نام نهادند.
ــن و در عين حال محكم  ترين  ــن ماده نازك  تري اي
مادة شناخته شده است. ضخامت آن به ضخامت يك 
اتم كربن معمولي است. يك تار موي شما ضخامتي 
ــت گرافين يك  ــر دارد. ضخام ــدود 0/1 ميلي  مت ح
ــت. درواقع  ميليون برابر از ضخامت تار مو كم تر اس
ــمي دو بعدي و در صفحه  ــوان اين ماده را جس مي ت

فرض كرد.
ــخصات خيره كنندة  ــن،  گرافين مش ــر اي عالوه ب
ــاناي  ــانش الكتريكي آن از رس ديگري هم دارد. رس
خوبي هم چون مس هم بهتر است. به عالوه،  هدايت 

حرارتي فوق العاده اي دارد. هم چنين، ماده اي شفاف 
ــه است و در عين حال هيچ گازي هم  همانند شيش

نمي تواند از آن عبور كند.
كاربردها

ــتاورد جديدي در گذر  ــه كاربردهاي هر دس البت
ــون مي توان  ــا از هم اكن ــود،  ام ــان نمايان مي ش زم
ــن در نظر گرفت. از  ــاي فراواني براى گرافي كاربرده
ــر مي  توان مواد تركيبي  تركيب گرافين با مواد ديگ
ــاخت. از جمله كاربردهاي  ــب س (كامپوزيت) مناس
ــاخت ادوات الكترونيك  محتمل ديگر مي  توان به س
جديد اشاره كرد. به نظر مي رسد در آينده اي نزديك،  
ــده از گرافين جاي گزين  ــتورهاي ساخته ش ترانزيس

ترانزيستورهاي سيليكوني خواهند شد.
ــاناي  ــفاف و به عالوه رس ــا كه گرافين ش از آن ج
ــراي توليد صفحات  ــت،  از آن مي توان ب ــي اس خوب
ــلولهاي  ــوري و حتي س ــفاف، پانلهاي ن ــي ش لمس
ــت. با تركيب مناسب گرافين  خورشيدي بهره جس
با پالستيك مي توان پالستيكهاي هادي الكتريسيته 
ــهاي  ــال مقاوم در مقابل حرارت و تنش و در عين ح

مكانيكي پديد آورد.
ــم و در  ــاوم و محك ــه مواد مق ــرگاه ب ــع ه درواق
ــد،  مي توان از  ــم وزن نياز باش ــن حال نازك و ك عي
ــتفاده كرد.  ــده از گرافين اس كامپوزيتهاي ساخته ش
ــا در آينده اي نزديك،  ماهواره ها،  هواپيماها و  چه بس
اتومبيلها را از مواد تركيبي حاصل از گرافين بسازند.

 گرافين مشخصات خيره كنندة ديگري هم دارد. رسانش الكتريكي 

آن از رسـاناي خوبي هم چون مس هم بهتر است. به عالوه،  هدايت 

حرارتي فوق العاده اي دارد. هم چنين، ماده اي شفاف همانند شيشه 

است و در عين حال هيچ گازي هم نمي تواند از آن عبور كند



مهمان شقايق دريايي
دلقك ماهي،  نوعي ماهي آب شور 

است. تاكنون 28 گونه از اين ماهي در آبهاي 
جهان شناسايي شده اند كه از آن ميان، وجود  دو گونه 
از آن در آبهاي خليج فارس گزارش شده است. به دليل 
شكل خاص شنا،  باال و پايين پريدن و تند حركت كردن،  

به آن دلقك ماهي مي گويند. اين ماهي كوچك و جست وخيز 
كننده،  عموماً در كف اقيانوسها يا جزاير مرجاني و در آبهاي گرم 
مناطق گرمسيري زندگي مي كند و از شقايق دريايي به عنوان 

خانه اش بهره مي گيرد. يكي از خصوصيات جالب توجه آن،  
توانايي تغيير جنسيت است.  بدين صورت كه جنس نر 

قادر به تبديل شدن به جنس ماده است و برعكس. 
به اين قبيل موجودات با اين ويژگي 

«هرمافروديت»3 مي گويند.
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مهمان شقايـق 
دريايـي شـويد

مليكا قليچ پور 

ــت ، از زيباترين  ــوران در طبيع ــتي جان هم زيس
اشكال تالش براي بقا در زيستگاه هاي گوناگون 
ــها نيز زيستگاه  ــتر درياها و اقيانوس ــت. بس اس
ــوب  ــت محس ــبي براي جانوران هم زيس مناس
ــود. «دلقك ماهي»1 و «شقايق دريايي»2  مي ش
ــتر درياها با  ــتند كه در بس نمونة جانوراني هس
ــر دو از اين رابطه  ــر زندگي مي كنند و ه يكديگ
ــود مي برند. در علم اكولوژي به اين نوع رابطه  س

«هم زيستي-هم ياري» مي گويند.

بازوهاي سمي
شقايق دريايي جانوري شكارچي است 
ــاي مرجاني درياها  كه غالباً در صخره ه
ــها يافت مي شود. اغلب آنها به  و اقيانوس
ــبنده به بستر محل  ــيلة پاهاي چس وس
زيستشان مي چسبند. برخي از گونه هاي 
شقايق دريايي به جاي پاهاي چسبنده،  
بخشي براي ذخيرة گاز در بدنشان دارند 
ــنا و تغيير  ــك آن،  قادر به ش كه به كم
ــقايق  ــتند. بازوهاي ش عمق در آب هس
ــم و تارهاي حساس مجهز  دريايي به س
ــت. در صورت تماس طعمه با تارهاي  اس
ــاس و شناسايي آن،  بازوها طعمه را  حس
ــتفاده از مادة  ــه دام مي اندازند و با اس ب
ــمي آن را بي حس مي كنند. سم اين  س
ــه را مختل  ــتم عصبي طعم جانور سيس
مي كند، از اين رو نوعي «نوروتوكسين» 
ــان كوچك،   ــاً از ماهي ــا غالب ــت. آنه اس
ميگوها و مواد غذايي حاصل از فتوسنتز 
ــاي مرجاني  ــاكن صخره ه جلبكهاي س
تغذيه مي كنند. شقايقهاي دريايي،  بسته 
به شرايط محيط آبي و روشنايي محيط، 

 انواع متفاوت و رنگهاي متنوعي دارند.



بقا در ميان خطر 
دلقك ماهي هم مي تواند طعمة ميزبانش 

باشد،  ولي از آن جا كه سطح بدن دلقك ماهي 
از ماده اي لزج پوشيده شده است و تركيبات تشكيل 

دهندة اين ماده، برعكس موكوس سطح بدن ساير ماهيان،  
بيشتر از مادة قندي است تا پروتئين،  شقايق دريايي، 

 دلقك ماهي را به عنوان طعمه شناسايي نمي كند و اين ماهي 
از سم ميزبان خود در امان است. در صورتي كه اين ماده لزج از 
بين برود،  امكان گزيده شدن از جانب شقايق دريايي و مرگ 
دلقك ماهي وجود دارد. حركات خاص و منحصربه فرد اين 

ماهي پرجنب وجوش نيز عامل ديگري است كه سبب 
مي شود،  در نظر شقايق دريايي به جاي طعمه،  

ميهماني سودمند در نظر گرفته شود.
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هم زيستي سودمند
شقايق دريايي و دلقك ماهي در كنار هم 

زندگي مي كنند و به يكديگرياري مي رسانند. 
شقايق دريايي از دلقك ماهي در برابر خطرات و 

دشمنانش حفاظت مي كند. دلقك ماهيها تخمهايشان 
را در ميان بازوهاي شقايق دريايي نگه داري مي كنند،  

زيرا مكان امني است. هم چنين، دلقك ماهيها از برخي از 
طعمه هايي كه به وسيله ي شقايقها به دام افتاده و خورده 
نشده اند،  از جمله پالنكتونهاي جانوري و گياهي،  جلبكها،  

نرم تنان و سخت پوستان،  تغذيه مي كنند. در عوض ، 
دلقك ماهي به عنوان طعمه اي براي ساير ماهيان 

كه غذاي شقايقها هستند،  آنها را به سمت 
شقايق دريايي جذب مي كند.

پى نوشت
1.  Clown fish 

(Anemone fish)
2. Sea anemone
3.Hermaphrodite

منابع
1. Nibaken, Marin Ecology, 400pp

2. Häussermann. V. 2006. Biodiversity of 
Chilean sea anemones (Cnidaria: Anthozoa): 

Distribution patterns and zoogeographic 
implications, including new records for the 

fjord region. invest. Mar, 34(2):23-35
3. http://en. wikipedia. org 

4. http://library. 
thinkquest. org
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تاريخچة زبان پرتغالي
ــوري روم، زبان  ــي امپرات ــس از فروپاش پ
ــد و زباني  ــي از زبان التين جدا ش پرتغال
مستقل به حساب آمد در قرن نهم،  گونه ي 
ــتاري اين زبان نيز اختراع شد تا اين  نوش
ــاه  ــوم ميالدي،  پادش كه در اواخر قرن س
ــناخت  ــميت ش پرتغال اين زبان را به رس
ــمي  ــه زبان عاميانه و رس ــالم كرد ك و اع
ــت. از قرن پانزدهم به  كشور، پرتغالي اس
بعد،  پرتغالي به زباني كامل با ادبيات بسيار 

غني تبديل شد.

زبان پرتغالي
از  ــي  يك ــي  پرتغال ــان  زب
ــعب از زبان  ــاي منش زبانه
ــت كه خود يكي  التين اس
از فرزندان زبان مادر (زبان 
ــوب  هند و اروپايي) محس
ــي  ــان پرتغال ــود. زب مي ش
اسپانيايي،  زبانهاي  خواهر 
ــوي به  ــي و فرانس  ايتالياي
ــمار مي رود. بسياري از  ش
ــان از  ــاي اين زب ويژگي ه
ــا، خط و برخي  جمله الفب
از واژه هاي آن،  برگرفته از 
زبان التين هستند. جالب 
واژه هاي  بدانيد كه  ــت  اس
فراواني از زبان عربي نيز در 

اين زبان يافت مي شود.

كشور پرتغال
ــورهاي  پرتغال يكي از كش
ــبه  ــع در ش ــي واق اروپاي
ــت.  اس ــري  ايب ــرة  جزي
ــكل از  ــره متش ــن جزي اي
و  ــال  پرتغ ــورهاي  كش
اسپانياست. بيشتر ايرانيها 
ــابقة  پرتغال را به خاطر س
دريانوردي  در  كه  ديريني 
ــرزمينهاي  س ــف  كش و 
ــند.  جديد دارد،  مي شناس
ــيار  ــور بس تاريخ اين كش
ــت و سابقة ايجاد  غني اس
سرزمين كنوني پرتغال به 
برمي گردد.  تاريخ  از  پيش 
ــرن 15 ميالدي اين  در ق
كشور بخشهايي از آفريقا،  
آسيا و آمريكاي جنوبي را 

دربرمي گرفت.

پرتـقال بخوريد و
پرتغالي حرف بزنيد
امروز مي خواهيم دربارة زبان پرتغالي با شـما سخن بگوييم. احتماالً هميشه 
فكر مي كرديد كه نام پرتقال،  اين ميوة خوشمزه،  با نام كشور پرتغال يكسان 
اسـت. اما اكنون مي بينيد كه فقط از لحاظ آوايي به هم شبيه اند و امالي آنها 

متفاوت است. و اما كشور پرتغال و زبان پرتغالي.
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پي نوشت
ــت كه هنگام  ــومي به معني صدايي اس 1. خيش
ــود؛ در حالي كه راه  توليد هوا از بيني خارج مي ش

خروج هوا از دهان بسته است.
2. وامواژه به واژه هاي وارد شده از يك زبان به زبان 

ديگر مي گويند

ويژگيهاي زبان پرتغالي
ــرف دارد كه 21  ــان پرتغالي 26 ح زب
ــت (بي صدا) و 5 حرف  حرف آن صام
ــت. برخي از  ــوت (صدادار) اس آن مص

ويژگيهاي اين زبان عبارت اند از:
ــومي»1 با نشانة  حرف صدادار «خيش
 ،o و   a ــاي  صداه ــاالي  ب در   «~»
 به صورت  õ و ã نمايش داده مي شوند.
ــاي  ــاي واژه ه ــه در انته ــي ك حروف
ــي tion دارند ، در پرتغالي در  انگليس
 nacão =:ــد ــا cãoو دارند؛ مانن انته

nation
 صداهاي k و w وy كه از سال 2009 
ــده اند،  در  وارد الفباي زبان پرتغالي ش
ــوند؛  مانند  ــا»2 ديده مي ش «وامواژه ه
ــي  wilson و wagner، و واحدهاي

 . watt و km، kg چون
ــداي j (ج) در پرتغالي صداي «ژ»  ص
مي دهد و هم چنين g (گ) قبل از e و 

i «ژ» تلفظ مي شود.

اصطالحات در زبان پرتغالي
sim =بله

 Não =خير 
ola َyoi =سالم

Bomdia =صبح به خير
Tchau , adeus = خداحافظ
for favor =خواهش مي كنم

الفباي پرتغالي

آ
ِب
ِس
ِد
ِ ا

اِفي
ژ
آگا
ئي
ژتا
كا
اِلي
اِمي
اِني
اُ

ِپ
ِك
اِهي
اسي
ِت
او
ِو

شيس
اپسيلن

ِز

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj

Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Xx
Yy
Zz
 

گويشوران
زبان پرتغالي نه تنها زبان رسمي 
كشور پرتغال،  بلكه زبان رسمي 
ــكاي  ــل (در آمري ــور برزي كش
ــن،  هم چني ــت.  اس ــي)  جنوب
 مستعمره هاي قديمى در آفريقا و 
گوشه و كنار جهان كه روزگارى 
مستعمرة پرتغال بوده اند، به اين 
زبان حرف مى زنند. پرتغاليها در 
آفريقا و گوشه و كنار جهان نيز 

به اين زبان سخن مي گويند.
زبان پرتغالي در برزيل و پرتغال، 
ــارات،  ــي،  عب ــي از معان در برخ
واژه ها و صداها تفاوت هايي دارند 
كه بسيار ناچيز است. به طوري 
ــان در هر دو منطقه  كه اين زب
ــتفاده است. الزم  قابل فهم و اس
ــت كه زبان پرتغالي  به ذكر اس
ــتان  در برزيل،  از زبان سرخ پوس
ــا و زبان  ــي و آفريقاييه آمريكاي
پرتغالي در كشور پرتغال از زبان 
ــر پذيرفته  ــي و التين تأثي يونان
ــت بدانيد كه  ــت. جالب اس اس
ــباهت بسياري  زبان پرتغالي ش
به زبان اسپانيايي دارد،  به طوري 
ــن دو زبان  ــوران اي ــه گويش ك
ــدون بهره گيري از  ــد ب مي توانن
يك زبان مشترك با هم ارتباط 

برقرار كنند.
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در روزهـاي پايانـي دي مـاه 1357،  
درسـت چنـد هفتـه قبـل از پيروزي 
انقالب اسـالمي،  بـه دسـت نيروهاي 

مردمي از زندان آزاد مي شود.
- زندان قصر مملو از جمعيت بود. وقتي 
پايم را از در بيرون گذاشتم،  مردم مرا روي 
دستهايشان بلند كردند. چندساعتي همه 
ــادي كرديم. بعد چون حكومت نظامي  ش
بود،  همه به خانه هاشان رفتند. وسايلم را 
ــم داده بودم. پولي  ــه يكي از هم بنديهاي ب

ــتم چه كنم. كمي در  ــتم. نمي دانس نداش
ــه زدم. از  ــاي اطراف زندان پرس خيابان ه
ــي چند نفر را ديدم كه هنوز  دور در تاريك
ــة ديوار زندان نشسته بودند. يكي از  گوش
آنها به نظرم آشنا آمد. از اقوام بود. به اين 
اميد كه مرا ميان زندانيان آزاد شده ببيند، 
ــتقبالم آمده بود. چون خانواده ام در   به اس
قم بودند و فاميلي جز او در تهران نداشتم.

سيد محمود رضويان در سال 1334 
در قـم به دنيـا آمده اسـت. خوش رو، 

 آرام،  صميمي و هنوز هم مانند سالهاي 
دورة دبيرستان پرشـور و انرژي است! 
 اين ويژگي آخر را از خاطراتي كه با هم 
مرور كرديم،  شناختم. با هم به سالهاي 

كودكي او بازگشتيم.
- مغازة اخوي ام نزديك مدرسة فيضيه 
ــتني و  بود. محيط آن جا برايم دوست داش
ــه به كتاب خانة  ــذاب بود. بعد از مدرس ج
ــاب و دفتر  ــاط كت ــه مي رفتم و بس فيضي

مشقم را آن جا پهن مي كردم.
بعـد از رحلـت آيـت اهللا بروجردي، 
 مرجـع عالي قـدر تشـيع،  هـر روز در 
مسـاجد شـهر مراسـم ختـم برگزار 
مي شـود و او براي اولين بار آقا روح اهللا  

خمينى را در اين مجالس مي بيند.
ــدت مجذوب او  - در عالم كودكي به ش
ــدم. بارها و بارها هروقت مي ديدمشان،   ش

جلو مي دويدم و دستشان را مي بوسيدم.
فيضيـه را در 51 خـرداد 1342 بـه 
خاطر مي آورد. شاخ و برگهاي شكسته ، 
عمامه و لباسهاي خون آلود طلبه ها و ... 

به دورة دبيرستان مي رسيم.
ــر مثلثات كه يكي از  ـ آقاي فيض دبي
ــجويان مبارز دانشگاه علم و صنعت  دانش

شالق خالق است!
زهرا شعباني

ــمش كميتة  ــه اين جا مي گويند: «موزة عبرت»! پيش از اين اس حاال ب
مشترك بود؛ «كميتة ضد خرابكاري ساواك و شهرباني.» اسمي كه هر 

آدم جگرداري را وحشت زده مي كرد!
ــا،  از ملكة  ــال 1328 به اروپ ــفر س مي گويند محمدرضاشـاه،  در س
ــما چگونه از اخبار مملكت خود و دنيا به طور   انگلستان مي پرسد: «ش
روزانه مطلع مي شويد؟» ملكة انگليس گفت: «70 سال است كه براي 
ــها را در يكي دو برگ خالصه  ــژه اي داريم. گزارش ــازمان وي اين كار س

مي كنند و به اطالع بنده و نخست وزير مي رسانند.»
اين مالقات به تأسيس «دفتر ويژة اطالعات» انجاميد. بعد از مدتي هم 
«ساواك» به وجود آمد كه توسط «موساد» تجهيز شد و آدمهايش براي 

شكنجه و بازجويي دوره ديدند تا هر صداى مخالفى را سركوب كنند.
ــتم، برق  امروز وقتي از در بزرگ و آهني كميته پايم را به داخل گذاش
ــده  ــات فلزي كه روي آجرهاي بهمني ديوارهاي حياط نصب ش صفح

شعار ساواك اين بود:

ــخصات يك نفر  ــد،  توجهم را جلب كرد. روي هر كدام از آنها مش بودن
ــي كه روزي با چشمان بسته به آنجا آورده شده  ــته شده بود؛  كس نوش
بود. اگر ساعتهاي زنداني بودن آن چندهزار نفر زنداني را كه حاال فقط 
اسمها و عكسهايشان روي در و ديوار بود،  با هم جمع بزنيم،  چند قرن 

رنج و آه و آرزو مي شد!
در انتهاي حياط، ساختماني مكعب مستطيل بنا شده است،  اما اگر از 

باال به آن نگاه كني ، فضاي داخلي آن استوانه اي بلند است؛  مثل چاه. 
ــتم تا با يك نفر كه زنده از اين چاه رنج بيرون آمده ،   امروز اين جا هس
ــلولها، اتاقهاي بازجويي و  ــرف بزنم. همراه هم از راهروها،  بندها و  س ح
فضاهاي ديگر كميته كه حاال يكي از موزه هاي تاريخ پررنج بشر است،  
ــد. قصة اين گزارش،   ــرات دوران زندان مي گوي ــم و او از خاط مي گذري
حكايت زندانيهاى انجاست. تلخ است اما بايد به يادش بياوريم،  زيرا آن 

كه گذشته اش را فراموش مي كند،  محكوم به تجربه هاي دوباره است.
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ــكيل  ــية  كالس گروهي تش بود،  در حاش
ــروه بودم. كتابها  ــن نيز جزو اين گ داد. م
و اعالميه هايي را كه به دستش مي رسيد،  
ــه ما مي داد تا مطالعه كنيم. در خانه اش  ب
جلسه مي گذاشت،  به كوه نوردي مي رفتيم 
ــتادان و علماي مبارز  ــا را به ديدار اس و م
ــر فرصتي كه پيش مي آمد،  مي برد. در ه
ــارة موضوعات گوناگون با هم صحبت   درب

مي كرديم.
دبيرسـتان  آخـر  سـال  سـه  در 
فعاليت هاي سياسي اش به اوج مي رسد. 
17 سـالگي او زماني اسـت كه مبارزة 
انقالبي،  شكل مسلحانه به خود گرفته 
است. ديپلمة رياضي است و به دانشگاه 
فكر مي كنـد،  اما وقتي پيـام تاريخى 
آيـت اهللا خمينـي به مـردم،  بـه ويژه 
جوانـان را دربارة برخـورد با ثناگويان 
شـاه مي شـنود،  بـا همكالسـيهايش 
تصميـم مي گيرنـد،  يكـي از واعظان 
منبري را كه در سخن رانيهايش به جان 

شاه دعا مي كرد،  تنبيه كنند.
ــاي فيض دبير  ــات،  آق ــد از عملي - بع
ــد و ساواك سراغ  ــتگير ش مثلثاتمان دس
ــود. محله  ــي ظهر ب ــد. حوال ــن هم آم م
ــده بود. به مادرم گفته بودند  محاصره ش
از دوستانم هستند. وقتي وارد خانه شدم، 
 دستگرم كردند. در دادگاه اول چون هنوز 
ــيده بودم، به پنج ماه  به سن قانوني نرس
ــدم. طبق قانون بايد مرا  زندان محكوم ش
ــتادند،  اما براي آن  به دارالتأديب مي فرس
ــا را با بيان عقايدم به هم  كه فضاي آن ج

نريزم،  مرا به زندان بزرگ ساالن بردند.
در دادگاه دوم بـه يك سـال زندان 
محكوم مي شود. تهيه و پخش اعالميه،  
همكاري با افراد ضد سلطنت،  تشكيل 
گروههـاي انقالبـي و ... از جرمهاي او 

هستند.
ــودم. در اين فاصله،  ــد روز آزاد ب - ص
ــتم تحت نظر هستم،  سعي   چون مي دانس
كردم ساواك را بفريبم و شرايط را عادي 
ــر فرصتي كه پيش  ــان دهم. اما در ه نش
مي آمد،  دوستان مبارزم را پيدا مي كردم، 
ــي دادم و اطالعات  ــزارش م ــا گ ــه آنه ب
ــور اصلي  ــم. دركل مح ــد مي گرفت جدي
ــه به آنها بگويم  ــانيها اين بود ك اطالع رس



5  بهمن 89
 20

ــاواك در زندان به دنبال كدام دسته از  س

ــت... در دوران آزادي،  كار با  اطالعات اس

ــلحه را آموزش ديدم،  اما به هيچ كدام  اس
از عملياتهاي مسلحانه نرسيدم.

در دادگاه بعـدي به اعـدام محكوم 
مي شـود، امـا در دادگاه  نهايـي حكم  
اعـدام به حبـس ابد تقليـل مي يابد و 
بعـد از گذشـت چهارسـال از دوران 

محكوميتش،  انقالب مي  شود و ... 
ــئول خبر بودم. با هزار  - در زندان مس
ــي كه مالقاتي  ــك ترفند از زندانيهاي و ي

داشتند،  اخبار بيرون را مي گرفتم و بعد از 

دسته بندي به بقيه اطالع رساني مي كردم.

در پذيراييهـاي مأمـوران شـكنجة 
سـاواك،  نام هيچ كدام از دوستانش را 

برزبان نمي آورد.
ــتم. اگر بگويم  ـ 17 سال بيشتر نداش
اصًال  از وحشيگريهاي ساواك نمي ترسيدم، 

ــه با خونسردي به   اغراق نكرده ام. هميش

ــا اطالعاتي به  ــا بودم ت ــال فريب آنه دنب

ــي هايم به  ــه پاي هم كالس ــا ندهم ك آنه

ــتناك زندان باز شود. به  فضاي بد و وحش

ــيدند كتابها و  همين خاطر، وقتي مي پرس

اعالميه ها را از كجا آورده اي،  مي گفتم: از 

ــجد يا جاكفشي كتاب خانه.  جامهري مس

ــد، تعدادي  ــارها زياد مي ش وقتي هم فش

ــه تازه فوت كرده بودند و  از جواناني را ك

زمان آزادي، آنها را شناسايي كرده بوديم،  
با مشخصات و آدرس معرفي مي كردم.

شعار ساواك اين بود: 
                             «شالق، خالق است!»

ــكنجه  ــاني كه زيرش - كم نبودند كس
ــان  ــدند حتي عليه خودش ــر مي ش حاض

ــوخ  ــي از بچه هاي ش ــراف  كنند. يك اعت

ــت  ــن كه بازجويش را دس ــع براي اي طب

ــتم  ــدازد،  مي گويد اعالميه  را از دوس بين

ــد:  ــاس گرفتم. بازجو مي پرس در بندرعب

ــتم  مي گويد:  آن  وقت تو كجا بودي؟ دوس

بندر انزلي! مأمور ساواك عصباني مي شود 

ــوري از بندرانزلي به  ــد: چه ط و مي پرس
بندرعباس رفتي؟! مي گويد: با قايق!

ــه طور با قايق  ــد: بگو ببينم چ مي پرس
ــت ما هم پاسخ مي دهد:  رفتي؟ اين دوس

اگر شما به اندازة من كتك خورده بوديد،  

با قايق مي رفتيد و سر از اقيانوس آرام در 
مي آورديد! 

آشـنايي و ارتبـاط قـوي بـا اصول 
اوليـة قرآن و نهج البالغـه آن قدر او را 
مطمئن و آرام مي كرد كه مي توانسـت 

با صبوري فشارها را تحمل كند.
ــتان به مطالعة  ــر در دورة دبيرس ـ اگ

ــايد  ــي اكتفا مي كردم،  ش كتابهاي درس

ــرد. دورة  ــرق مي ك ــي ام ف ــير زندگ مس

ــدني  ــتان، تكرار ش جواني به ويژه دبيرس

ــق در اين دوره  ــت! مطالعه و تحقي نيس

ــدم  ــد و متوجه ش ــرمايه اي ش ــم س براي

ــق اكتفا كنم.  ــد فقط به درس و مش نباي

ــاي آيت اهللا خميني، مقام  مطالعة كتابه

معظم رهبري،  آقاي هاشمي، «خسي در 
ميقات» جالل آل احمد، «شهادت» دكتر 

شريعتي،  «انقالب تكاملي» جالل الدين 
ــياري از كتابهاي ديگر كه  فارسـي، و بس
ــهور بودند،  برايم  به كتابهاي ممنوعه مش

شيريني خاصي داشت. اما مطالعة  چنين 

ــاب مي آمد و  ــرم به حس ــي ج كتاب هاي

ــم! حتي  ــة آن را مي پرداخت ــد هزين باي

هم كالسيهايم هم نبايد آنها را در دستانم 
مي ديدند!

آرش نـام بازجوي او بـود. همة بچه 
مذهبيها زير دسـت او مي رفتند! آقاي 
رضويـان،  بـه طـرز فجيعي توسـط او 

شكنجه مي شود!
ــرف  از ط ــي  وقت ــالب  انق از  ــد  بع  -
ــتاني دعوت به همكاري شدم و به  دادس

ــم،  آرش را آن جا ديدم.  ــدان اوين رفت زن

ــروز خوش حالم كه آن روزها براي يك  ام

ــام فكر نكردم؛ حتي به  لحظه هم به انتق

ــيلي! حضرت امام (ره)  اندازة زدن يك س

ــند  ــته بودند صبور باش هم از همه خواس

ــدام از زندانيان انقالب،  حتي  و به هيچ ك
شكنجه  گران جسارت نكنند.
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- آقاي رضويان! گوشه اي كوچك از 
تجربه هاي گران قيمت يك دانش آموز 
مبارز،  بعد از گذشـت چنددهه،  در چه 
جمله هايـي مي تواند بـه دانش آموزان 

دبيرستاني نسل جديد گفته شود؟
- عزيزانم! اگر حوادث بعد از انقالب را 
مرور كنيد،  متوجه مي شويد كه شخصيتها 

ــكار،  اعتقادات و  ــاي زيادي با اف و گروهه

ــاوت آمدند و رفتند. اما  عملكردهاي متف

فقط آنهايي از اصول اولية  اسالم و انقالب 

ــدند كه ديدگاه خودشان را با  منحرف نش

ــاخصهاي اصلي انقالب تنظيم كردند.  ش

ــالهاي مبارزه  ــه سعي كردم در س هميش

ــكارم را با معيارهاي  ــد از انقالب، اف و بع

ــگ كنم و امروز  حضرت امام(ره) هماهن
هم واليت فقيه شاخص من است.

به همين خاطر من و بسياري از دوستانم 
ــخصيت هايي كه  ــل گروهها و ش در مقاب

ــراغمان مي آمدند تا از وجهة مبارزاتي  س

ــتفاده كنند،  ايستادگي كرديم  ما سوء اس

ــديم. در هر مسيري كه  و گرفتارشان نش

قرار بگيريد،  به راهنما نياز داريد. شاقول و 
ستون خيمة انقالب را بشناسيد. 

ــگ  ــاي رنگارن ــخصيتها و گروهه از ش
ــما را در ميان راه  پيروي نكنيد،  چون ش

جا خواهند گذاشت! 

بي انصافـي و ناجوانمردي اسـت اگر 
هركـدام از ما فرامـوش كنيم كه بهاي 

سنگين آزادي را چه كساني پرداختند! 
ــران فراموش  ــردم اي ــدام از م - هيچ ك
ــالمي مديون  نخواهند كرد كه انقالب اس

ــالهاي 1356 و  دانش آموزان مبارز در س

1357 است. دليل محكم ما هم اين است 

كه آنها اهل حسابگريهاي ماّدي نبودند و 

به دنبال خير و صالح دنيوي هم نرفتند؛ 

بلكه خالصانه و معصومانه با يك دنيا شور 

ــد. در 13 آبان با  ــرژي به ميدان آمدن و ان

تحقير رژيم آن را مستأصل كردند. هويت 

ــون گروهي از  ــؤال رفت. چ ــم زير س رژي

ــي آن را مطرح مي كردند  جامعه بي كفايت
كه هيچ ترسي از آينده نداشتند!

مردم  از  هيچ كدام 
فرامـوش  ايــران 
كه  نخواهند كـرد 
انـقـالب مديـون 
دانش آموزان مبارز 
در سـالهاي 1356 

و 1357 است
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 ! فرار نكنيد ابراهيم اصالني

ك نفر يا با ده نفر فرقي 
يكي مي گفت: « براي من دعوا با ي
نمي كند.» پرسيدند: «چه طور؟» 

پاسخ داد: «چون در هر دو حالت من فرار مي كنم!»
داسـتان امتحان دادن بعضيها شـبيه همين لطيفه است؛ 
تا اسـم امتحـان مي آيـد، فـرار مي كنند! عـده اي حتي 
نمي خواهند نام امتحان را بشـنوند! آيا امتحان واقعاً جاي 

ترسيدن و فرار كردن دارد؟ 
ك تجربـه آيد به 

ش بـود گر مح
از قديـم گفته انـد: «خو

ك بار كلمة «امتحان» 
ك»، ي

ميان.» حاال به جاي واژة «مح

را بگذاريـد و جمله را دوباره بخوانيد. اتفاقًا  امتحان نمونة 
خوبي از جريان زندگي است. امتحان مي تواند نشان دهد 
كه: چه قدر از توانايي هايتان به درستي استفاده كرده ايد؟ 

چه قدر جدي بوده ايد؟ و چه قدر عرضة زندگي داريد؟ 
س،  اگـر جرئت داريد،  بايسـتيد و فرار نكنيـد! امتحان 

پ
مي تواند به شما نشان دهد كه در موقعيتهاي جدي زندگي،  
چه قدر توان ايستادگي داريد. امتحانها فرصت خوبي براي 
امتحان كردن خودمان هسـتند. از موقعيت استفاده كن، 

ببين چند مرده حالجي!

آمادگي براي امتحانات

ك هفته قبل از شروع امتحانات، دوروبرتان را منظم كنيد و به آماده سازي خودتان بپردازيد.
 حداقل ي

س را تخمين بزنيد.
  زمان الزم براي مطالعة مطالب هر در

زمان امتحانات

ش بيني و بودجه بندي مطالعه
جدول پي

تصويرگر: شهاب جعفر نژاد
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شب امتحان فقط مطالب را مرور كنيد و از شب بيداري و خسته كردن خود بپرهيزيد. 

ش بودجه بندي كنيد. 
جدولي تنظيم و زمان مطالعة خود را از پي

كارهاي حاشيه اي را كنار بگذاريد. 

تهكدنخودبپ
خ

ا

ج
ن

يموز
جوي

جلسة امتحان

ــعي كنيد دربارة  ــة امتحان،  س  بعد از پايان جلس
پاسخهاي احتمالي و نمره اي كه خواهيد گرفت،  با 

دوستانتان به بحث و جدل نپردازيد.

ــل و ارزيابي  ــالم نتايج،  با حوصله به تحلي ــد از اع بع
ــت خود بپردازيد. امتحان فرصت  ــخهاي  نادرس پاس

خوبي براي يافتن عيبها و رفع اشكال است.

 با نام و ياد خدا سر جلسه حاضر شويد. 

و  سؤال  صفحات، تعداد  ورقه ها، تعداد  توزيع  از  بعد   

كيفيت چاپ آنها را كنترل كنيد.

توجه  امتحان  براي  شده  داده  ص 
اختصا زمان  به   

داشته باشيد.
 به هيچ وجه عجله نكنيد.

 اگر سؤال يا سؤالهاي آغازين ورقه سخت بودند،  با 

تلقين به خود آرامشتان را حفظ كنيد.

ش بيني نشده 
با هر نوع شرايط پي  آمادگي مواجهه 

را داشته باشيد.

كاري به ديگران نداشته باشيد.

 ابتدا پاسخ سؤالهايي را كه مي دانيد، بنويسيد.

 در امتحانهاي تشريحي،  پاسخ ها را به ترتيب شماره 
بنويسيد.

 درمحاسبات عددي دقت كنيد.
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ــقانة خاقان چين  هنگامي كه نامة عاش
ــت گرديه رسيد،  او لباس سياه به  به دس
ــت و در مرگ برادر خود، پهلوان  تن داش
ــود. درفش  ــوگوار ب بهـرام چوبينه، س
رستم دسـتان روي گور بود و پهلوانان، 
ــه زده  ــپاهيان دور آن حلق ــزرگان و س ب
بودند. قاصدي كه از پيش خاقان،  پادشاه 
چين، آمده بود،  با ترس و پريشاني گفت: 
ــن نامه،  خاقان چين قصد آن دارند  «با اي
ــپاه ايران،  ــاه بانو گرديه،  شيرزن س كه ش
ــد و درد و رنج مرگ برادر  ــنود گردن خش

خويش را فراموش كنند.»
ــود. آن را خواند و  ــه را گش گرديه نام
ــد. به قاصد خيره نگاه كرد  شگفت زده ش
ــت: «خاقان چين از  ــا خود گف و در دل ب
ــتگاري كرده است تا بانوي اول  من خواس

سرزمين چين باشم؟!»
ــد به درفش  ــگاه او از قاص ــان، ن هم زم
ــد. درفش چون  رستم دستان دوخته ش
ــال مي زد و  ــمگين در باد ب ــي خش عقاب
ــر آن بود،  پيچ و تاب  نقش اژدهايي كه ب
ــان باز بود كه  ــورد. دهان اژدها چن مي خ
ــت همة جهان را ببلعد. گرديه  مي خواس
ــت  ــش رفت. آن را در مش ــوي درف به س
خود فشرد و باز به قاصد رو كرد. قاصد با 
فروتني تعظيم كرد و گفت: «خاقان چين 
فرمودند پاسخ نامه را بدهيد تا به خدمت 

ايشان ببرم.»
ــا تعجب به  ــران ايران ب ــزرگان و س ب
ــگ از چهره اش پريده بود و  گرديه كه رن
ــگاه مي كردند.  ــتانش مي لرزيد ن سرانگش
ــيدند: «چه در نامه  ــه از خود مي پرس هم
نوشته شده است كه گردية شجاع و دلير 

را چنين وحشت زده ساخته است؟!»
گرديه پيراهن سياهش را چنگ زد و به 

قاصد گفت: «تا طلوع آفتاب استراحت 

ــپس پاسخ نامه را مي نويسم و به  كنيد. س
شما مي دهم تا براي خاقان چين ببريد.»

ــرو آورد،  عقب عقب رفت  ــر ف قاصد س
ــتش  ــه نامه را در مش ــد. گردي و دور ش
ــرد،  گلوله كرد، محكم آن را بر زمين  فش
ــن مي پندارد  ــد و گفت:«خاقان چي كوبي
ــرادرم بهرام چوبينه،   كه من نيز چنان ب
ــاهانه هستم و به  به دنبال تخت و تاج ش
چيزي جز مانند شاهزادگان زندگي كردن 

نمي انديشم!»
ــردار پيري نامه را برداشت. آن را باز  س
ــماني به حيرت نشسته نامه  كرد و با چش
ــد و گفت: «به چنين حال و روز و  را خوان
زماني،  خاقان ابله و نادان،  پيام عروسي و 
شادي و سرور فرستاده است! او سپهساالر 
بهرام چوبينه را،  عليه پادشاه ايران زمين 
ــرد. او به بهرام چوبينه  وادار به عصيان ك
ــا هرمزشـاه و  ــا ب ــپاه داد ت ــگر و س لش
ــد. او بهرام  ــرو پرويز بجنگ فرزندش خس
ــه او گفت كه بايد  ــه را فريفت و ب چوبين
ــپاه  ــد و عليه س ــاه ايران زمين باش پادش
ــة همة نگون  ــران درفش برافرازد. ريش اي
بختي ها، جنگ ها ، كينه ها و مرگ سپاهيان 
و سپهساالر بهرام چوبينه در انديشه هاي 
او پنهان است. حال از مرگ بهرام چوبينه 
خوش حال گشته،  براي پاك آيين،  گردية 
پهلوان، نامه نوشته است تا همسر او باشد 
و به چين برود تا آن وقت،  گرديه را چون 
بهرام چوبينه در چنگ خود داشته باشد.»
ــرداري ديگر به نامه چشم دوخت و  س
ــت: «او مي خواهد از تبار پهلوان بهرام  گف
ــد تا پس از  ــته باش چوبينه فرزندي داش
آن كه بزرگ گشت،  او را با لشگر و سپاه به 

سوي ايران زمين راهي كند.»
ــه را  گرفت. كلمه به  ــد موبدان نام موب
ــد و گفت: «ما اكنون از  كلمة آن را خوان

ــرزمين  ــتيم و در س ايران زمين دور هس
ــرمي بريم. خاقان چين به  ــان به س توراني
ــا بداند رو به  ــا را مي آزمايد ت ــه م اين گون
ــا چون بهرام  ــوي خاك ايران داريم،  ي س
ــه،  دل از ايران زمين كنده ايم و در  چوبين

توران و چين خواهيم ماند.»
گرديه پيش آمد. نامه را از دست موبد 
ــياه را  گرفت و گفت: «همة اين روزگار س
ــر ما آورده است. شما  بهرام چوبينه بر س
ــاالران و بزرگان نيز فريب  سران و سپهس
ــن را خورديد و  ــخنان او و خاقان چي س
ــته اند،  همه  حال كه بهرام چوبينه را كش
ــتيد. من از آغاز  ــرگردان و حيران هس س
ــما به ياد داريد  ــا بهرام مخالف بودم. ش ب
كه چگونه با او ستيز كردم و پندش دادم 
كه به بيگانه، به خاقان چين،  دل نسپارد 
ــت به ايران زمين نكند. اما شما نيز  و پش
سخنان مرا نفهميديد. اكنون خاقان چين 
ــت و فردا با  ــتگاري من آمده اس به خواس
شما پيمان خواهد بست تا خاك ايران را 
ــان كنيد و او را پادشاه چين  با خون يكس
ــت معناي  ــوران و ايران كنيد!  اين اس و ت
ــراى گردية  ــقانة خاقان چين ب نامة عاش

سياه روز!»
ــتان را از گور  آن گاه درفش رستم دس
ــيد  با چشماني  بهرام چوبينه بيرون كش
ــك گفت:«شما چه به روز درفش  پر از اش

رستم دستان آورده ايد؟!» 
ــرش گرفت و گفت:  ــر باالي س آن را ب
«در ساية درفش رستم دستان پيشاپيش 
ــپاه خاقان چين با ايرانيان جنگيديد و  س
ــتاده است و  اكنون خاقان چين نامه فرس
ــر دارد. اما من،  درفش  خيال جنگي ديگ
رستم دستان را به ايران زمين و پهلوانان 

آن خاك بازمي گردانم.»
ــمانش درخشيد. نامه را  اشك در چش
ــن پراكند و گفت:  ــاره پاره كرد، بر زمي پ
ــتي و پليدي باشد،   ــق كه از سر پس «عش
چنين مي شود. خاقان چين مي خواهد به 
ــق مرا به گروگان بگيرد و درفش  نام عش
ــپاه خويش  ــتان را درفش س ــتم دس رس

سازد!»
سرداري گفت: «چه بايد كرد؟ ما چون 

محمدرضا يوسفي
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ماهي در دهان نهنگي هستيم. اگر اشتباه 
كنيم،  ما را مي بلعد.»

ــاي نامه  ــاره پاره ه ــا روي پ ــه پ گردي
ــاك ماليد و گفت:  ــت، آنها را بر خ گذاش
ــيد و  ــان چين نامه اي بنويس «براي خاق
ــوگ  ــان من بگوييد كه اكنون در س از زب
برادر خود نشسته ام و هنگام سخن گفتن 
ــق و عاشقي نيست. باشد تا روزگار  از عش
ــب،  مهر و محبت  بگذرد و به وقت مناس

عاشقانه را آشكار خواهم كرد.»
فرمانده سپاهيان گفت:«آفرين! همين 
ــيوه خاقان را  ــت. با اين ش بهترين راه اس
ــت  ــمگين نكرده ايم و زماني به دس خش

مي آوريم تا راهي درست بيابيم.»
ــي و آرامش،   گرديه گفت: «در خاموش
سپاه را آمادة حركت به سوي ايران كنيد. 

بايد در وقت مناسب بگريزيم.»
ــران رفتند.  ــزرگان و س ــرداران و ب س
نامه اي همان طور كه گرديه گفت، نوشته 
شد. به دست قاصد دادند و او رفت. سپس 
ــد گرديه و بزرگان  ــب هاي بع در روز و ش
ــرانجام  با هم گفت وگو كردند تا آن كه س
ــدند و فرماندة  ــع ش ــبي گرد هم جم ش
ــپاه گفت: «ما روي بازگشت به ايران را  س
نداريم، چون با خسروپرويز و پدرش هرمز 
شاه جنگيده ايم. اگر به ايران بازگرديم به 
ــروپرويز يك يك ما را از دم  ــتور خس دس

تيغ مي گذرانند.»
ــردار پير گفت: «ما مي پنداشتيم كه  س
بهرام چوبينه پادشاه ايران زمين مي شود. 
ــت مزدوران خسروپرويز  حال كه او به دس
ــته شد، ما راهي جز دوستي با خاقان  كش
ــت نه  ــت ماس چين نداريم؛ چون او دوس

خسروپرويز!»
ــرداري ديگر گفت: «ما همة پل هاي  س
پشت سر خود را شكسته و ويران كرده ايم. 

چگونه به ايران بازگرديم؟»
ــت: «حيات و زندگي  موبد موبدان گف
ــت. اگر به ايران  ــت اهورمزد اس ما به دس
برگرديم، نمي دانيم خسروپرويز با ما چه 
ــن برويم، نمي دانيم  مي كند. اگر به چني
ــان چين با ما چه خواهد كرد. اگر در  خاق
ــتي چون سياوش  اين جا بمانيم،  سرنوش

بر سرمان مي آيد؛ چون تورانيان كينه اي 
عميق به ايرانيان دارند. اگر به سوي روم 
ــر  ــيرين، همس برويم، قيصر روم، پدر ش
ــروپرويز است و همة ما را دست و پا  خس
بسته به خسروپرويز خواهد داد. چاره اي 
ــت جز آن كه راهي را برگزينيم و به  نيس

سرنوشت خود تن بدهيم.»
ــتم دستان در دست  گرديه درفش رس
پيش آمد و گفت: «آري ما در چهارراهي 
ــده ايم كه يك سوي آن دريا و  گرفتار ش
ــو آتش و آن سويش كوهستاني  ديگر س
مخوف و سويي ديگر جنگلي سياه است. 
ــه،  خواهر بهرام چوبينه،  به  اما من،  گردي
سوي ايران زمين مي روم. زماني دراز است 
كه من و درفش رستم دستان از سرزمين 
ــود دور افتاده ايم و  ــانة خ ــه و كاش و خان
ــتيم. اگر  ــق ديدار عزيزان خود هس عاش
قرار است خون من بر زمين ريخته شود،  
ــر از ايران زمين؟! هركه  چه خاكي پاك ت
ــت،  به دور درفش رستم  راهش با من اس
ــه اي ديگر  ــتان بماند و هركه انديش دس

دارد ، به راه خود برود.»
درفش رستم دستان را بر زمين كوبيد. 

ــو زد و آن را به  در برابرش زان
ــينه گرفت و بوييدش  س

ــران  ــه س ــت ب و پش
ــرد.  ــزرگان ك و ب

را  چشمانش 
ــت و  بس

صداي غرش اژدهايي كه بر درفش نقش 
ــد. خاطره هايي از  ــش پيچي بود،  در گوش
ــتم و  ــتم و اكوان ديو،  رس جنگهاي رس
ــتم و ديو سفيد،  رستم  افراسياب، رس
ــتم و زن جادوگر،  و اشـكبوس،  و رس
ــا صدايي بلند  ــت و ب در يادش زنده گش
ــت. به سران و بزرگان و  گريست. برخاس
سپاهيان كه همه به دورش بودند،  رو كرد 
ــكاه گفت: «ما با درفش  و با فريادي جان
ــتان چه كرده ايم؟ آن را هرمز  رستم دس
ــت پهلوان بهرام چوبينه داد  ــاه به دس ش
ــپاه ايران به حركت  ــاپيش س تا در پيش
ــپاه خاقان چين و  ــه آن كه س در آورد،  ن
تورانيان به دنبالش به ايران زمين يورش 

ببرند!»
ــه در برابر  ــزرگان،  هم ــپاهيان و ب س

و به درفش زانو زدند. سربرخاك نهادند 
زاري گريستند.

موبد موبدان برخاست 
ــه گرديه گفت: «تو  و ب
ــين  جانش ــون  اكن از 
پهلوان بهرام  چوبينه و 
سپهساالر سپاه هستي. 

تصويرگر: حسن تبريزى
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ما همه به فرمانت گوش مي سپاريم.»
ــال برويد و  ــان گفت: «ح ــه گري گردي
ــوان بهرام چوبينه  بگذاريد با برادرم، پهل

خداحافظي كنم.»
آنها رفتند. گرديه ماند و درفش رستم 
ــه و داية پير  ــتان و گور بهرام چوبين دس
ــفرها و لشگركشيها  گرديه كه در همة س
همراهش بود و لحظه اي از او دور نمي شد. 
ــك به دايه  ــماني پر از اش ــه با چش گردي
ــدا كرده ام،   ــت غريبي پي گفت: «سرنوش
ــق خود بگريزم.  داية مهربان. بايد از عاش

آيا چنين عشقي هرگز ديده اي؟!
ــره و تار نكن.  ــت: «دلت را تي دايه گف
ــق چندين و چند روي دارد. يكي از  عش
ــري حيله! معلوم  ــت و ديگ آنها كينه اس
ــت عشق خاقان چين به شما از روي  نيس
ــتي است يا حيله و نيرنگ!  صداقت و راس
ــما بهترين  ــتي باشد، ش اگر از روي راس
ــال خود را از  ــته ترين بخت و اقب و شايس

دست داده ايد!»
ــياه خود را در  گرديه موهاي بلند و س
ــتانش به بازي گرفت و گفت:  ميان انگش
ــق چندين و چند  «راست مي گويي. عش
روي دارد و بهرام بزرگ ترين خيانت را به 
من كرد و مرا از عشق راستين،  سرزمينم، 

دور ساخت.»
اشك در كاسة چشمان دايه جمع شد و 
گفت: «ولي دخترم،  گردية نازنينم، خاقان 
چين از تو خواستگاري كرده است. بسيار 
دختران ايراني و توراني و چيني در آرزوي 
آن هستند كه خاقان چين آنان را بطلبد. 
تو با بخت خويش بازي مي كني. در چين 
ملكة دربار خاقان مي شوي، ولي در ايران 
ــه زهر آلودة  ــير تيز و پوالدين و ب شمش

خسروپرويز در انتظارت است.»
گرديه چون كودكي سرش را بر دامان 
ــه بهتر كه به  ــت و گفت: «چ دايه گذاش
ــاه ايران زمين،   دست خسروپرويز، پادش
ــم.  ــوم تا ملكة دربار چين باش ــته ش كش
چون شبهاي بسياري است خسروپرويز را 
ــتري  به خواب مي بينم كه مي آيد و انگش
زرين به انگشتم مي كند و من نيز درفش 
ــتان را به او مي دهم. با چنين  ــتم دس رس
ــت كه  ــوده و رؤيايي اس ــق خواب آل عش

بسوي ايران مي روم.»
ــه را مي بافت و پي  ــه موهاي گردي داي
ــت گرديه،  در پي مي گفت: «ديوانگي اس
ديوانگي است! تو ماهي زنده در دستانت 
را،  با نهنگ درياها عوض مي كني. جنون 
است گرديه، با بختت چنين نكن!»گرديه 
برخاست. درفش را به دست گرفت،  اشك 
ــمانش را پاك كرد و گفت: «به همه  چش
خبر بده كه همين امشب با تاريك شدن 
ــي و سكوت به سوي ايران  هوا در خاموش
ــم. هرچه در رفتن  زمين حركت مي كني
ــت  خود كوتاهي كنيم،  پاي رفتن را سس

مي كنيم.»
ــيده و كوه و  ــط آسمان رس ماه به وس
ــت در مهتاب نمايان بود. دايه رفت و  دش
سخن گرديه را به گوش يك يك سرداران 

و بزرگان رساند.
ــه زره بهرام چوبينه را به تن كرد.  گردي
كالهخود او را بر سر گذاشت. شمشيرش 
ــب  را بر كمر آويخت. گرزش را بر زين اس
ــت. درفش رستم دستان را برداشت و  بس
پيشاپيش سپاه راه افتاد. هر مرد چيني و 
توراني كه از آنها پرسيد به كجا مي روند، 
سخن شكارگاه بود و دلتنگي گرديه و به 

شكار رفتن تا حال سوگوار او بهتر شود.
ــت و گرديه و  ــبانه روز گذش ــار ش چه
ــران و توران  ــوي مرز اي ــپاهش به س س
مي تاختند كه خبر به خاقان چين رسيد. 
ــام تُُبرگ  ــردارانش به ن ــه يكي از س او ب
ــگرش را آماده كند و  ــتور داد كه لش دس
از پي گرديه و سپاهش بتازد. به او گفت: 
ــران سپاه ايران به  «در آغاز با گرديه و س
ــخن مي گويي. اگر نپذيرفتند كه  نرمي س
بازگردند،  همه را از دم تيغ بگذرانيد و تنها 

گرديه را سالم دستگير كنيد و بياوريد.»
ــبانه روز  ــپاهيان ايراني ش ــه و س گردي
ــه هر مانعي  ــود ب ــد و در راه خ مي تاختن
ــيدند،  آن را از ميان برمي داشتند  مي رس
ــت كه  و پيش مي رفتند. گرديه مي دانس
ــرار آنها آگاه  ــان چين از ف به زودي خاق
مي شود و لشگري به دنبالشان مي فرستد. 
به همين دليل آمادة نبردي سخت و خون 
بار بود. دايه در كنار او بود و براي نخستين 
ــپاه دو زن دوش به دوش  بار در جلوي س
هم مي رفتند. دايه آهسته به گرديه گفت: 
ــپاهيان  «ما راه را به خوبي نمي دانيم و س
ــرانجام ما را دستگير  خاقان مي دانند و س
ــان مي برند. آن  ــد و به پيش خاق مي كنن

وقت چه خواهي كرد؟»
ــه لبخندي زد و گفت: «از خاقان  گردي
چين سخن نگو،  از خسروپرويز برايم بگو. 

آيا او را هرگز ديده اي؟»
ــرش را تكان داد و  ــوس س دايه به افس
ــق خاقان  گفت: «دخترك ديوانه!  تو عش
ــراغت آمده بود،  چين را كه خودش به س
رد كردي و دل به عشق پادشاهي بسته اي 
كه فقط نام او را مي داني! شنيده بودم كه 
ــق جنون مي آورد،  اما نمي دانستم كه  عش
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آدمي را چون كودكان مي كند!»
ــخم را  ــد و گفت: «پاس ــه خندي گردي
ندادي. آيا خسروپرويز را هرگز ديده اي؟»

دايه بر زين اسب مشت كوبيد و گفت: 
ــا پدرش  ــي كه ب ــده ام،  آري! هنگام «دي
ــاه ايران زمين،  درافتاد و  هرمزشاه، پادش
سپس قهر كرد و به سرزمين روم رفت.»

ــت:  ــد و گف ــگفت زده ش ــه ش گردي
ــران زمين چه  ــر اي ــي دايه بر س «مي بين
ــه روم مي گريزد و  ــروپرويز ب آمده؟ خس
ــرام چوبينه به چين! در چنين  پهلوان به
روز و روزگاري عشق راستين اين است كه 
درفش رستم دستان را به ايران بازگردانيم 
ــتم ها را فراموش  تا مردم ايران زمين رس

نكنند.»
ــپاهيان  ــاندند كه س به گرديه خبر رس
تُُبرگ،  سردار خاقان چين، به آنها نزديك 
ــوند. او كالهخود بر سرگذاشت و به  مي ش
ــروپرويز و ايران  ــت: «ديدار خس دايه گف
ــاده نيست. بايد از ميدان خون و  زمين س
ــت تا به آنها رسيد. تو با اندكي  نبرد گذش
ــپاهيان برو. ما راه را بر لشگر خاقان  از س
ــروپرويز  ــم. هنگامي كه به خس مي بندي
ــيدي،  به او بگو گرديه نه خاك چين  رس
ــت و نه خاك روم را.  ــت مي داش را دوس
مي آمد تا درفش رستم دستان را به ايران 

زمين برساند و در پاي آن دفن شود.»
ــك بار مي رفت و  ــماني اش دايه با چش
نگاهش به گرديه بود كه كالهخود بر سر 
به لشگر عظيم تُُبرگ چشم دوخته بود كه 

پيش مي آمدند.
ــتادند. سپاه  ــپاه در برابر هم ايس دو س
ــله  از سلس ــتاني  ــون كوهس ــرگ چ تُُب
كوههايي به هم پيوسته بود و سپاه ايران 
چون كوهي سربرافراشته در دشت. تُُبرگ 
از ميان سپاهيانش بيرون آمد. فريادكنان 

ــاه بانو  ــما و ش ــت: «من آمده ام تا ش گف
ــرام چوبينه،  را  ــه،  خواهر پهلوان به گردي
ــان خاقان  ــم. اين فرم ــن بازگردان به چي
ــان خاقان گوش  ــت! اگر به فرم چين اس
نسپاريد،  شمشيرها شما را به اطاعت وادار 

مي كنند.»
ــوي  ــد. به س ــپاه جدا ش ــه از س گردي
ــه بانگ بلند گفت:  ــرگ پيش رفت و ب تُُب
«من گرديه،  خواهر پهلوان بهرام چوبينه 
ــاالر سپاه چين بر من  هستم. اگر سپهس
ــته به  ــود،  مي تواند مرا كت بس ــروز ش پي

پيش خاقان چين ببرد.»
ــيهة  ــبش را به جلو راند. ش تبرگ اس
ــت. هر دو سپاه  ــبها به آسمان برخاس اس
چون موجهاي خروشان رودي به حركت 
درآمدند. تُُبرگ شمشيرش را در هوا تاب 
ــتادند. گرديه اسب  داد و سپاهيانش ايس
ــرگ چرخيد و صداي  ــه دور تُُب تاخت،  ب
چكاچك شمشير آنان شنيده شد و از رد 
ــبان گرد و غبار به هوا برخاست.  پاي اس
ــپاه هياهو مي كردند و دشت از  هر دو س
صداي سم اسبها و غلغلة سپاهيان به لرزه 

درآمده بود.
ناگهان گرديه با ضربه اي سخت،  شمشير 
ــادي از  تُُبُرگ را به هوا پرواز داد. فرياد ش
دل سپاهيان ايران برخاست. تُُبرگ دست 
به سوي نيزه برد و آن را از پهلوي اسبش 
بيرون كشيد. گرديه شمشيرش را در نيام 
جا داد و نيزه برداشت. هريك چون شكار 
ــب را  ــتي دهانة اس ــي بود. به دس آن يك
داشتند و با دستي نيزه را به سوي حريف 
مي چرخاندند. به يكباره گرديه نيزه اش را 
ــره اي اژدهاوار از  ــه پهلوي او فرو برد. نع ب
ــت پيچيد و از اسب  ــينة تبرگ در دش س

برخاك سرنگون شد.
ــپاه به آسمان برخاست.  هياهوي دو س

سپاه تبرگ به عقب رفتند. آشفته شدند 
و چند مرد سپاهي شتابان آمدند و جسد 
ــپاهيان  ــان بردند. س تبرگ را كشان كش
ايران پيش آمدند. جنگ آغاز شد. چينيان 
ــني كردند  ــوي كوهستان عقب نش به س
ــران از پي آنها  ــپاهيان اي و گريختند و س
تاختند. گرديه شمشيرش را باال گرفت و 
ــتور داد تا سپاهيان ايران  به فريادي دس

بايستند.
چينيان پشت به ميدان نبرد مي رفتند 
و فرياد شادي و شور در ميان ايرانيان موج 
ــوق پيروزي  ــت. گرديه كه از ش مي انداخ
ــيد،  دهانة اسبش را تاب داد  نعره مي كش
و از پي دايه و درفش رستم دستان تاخت.

ــپاهيان بود و آنان  ــاپيش س دايه پيش
هرگز به ياد نداشتند و به عمر خود نديده 
ــتان  ــتم دس بودند كه پيرزني درفش رس
ــا حركت كند. او  ــت در جلوي آنه به دس
زارزار گريه مي كرد و اسم گرديه از زبانش 
دور نمي شد. تا به او خبر دادند كه گرديه 
ــا مي آيند،  ــي از پي آنه ــپاهيان ايران و س
ناخواسته از هوش رفت و نقش زمين شد.

ــپاهيان هياهوكنان پيش  ــه و س گردي
ــت و رود و كوه و بوته  آمدند. هرگز درخ
ــب و روز خاطرة تاختن  و خاك و باد و ش
ــتن آنها را به خاك ايران زمين  و پاگذاش
ــروپرويز  از ياد نمي برند. هنگامي كه خس
ــوار بر اسب به  ــد،  س از آمدن آنها آگاه ش
ــتافت. او و گرديه چون دو  ــان ش ديدارش
ــتادند و آن زمان  ــه روبه روي هم ايس آين
بود كه قلب آنان تپيد. گرديه دانست كه 
خوابهايش راستين بودند. او درفش رستم 
دستان را به خسروپرويز داد و خسروپرويز 
نيز انگشتري زمردين را به انگشت او كرد 
ــه به گوشة ايران  ــبانه روز گوش و چهل ش

زمين جشن و پايكوبي برپا شد.
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ايران وانقالب اسالمي

ــاهي لويي شـانزدهم،   دوران پادش
دوران ظلم بي حد شاهان فرانسوي بر 
ــوي،  مردم بود. از 25 ميليون فرانس
ــزار نفر طبقة نجبا را  تنها 350 ه

ــكيل مي دادند و بقيه مجبور  تش
ــم و پرداخت  ــل ظل ــه تحم ب
ــزاف و عجيبي  ــاي گ مالياته
ــر پنجره!  ــات ب ــل مالي مث

بودند.

فرانسه و
 انقالب كبير

انقالب مجلل
 انگلستان

ــتان بيشتر از  ــابقة انقالب در انگلس س
ــاير نقاط دنياست. در سال 1215 م،  س
ــاه جان مجبور به امضاي فرماني  پادش
ــور بزرگ)  با عنوان «ماگناكارتا» (منش
ــدود و  ــاه را مح ــد كه قدرت پادش ش
حكومت پادشاهي را به مشروطه تبديل 
مي كرد. بدين ترتيب ادارة امور به دست 

«پارلمان» مي افتاد.

تعطيلي مجلس
قرنها گذشت و چند پادشاه تصميمات پارلمان 
را ناديده گرفتند. چارلز اول براي مقابله با قيام 
مردم اسكاتلند پول مي خواست و وقتي مخالفت 
ــد،  آن را منحل كرد! اين انحالل  ــان را دي پارلم
ــد. او پارلمان  ــبب ظهور اوليور كرامول ش س
ــاه را اعدام كرد! و تا زمان  ــد را منحل و ش جدي

مرگش حكومت جمهوري تشكيل داد.

روسيه و
انقالب اكتبر 1917

ــروه انقالبي  ــزار الكسـاندر اول،  گ ــرگ ت ــال م ــه دنب 1825: ب
ــدن برادرش كنسـتانتين  ــان روي كار آم ــامبريتها» خواه «دس
ــورش نظاميان را  ــتند. اما نيـكالي اول روي كار مي آيد و ش هس

سركوب و پنج رهبر آنها را اعدام مي كند.
دهه 1830 : عقب ماندگي مردم روسيه سبب اعتراض روشن فكران 
مي شود. روشن فكران در سه گروه غرب گرا، پوچ گرا و سنتي،  فعال 
ــفناك خود معترض  ــرايط اس ــيه كم كم به ش ــتد. مردم روس هس

مي شوند.
1856: روسيه در جنگ «كريمه» شكست مي خورد. هدف روسها 
ــيدن به آبهاي گرم بود. اما فرانسه و  ــت دادن عثماني و رس شكس
انگلستان مخالف رسيدن روسها به درياي سياه و مديترانه هستند. 

اين جنگها لطمات اقتصادي فراواني به مردم مي زنند.
1861: تزار الكساندر دوم، 40 ميليون دهقان را كه عمًال در چنگال 
ــورش نكنند. اما  ــد،  آزاد مي كند تا ش ــير بودن اربابان دهكده ها اس

انقالب اسالمي بهمن 57 و
مهدي زارعي

لويي شـانزدهم، لي
 شاهان فرانسوي بر
ــوي،  يليون فرانس
فر طبقة نجبا را 

 و بقيه مجبور 
م و پرداخت 

و عجيبي ف
ـر پنجره!

البي
ين

ن را 

ران 
عال
ض

سها 
ه و
ند.

گال
اما 

در  ــت  از شكس ــس  پ ــه  فرانس   
ــاله (1756-63)  ــاي هفت س جنگه
ــتان،  تصميم گرفت انتقام  از انگلس
بگيرد و به استقالل طلبان آمريكا 
براي استقالل از انگلستان كمك 
كرد. هرچند فرانسه موفق شد، 
اما هزينة اين كمكها تنها از مردم 
فقير گرفته مي شد و به همين دليل 

نارضايتيها اوج گرفت.

زمينه هاي انقالب 57
 مردم ايران از همان آغاز در تالشهاي خود براي انقالب،  به 

دنبال آزادي و پيشرفت و هويت دينى و ملى بودند .
رسيدند،  اما  نظر  مورد  آزادي  به  مردم    ،1320 سال  از  پس   
محمدرضاشاه اندك اندك به فكر افزايش قدرت افتاد. او از قدرت 

محدود خود ناراضي بود.
 پادشاه جوان ايران،  محمدرضا پهلوي، در بحبوحة مبارزات 
محمد  دكتر  سرنگوني  براي  شد  حاضر  ايران،   مردم  سياسي 
بگيرد.  كمك  آمريكا  از  ايران)  وقت  وزير  (نخست  مصدق 
حكومت  دوران    ،1332 مرداد   28 كودتاي  از  پس  بدين ترتيب 
مشروطه به پايان رسيد و دورة  جديدي از ديكتاتوري آغاز شد؛ 

آن هم درست پس از مبارزات قهرمانانة ملت ايران و ملي كردن 
صنعت نفت،  و بريدن دست استعمار بريتانيا از منابع كشورمان. 

از  تحصيل كرده  و  روشن فكر  قشر   ،1332 كودتاي  از  پس   
حكومت روگردان شدند.

 اقشار گوناگون و به ويژه روحانيان با شرايط وقت ايران به مخالف 
برخاستند.

 دربار به منظور شناسايي كشور ايران به جهانيان،  با برگزارى 
به ولخرجيهاي   ... و  تاج گذاري  جشنهاي پرهزينة 2500 ساله،  

فراوان دست زد. 
 پادشاه ايران از سرنوشت پدرش عبرت نگرفت.

 تمام مخالفان شاه پشت سر امام خميني(ره) ايستادند. 
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تفاوت انقالب ايران با ديگر انقالبها
ــالمى  ــي و ايدئولوژيك انقالب اس ــة مذهب زمين
ايران ، موجب تفاوت انقالب مردم ايران با انقالبهاى 
ــوروي پس از  ــه و ش ــد. همان طور كه فرانس ديگر ش
ــدند،  ايران درگير  ــالب مجبور به نبرد با مخالفين ش انق
نبردي طوالني تر شد؛  نبردي هشت ساله با عراق و تمامي 
متحدانش. اما «اسالم» و «شهادت» موجب شد كه مقاومت 
مردم مسلمان ايران در هم شكسته نشود. به همين دليل، پس 
از گذشت بيش از سه دهه،  شاهد آن هستيم كه انقالب اسالمى 

هم چنان پرنشاط و استوار به حركت تكاملى خود ادامه مى دهد.

 پس از انقالب
ــتيل»  ــورش مردم و فتح زندان «باس با ش
(1789)،  انقالب پيروز شد. اعالمية حقوق 
بشر به تصويب رسيد و با تشكيل مجلس، 
اقتدار شاه كاهش يافت. شاه در صدد اتحاد 
با اتريشيها برآمد،  اما خيانت او اثبات شد و 

او را اعدام كردند.
 

بازگشت سلطنت
ــت مجدداً  ــرگ كرامول، حكوم ــس از م پ
ــد. اما جيمز دوم، شاه جديد  مشروطه ش
ــوش نكرد. به  ــن پارلمان گ ــه فرامي نيز ب
همين خاطر پارلمان او را عزل كرد. اقتدار 
ــد كه  ــال 1688 موجب ش پارلمان در س
ــه را «انقالب مجلل» بنامند. اين  اين واقع

ــش كارگران  ــه ي افزاي ــن كار به منزل اي
ــه نارضايتي  ــت. در نتيج و بي كاران اس

اقتصادي باال مي گيرد.
دهه 1860: شكل گيري گروههاي مخفي 

مخالف حكومت آغاز مي شود.
ــد و الكساندر  1882: تزار به قتل مي رس
ــوم روي كار مي آيد. تزار جديد جلوي  س
ــن فكران را  ــتد و روش اصالحات مي ايس
ــه اندكي  ــد. اما مردم ك ــدود مي كن مح
طعم آزادي را چشيده اند،  با اين اقدامات 

مخالفت مي كنند.
 1905: روسيه در جنگ با ژاپن شكست 
ــراوان اين جنگها و  ــورد. هزينة ف مي خ
ــتبد،  بر نارضايتيها  شكست حكومت مس

مي افزايد.

يكشـنبة خونين 1905: نظاميان مردم 
ــد. تعداد  ــار مي بندن ــه رگب ــرض را ب معت
غيرنظاميان كشته شده،  از كشته شدگان 

جنگهاي انقالب روسيه نيز بيشتر است.
1914: بحران سراسر روسيه را دربرگرفته 
ــت. تزار نيكالي دوم، براي جلوگيري  اس
ــود.  ــالب وارد نبرد مي ش از روي دادن انق

نارضايتي مردم فقير اوج مي گيرد.
ــن) فرمان  ــون (لني ــر انقالبي 1917: رهب
مي دهد: مردم بايد اسلحه به دست بگيرند. 

(آغاز مبارزات مسلحانه).

دوره ترور
ــال تمام مخالفان را  ــتالين در طول 30 س اس
ــع و قمع مي كند. او حتي به همرزم دوران  قل
ــكي) هم رحم نمي كند و  انقالب خود (تروتس
ــاند.  ــوروي به قتل مي رس او را در خارج از ش
ــدگان راه  ــته ش ــداد اعدام ها از تعداد كش تع
انقالب بسيار بيشتر است. در تمام اين دوران، 
ــرف حمايت از  ــوروي هزينه ي فراواني ص ش
ــرقي» خود  ــورهاي هم پيمان «بلوك ش كش

مي كند.
پايان انقالب

ــوروي،   ــتبدانه در ش ــل ديكتاتوري مس حاص
ــاي فراوان در  ــاد عقب مانده،  ولخرجيه اقتص
ــي،  مرگ بي گناهان فراوان و  راه اهداف سياس
سرانجام تجزية شوروي در سال 1991 است.

 مقايسة  آن با انقالب  ديگر كشورها

ت مجدداً 
ه جديد 
نكرد. به 
د. اقتدار 
ــد كه  ش
مند. اين 

شكست 
نگها و 
ضايتيها 

ير ب ب ي ب م ر ي
(آغاز مبارزات مسلحانه).
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شعار قبل از انقالب
آزادي ، برادري،  برابري

 گروهي از فرانسويان كه به كمك آمريكاييها 
ــي آنها نتيجه  رفته بودند،  با ديدن قانون اساس
ــري از آزادي  ــان خب ــد كه در كشورش گرفتن

نيست.
 تأثير روشن فكران فرانسوي در تنوير اذهان 
ــتاني  مردم فراوان بود. آنان در حكايتهاي داس
ــاه انتقاد  ــتقيماً از ش ــتند مس خود نمي توانس
كنند. اين بود كه از پادشاهان حاكم بر ايران و 

استبداد آنها انتقاد مي كردند!

انقالب اصول «منشور كبير» را تأييد كرد بود 
و به همين دليل، اتفاقاتي كه بعدها در فرانسه 

و روسيه رخ داد،  در انگلستان روي نداد.

رهبر انقالب ايران در برابر حكومت شاه «سازش ناپذير» بود. 
شخصيت منحصربه فرد او مورد قبول تمام طبقات و هدفش 

نيز مشخص بود: «استقالل، آزادى، جمهوري اسالمي.»

شعارهاى انقالب 
 استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى
 واى اگر خمينى حكم جهادم دهد

   ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد
 مرگ بر شاه 

 بختيار بختيار نوكر بى اختيار
 توپ تانك مسلسل ديگر اثر ندارد

تصويرگر: ميثم موسوى
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كنكور؛ يك رقابت 
ساده و شيرين در  رشتة  علوم تجربيرتبة اول كنكور1389 گفت وگو با راضيه خزايي

خستگي يعني چه؟
ــم لذت بخش  ــدن آن قدر براي درس خوان
است كه هيچ گاه از آن خسته نمي شوم. تا 
قبل از عيد نوروز،  هفت تا هشت ساعت در 
ــردم. بعد از آن هرچه به  روز مطالعه مي ك
زمان كنكور نزديك تر مي شديم، ساعتهاي 
ــتر و بيشتر مي شد و به 12  مطالعه ام بيش
ــيد. درست زماني  ــاعت در روز هم رس س
ــدم كه  ــراي موفقيت در كنكور جدي ش ب
ــوم  ــال س ــته دادم؛ يعني از س تغيير رش
ــي هم برايم  ــي! يادگيري هيچ درس تجرب

سخت نبود.

اول هدف گذاري،  بعد تالش و ...
ــر بگويم،   ــال آخري يا بهت ــه دانش آموزان س ــه ام ب توصي
ــل از هر چيز هدف  ــت كه قب ــاي كنكوري ، اين اس بچه ه
ــاي بي ارزش و نيز به  ــخص كنيد. به هدفه خودتان را مش
ــت نيافتني فكر نكنيد. با يك  ــاي خيلي بزرگ و دس هدفه
ــاب شده، درسها را خوب بخوانيد  برنامه ريزي دقيق و حس

و مهم تر از همه اين كه مطالب را خوب درك كنيد.
سال آخر تحصيلي، سرنوشتتان رقم مي خورد. 

پس از همة فرصتها،  حتي فرصتهايي 
ــك و گذرا  ــر كوچ كه به نظ

ــتفاده  اس ــتند،  هس
كنيد.

خدايا شكرت!
فقط به درس خواندن فكر مي كردم 
ــة تك رقمي هم  ــب رتب و به كس
ــا رتبة تك رقمي  اميدوار بودم. ام
ــيرين و به خاطر  ماندني بود!يك غافلگيري ش
دقيقاً غروب روز قبل از اعالم نتايج، 
صداي زنگ تلفن خانه بلند شد و 
و فقط خدا را شكر مي كردم!... آن لحظه پر از شور و شعف بودم 

ــه يكي و نه لطفاً! يكي يكي موفقيت ن
ــت. من دارد كه بايد يكي يكي دوتا،  بلكه بي نهايت پله  ــاال رف از آن ب
ــن  ــالهايم،  در پله هاي هم مثل همة هم س ــي آن قرار دارم. و س ابتداي
را  ــان  هدفهايم ــر  اگ
ــم،  نكني ــخص  نمي  توانيم موفق شويم. مش
ــت يعني تالش  براي رسيدن به هدف! موفقي

از 20 تا چند تا؟!
معدل سال اول: 19/96

معدل سال دوم و سوم: 20
معدل پيش دانشگاهي: 19/98

*
*

*

*
محسن وزيرى ثانى

تيم ما
*همدان شهر من 

است

كارشناس  *پدرم 

ــادرم  ــفه و م فلس

ديپلمه و خانه دار 
است

ــر  خواه ــك  *ي

ــم دارم  كوچك ه

خانه  ــاى  فض كه 

را گرم و دلنشين 
كرده است



اولي، دومي و سومي هاي من!
اول،  توكل به خدا. هيچ وقت 

از رحمت او نااميد نشدم.
دوم، محبت ها و حمايتهاي 

دوستانة پدر و مادرم. 
محيط آرام از اولين عوامل 

موفقيت در كنكور است.
سوم، برنامه ريزيهاي دقيق 

مدير و دبيران مجرب.
و درنهايت،  اعتماد به 

نفس، تالش و پشتكار خودم.
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الف ب ج د
از اواخر سال سوم دبيرستان 

تست زني را شروع كردم. 
آن قدر به اين كار عالقه داشتم 

كه گاهي به جاي اختصاص 
وقت بيشتر به مطالعه،  تست 

مي زدم. در پيش دانشگاهي 
يكي از حرفه اي هاي 
تست زني شده بودم!

مسئوالن نخبگان جايگاه يك نخبه!
را فراموش نكنند! 

خدمت كنند.كشور خودشان تا در آينده به سامان دهند فعاليت هايشان قائل شوند و به برايشان ارزش  به آنها توجه كنند، 
دبيرستان خوب = كالس خصوصي كنكور

 كردم طوري درس بخوانم كه به شركت 
سعي

ر نياز نداشته باشم. 
در كالس هاي خصوصي كنكو

ه از رياضي به تجربي، 
غيير رشت

فقط به خاطر ت

ي تقويتي زيست شناسي 
د در كالس ها

الزم بو
 

ي از داليل مهمي كه باعث 
شركت كنم. يك

شود،  اين 
ور باز ن

شد پايم به كالس هاي كنك

ش آموزان طبق 
در دبيرستانمان،  دان

بود كه 

ق و منسجمي كه توسط 
ه ريزيهاي دقي

برنام

د،  راهنمايي مي شدند.
دبيران مجرب اجرا مي ش

يك تصميم ويژه در يك قدمي كنكور

ن را در رشتة رياضي فيزيك تحصيل كردم. 
سال دوم دبيرستا

ت،  اما با تمام 
رياضيات برايم يكي از جذاب ترين درس هاس

عالقه اي كه به اين درس داشتم،  وقتي با مشورت گرفتن از كساني 

م اگر در رشته هاي 
ه بود،  متوجه شد

كه نظرشان برايم تعيين  كنند

دانشگاهي علوم تجربي تحصيل كنم،  موفق تر خواهم بود. جسارت 

ي تغيير رشته دادم.
به خرج دادم و از رياضي به علوم تجرب

در سرنوشت سازترين ساعتها

صبور بودم. هيچ اضطرابي به خودم 
آرام و 

راه ندادم. سعي كردم با تنظيم وقت، فرصت 

كافي براي پاسخ گويي به تمام سؤاالت داشته 

باشم. راستي! اين را هم بگويم كه كنكور 

ساده  و شيرين بوده 
هميشه برايم يك رقابت 

است! به اندازة كافي تالش كردم و مطمئن 

گر در كنكور 
بودم به نتيجة مطلوب مي رسم. ا

م اراده و خواست 
پذيرفته نمي شدم،  قطعاً تسلي

ي در كار 
الهي مي شدم، چون حتماً مصلحت

بوده است و من بايد از نو تالش مي كردم.

از صدتا چند تا؟!
ادبيات فارسي ٪94/7
معارف اسالمي ٪84 
زبان انگليسي٪89/4

زبان عربي ٪74/7

زيست شناسي ٪97/4
زمين شناسي ٪90/7

فيزيك ٪86
شيمي ٪84

رياضى٪92/4 

*
* *

*

*
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ــيار پاكي به اسم  ــتهارد»،  روحاني صاحب نفوذ و بس در «اش
ــرد كه به «حاج  ــي تقوي زندگي مي ك ــيخ يحي آيت اهللا حاج ش
شيخ» معروف بود. روزي از خانه بيرون آمدم،  درحالي كه كودكي 
ــاله بودم. ديدم اين روحاني پير عصازنان به جايي مي رود.  10 س

دوان دوان به سويش دويدم و گفتم:«آقا يك مسئله دارم.»
ــتاد با تواضع بسيار به مسئلة  من گوش كرد. سپس جواب  اس
آن را داد. اين نوع برخورد مهرانگيز و فروتنانه در من تأثير زيادي 

گذاشت و عشق طلبه شدن را در دلم شعله ور كرد.

ــي بود و من كالس چهارم ابتدايي بودم.  ــال 1334 شمس س
ــه كاغذ بين  ــاي امامي،  چند قطع ــا،  مرحوم آق ــم م روزي معل
ــغلي براي  ــش كرد و گفت: «هركس به هر ش ــوزان پخ دانش آم

آينده اش عالقه مند است،  روي كاغذ بنويسد»
ــتم طلبگي. دانش آموزان كالس حدود 30 نفر بودند   من نوش
هركدام يك شغل جداگانه نوشتند. معلممان مرد متديني بود و 
مرا خيلي تشويق كرد. من به مكتب خانة  محله رفتم و كم كم پا 
به دنياي پاك و شيرين طلبگي گذاشتم... در سال 1338 هم به 

قم رفتم و درسهاي طلبگي ام را ادامه دادم.

در كوپة قطار همراه چند هم سفر به مسافرت مي رفتيم. يكي 
ــت: «روزي براي انجام  ــاز بود،  به من گف ــا كه دكترداروس از آنه
ــدم. هنگام  ــوار هواپيمايي غول پيكر ش ــت در آبادان س مأموري
برخاستن هواپيما در دلم گفتم. بنازم به مغز بشر!  چه اعجوبه اي 
ــاعت،  راهي طوالني را طي مي كند...  ساخته كه كمتر از يك س
ــد: نظر به اين كه هوا طوفاني  كه ناگهان از اتاق خلبان اعالم ش
ــت،  به فرودگاه آبادان برمي گرديم و مجبوريم فروداضطراري  اس

داشته باشيم.
ــم به صدا  ــان حال صوت دلرباي اين آيه در كنار گوش در هم
ــتايد.»  ــت،  خدا را مي س ــمانها و زمين اس درآمد: «آن چه در آس

[جمعه/1]
ــوس خوردم كه چرا خداي بشر و خالق مغزها را فراموش  افس

كردم و مكرر گفتم: «بنازم به مغز بشر!»
ــت خداست. بايد او را ستود و به قدرت او  قدرت اصلي در دس

نازيد كه:
اگر نازي كند در هم فرو ريزند قالبها

راستي،  اگر گردبادي سراغ هواپيما مي آمد، هواپيما براي نجات 
خود از سقوط،  چه بايد مي كرد؟!

ــر  ــكالت ما گرفتن اجازة  نش ــوت،  يكي از مش ــان طاغ در زم
ــاي ديني از «ادارة فرهنگ و علوم»  بود. آنها به كتابهاي  كتاب ه
ــراي يك كتاب  ــد ب ــي گير زيادي مي دادند. گاهي مي ش مذهب
ــي ادارة آن  ــم. در محيط بي حجاب ــار به تهران مي رفت چندين ب
ــاعتها معطل مي ماندم تا اجازة نشر كتابي را بگيرم. به  سالها،  س
ــر امام  عنوان نمونه،  به تازگي يكي از كتابهايم را به نام «زيد پس
سجاد شهيد انتقامگر» نوشته و چاپ كرده بودم. چند جلد آن از 
سوي چاپخانه به ادارة مذكور براي گرفتن اجازه رفته بود. آنها با 

خواندن كتاب گفتند: «نشر اين كتاب ممنوع است.»
به تهران رفتم و بعد از بررسي گفتند: «هشت اشكال سياسي 
دارد. سراپاي اين كتاب،  تحريك مردم براي قيام و شورش بر ضد 

رژيم است. حتماً بايد اين اشكاالت برطرف شوند.»
اما من به هيچ كدام آن اشكاالت عمل نكردم.

ــا- آقاي ميرميـران- مي گفت: اينها  ــان آن ج يكي از بازرس
ــت كه مي نويسي؟! برو دربارة عبيد بنويس، يا دربارة يك  چيس

نفر لطيفه گو.»

ــر اثر ناداري و  ــلماني ب ــيد كه مس مدتي قبل به من خبر رس
نداشتن پول دارو و پزشك و بي اعتنايي مردم،  از دنيا رفته است. 
در همان وقت خبر رسيد كه خيلي از مردم براي چندمين بار به 
ــفرهاي زيارتي عمره و ... مي روند. گيرم آن آقايي كه مرحوم  س
شد،  آدم خوبي نبود، ولي انسان كه بود. هنگامي كه در سرازيري 
مرگ افتاد،  واجب است با كمك و همكاري او را نجات داد. ولي 
ــوراخ دعا را گم كرده اند. حاال برايتان يك  ــفانه بعضيها س متأس

حكايت بگويم.
در عصر امامان(ع)،  مردي براي انجام حج مستحبي عازم مكه 
شد. او زاد و راحلة خود را به همراه داشت. چندان از خانه اش دور 
نشده بود كه در مسير راه به زن بي نوايي كه سيده بود، برخورد. 
ــت و دارد آن را به  ــته اس ديد كه مرغ مرده اي را از بياباني برداش
ــتاب پيش او رفت و پرسيد: «اين مرغ مرده را  خانه مي برد. با ش

به كجا مي بري؟»
ــنگي  زن گفت: «فقيرم،  غذايي ندارم،  بچه هايم دارند از گرس

تلف مي شوند!...»
ــة راه حج و مركب خود را به آن زن بخشيد  آن مرد همة  توش
و آن سال به مكه نرفت. وقتي كه حاجي ها از مكه برگشتند،  به 
زيارتشان رفت. به هر كدام كه مي رسيد،  او مي گفت: «فالني من 

تو را در مكه،  در فالن جا ديدم.»
ديگري مي گفت:«من تو را در عرفات ديدم.»

پندهاي پُرمهر استاد
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سومي مي گفت:«من تو را در ِمنا ديدم.»
ــيد و ماجرا  مرد تعجب كرد. به محضر امام(ع) وقِت خود رس
ــر آن عمل نيك،   ــوم(ع) فرمود: «به خاط ــت. اماِم معص را گف
ــته اي را به صورت تو درآورده تا از ناحية تو،  حج  خداوند فرش

واجب انجام دهد.»

ــرح ياران پيامبر(ص) نوشته ام و  يكي از كتاب هايي كه در ش
منتشر شده،  كتابي به نام «حضرت ابوطالب(ع) پدر بزرگوار امام 
ــنت  ــي از علما و محدثان اهل س ــت. گرچه بخش علي(ع)» اس
ــواهد بسيار بر ايمان او  معتقدند كه او كافر از دنيا رفت،  ولي ش
ــي دوران معاويه و «بني اميه» باعث  ــت دارند. احاديث جعل دالل
ــد. جرم ابوطالب(ع) اين بود كه پدر حضرت  چنين انحرافاتي ش
علي(ع) بود. وگرنه در ميان همان بني اميه در عنوان مؤمن درجة 
ــد. در همين راستا مدتي پيش دانشمندي به  يك معرفي مي ش
ــالم و احوال پرسي گرم گفت: «من از  من تلفن زد و پس از س

ــتم و كتاب ابوطالب تأليف شما را به تركي  اهالي تركيه هس
استانبولي ترجمه و منتشر كرده ام. مي خواهم نزد شما بيايم 

و كتاب را تقديم كنم.»
گفتم: «تشريف بياوريد.»

ــيار خوب و زيبا چاپ شده بود.  او آمد و كتاب را داد. بس
ــما اين بود:  ــر كتاب ش گفت: «انگيزه من در ترجمه و نش
روزي در استانبول در جشن عروسي يكي از دوستان شركت 

كردم. درآن جا يك نفر وهابي سخن از ابوطالب به ميان آورد 
ــتند او را مغلوب كنند،  زيرا  و او را كافر خواند. حاضران نتوانس

ــدم. تا اين  ــتر حاضران با او هم مرام بودند. بنده ناراحت ش بيش
ــما را يافتم. فوري آن را به تركي  ــفري به قم،  كتاب ش كه در س
ترجمه كردم و در تركيه توزيع شد. پس از آن متوجه شدم كه 

اين كتاب اثر زيادي بر مردم داشته است.»

ــلمين محمد محّمدي  ــتاد حجت االسالم و المس مرحوم اس
ــندگان و محققان برجستة كتابهاي  اشـتهاردي،  يكي از نويس
ــال 1323 در اشتهارد كرج  ــالمي،  در دوم بهمن س ديني و اس
ــوزوي را در همان منطقه  ــهاي ح ــي از درس به دنيا آمد. بخش
ــوار كريمة اهل بيت حضرت  ــپس به قم رفت و در ج خواند. س

معصومه(س)،  با جديت و پشتكار به خواندن درس مشغول 
شد. استادان او در آن سالها آقايان آيت آهللا گلپايگاني، 

 آيت اهللا ميرزا هاشـم آملي،  آيت اهللا سـبحاني، 
 آيت اهللا مكارم،  آيت اهللا اشـتهاردي،  آيت اهللا 

ستوده و بزرگان ديگر بودند. وي در فقه،  اصول،  فلسفه و اخالق 
ــرد. او يكي از  ــالش زيادي ك ــندگي ت ــد و  در نويس درس خوان

مفسران قرآن و از نويسندگان «تفسير نمونه» است.
ــاب در زمينه هاي  ــش از 200 كت ــتهاردي بي ــوم اش از مرح
گوناگون ديني،  مذهبي، اخالقي،  در شمارگان بسيار چاپ شده 
است. ويژگي نوشته هاي ايشان،  سادگي و رواني،  مستند بودن،  و 
تأثيرگذاري عميق آنها بر خوانندگان است. آن مرحوم با اين كه 
سال هاي سال از بيماريهاي متفاوت رنج مي برد،  اما دست از كار 
نكشيد. سرانجام بر اثر بيماري سرطان در 28 آذر 1385 در قم 

از دنيا رفت.
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عمرخيام؛ ستار ة  
آسمان رباعي

آنان كه محيط فضل و آداب شدند
در جمع كمال شمع اصحاب شدند

ره زين شب تاريك نبردند برون
گفتند فسانه اي و در خواب شدند

هر روز كه آفتاب برمي آيد
يك روز ِز عمر ما به سر مي آيد

هر صبح كه نقد عمر ما مي دزدد
دزدي است كه با مشعله درمي آيد

در كارگه كوزه گري رفتم دوش
ديدم دوهزار كوزه گويا و خموش

ناگاه يكي كوزه برآورد خروش
كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش

ــي از رباعيات حكيـم عمر خيام  ــاال نمونه هاي رباعيات ب
ــتند. وقتي رباعيات خيام را مي خوانم،  حس  نيشابوري هس
ــيرين و در عين  ــي ش ــت مي دهد؛ حس عجيبي به من دس
ــي كه هيچ چيز جاي آن  ــرارآميز. حس ــناخته و اس حال ناش
ــت.  ــالها پيش حرف دل ما را زده اس را نمي گيرد. انگار او س
ــي و براي همة  ــم رباعيات او به زباني جهان ــاس مي كن احس
ــده اند؛ به زبان مردم ديروز،  امروز و شايد  دوران ها سروده ش
ــا فناناپذيرند و ياد  ــن رباعيه ــاس مي كنم كه اي ــردا. احس ف
ــمان،   ــرايندة آنها و نفس او در همه جا حضور دارد: در آس س
ــفال گري و  در ابر،  در غبار،  در باران و گياه،  در كارگاه هاي س
ــي. در همة اين ها گويي معنايي نهفته  دكه هاي كوزه فروش

است؛ حالتي كه با انسان نجوا مي كند.
ــروده هايش، چهره اي است انساني،  چهرة خيام از وراي س
ــتني. گويي او با هر رباعي  ــت داش ــكوه و دوس  عميق،  با ش
ــخن  ــته اي برمي دارد و به زبان دل او س ــاري از دوش خس ب
مي گويد. رباعيات خيام حال و هواي دروني و فكر از را نشان 
ــت رباعياتش، روح انساني و وااليي وجود دارد  مي دهند. پش
كه ناشناخته و عميق است. به راستي خيام كيست؟ شاعر يا 

فيلسوف؟ رياضي دان يا ستاره شناس؟ مسلمان يا...؟

ــمان ترانه و رباعي؛ و  ــتارة تابناك آس خيام نيشابوري س
فيلسوفي سترگ است كه انديشه هاي عميق و بلند فلسفي 
ــت.  خود را،  در قالب رباعياتي زيبا و دل پذير عرضه كرده اس
خيام نخستين رياضي داني است كه به تحقيق منظم علمي 
ــوم پرداخته و طبقه بندي  ــادالت درجة اول،  دوم و س در مع
ــام در 28  ــت. خي ــين آوري از اين معادالت آورده اس تحس
ــتور ملك شاه سـلجوقي، تقويم جديدي را  سالگي به دس
ــت. در اين  ــه وجود آورد كه به «تقويم جاللي» معروف اس ب
ــال 12 ماه دارد و حركت آفتاب مبناي تعيين  تقويم، هر س
ــت. به همين خاطر به آن سال شمسي مي گويند.  ــال اس س

تقويم فعلي ايران بر همان اساس است.
ــت،  در روزگار  ــش  و مقامي كه داش ــام اما با همة دان خي
ــت. عصر او عصر نزاع بين دين و فلسفه بود.  غريبي مي زيس
ــفه در مراكز علمي بزرگ ممنوع اعالم  تعليم و تدريس فلس
ــده بود. فالسفه به گوشة انزوا خزيده و برخي نيز جان در  ش
ــوفي  اين راه نهاده  بودند. در اين ميان، خيام نيز - كه فيلس
بزرگ و اهل فكر و انديشه بود- از دشمني و مخالفت فقيهان 
ــان نماند. آنها مرتب  ــاكار و درباري زمان در ام و علماي ري
ــد و آرامش او را به هم  ــت بي ديني و كفر مي زدن ــه او تهم ب
ــليم آنها نمي شد. حكايت زير در  مي ريختند؛ ولي خيام تس

اين زمينه خواندني است:

خيام و فقيه بزرگ شهر 
يكي از فقيهان نيشابور هر روز صبح پيش از برآمدن آفتاب 
نزد خيام مي رفت و نزد او درس فلسفه و حكمت مي خواند. 
اما وقتي از خانة خيام بيرون مي آمد و به ميان مردم مي رفت، 
ــرد و او را فردي بي دين و  ــدي ياد مي ك ــتاد خود به ب از اس
ــوع آگاهي يافت و به فكر  ــر مي ناميد. خيام از اين موض كاف

چاره انديشي افتاد.
روزي از روزها،  پيش از آن كه فقيه براي درس خواندن 

ــوق در خانة خود  ــد نفر را با طبل و ب ــد، خيام چن بياي
ــان كرد و به آنها گفت: «هرگاه من درس گفتن را  پنه

آغاز كردم، شما طبل ها و بوق ها را به صدا درآوريد.»
لحظه ها گذشت. فقيه به عادت هر روز به خانة خيام 

ــد. به محض آن كه خيام  ــروع ش آمد و كالس درس ش
اولين كالم را بر زبان جاري كرد، ناگهان صداي طبل و بوق 
در خانه پيچيد. صدا چنان قوي بود كه مردم كوچه و محله 
ــو به خانة خيام هجوم آوردند و در ميان خانه جمع  از هر س
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ــناس  هنرش گوتيـه،  تئوفيـل 
ــن  ــام از بزرگ تري ــوي: «خي فرانس

انديشمندان اروپا برتر است.»

ــم: «هزار  ــاعر قرن شش خاقاني، ش
ــال آسمان و اخترانش بايد بگردد  س
ــت  ــياب دنيا،  يك دانه درس تا از آس

بسان عمر خيام بيرون آيد.»

دكتـر اسـالمي ندوشـن،  محقق 
ــرايندة  معاصر:«خيام نام آورترين س

بي اعتباري دنياست.»

ــاعر انگليسي  آلفرد تنيسـون، ش
ــما،   ــم: «رند بزرگوار ش قرن نوزده
ــت معادل  ــياره اي اس عمر خيام، س
ــيد كه خود را در فضا پرتاب  خورش
كرده است. اين نغمة  شرقي و طاليي 

به همه جا روشنايي مي بخشد.»

ــدند. آنها با كمال تعجب ديدند كه فقيه نزد خيام كتاب گشوده است و  ش
ــا  درس مي خواند. در اين هنگام، عمر خيام رو به مردم كرد و با صداي رس
و محكم گفت: «اي مردم نيشابور! اين فقيه شماست كه هر روز در همين 
هنگام نزد من مي آيد و درس حكمت و فلسفه مي آموزد و آن گاه پيش شما 
از من به وضعي كه مي دانيد، ياد مي كند. اگر من همان باشم كه او مي گويد، 
پس چرا از من علم مي آموزد و اگر چنين نيست، پس چرا از استاد خود به 

بدي ياد مي كند؟! آيا اين از اخالق و دين و انسانيت به دور نيست؟»
ــهر را  ــرزنش و تحقير فقيه ش ــاال گرفت. مردم با س ــة جمعيت ب همهم
مي نگريستند و منتظر جواب او بودند؛ اما فقيه مات و مبهوت بود و ساكت. 

او سرافكنده و شرمسار از خانة خيام بيرون آمد و به دنبال كار خود رفت.
پايان اين نوشتار را به رباعي ديگري از حكيم نيشابور اختصاص مي دهيم 

كه خود دريايي از معاني است:
يك چند به كودكي به استاد شديم

                                        يك چند به استادي خود شاد شديم
پايان سخن نگر كه ما را چه رسيد

                                        چون آب درآمديم و چون باد شديم

خيام نيشابوري در آينة نگاه بزرگان

تصويرگر: مرتضى يزدانى



در روزگار كنوني، وقتي از اعداد منفي صحبت مي كنيم، 
براي مثال 3- يا 5-، همه به راحتي مفهوم آنها را، درك 
ــور مي دانند. اما  ــد و مكان اين اعداد را روي مح مي كنن
در روزگاران گذشته،  مردم و حتي رياضي دانان عددهاي 
ــط تعداد داراييهاي  ــناختند. زيرا آنها فق منفي را نمي ش
خود را با اعداد طبيعي نشان مي دادند. براي مثال،  گله اي 
با 40 رأس گوسفند و 20 رأس بز را به چراگاه مي بردند.

عددهاي منفي تنها وقتي مورد قبول عام قرار گرفتند 
ــد، ولي دانشمندان  ــمة واقعي آنها پديدار ش كه سرچش
يكباره به اين سرچشمه پي نبردند. براي رسيدن به اين 

مرحله، دشواريها و موانع بسياري وجود داشت.
ــير مقدارهاي مثبت و منفي را  ــهاي تفس يكي از روش
ــيار هم طبيعي بود. آنها سرچشمة  هنديها يافتند كه بس
ــي و قرض يافتند.  ــاي مثبت و منفي را در داراي مقداره
ــراي نمونه، براهما گوپتـا (660-598 ميالدي)، يكي  ب
از بزرگ ترين رياضي دانان و اخترشناسان هند،  در كتاب 
ــال 628 ميالدي  ــتگاههاي برهما» در س ــي دس «بازبين

نوشته است:
ــك دارايي و مجموع دو قرض،   «مجموع دو دارايي،  ي
خود يك قرض محسوب مي شود. مجموع دارايي و قرض،  
ــند، صفر است. مجموع صفر و  تفاضل آنها و اگر برابر باش
ــت.  دارايي،  يك دارايي و مجموع صفر و قرض،  قرض اس

مجموع دو صفر، برابر با صفر است.»
پس مي گويد:

ــم،  از دارايي،   ــي كوچك تر را از بزرگ تر كم كني «وقت
ــت مي آيد و از قرض،  قرض حاصل مي شود.  دارايي به دس
ــي اگر بزرگ  را از كوچك كم كنيم،  از دارايي به قرض  ول
و از قرض به دارايي مي رسيم. وقتي دارايي را از صفر كم 
مي كنيم، قرض و وقتي قرض را از صفر كم كنيم،  دارايي 

به دست مي آيد.»
با تفسير براهما گوپتا،  وقتي شخصي 5تومان دارايي و 

7 تومان قرض دارد،  يعني:
5 - 7 = -2

ــرض دارد. در  ــخص 2 تومان ق ــورت آن ش در اين ص
ــردم به عنوان 2 تومان قرض  ــن حالت، مفهوم 2- را م اي

پذيرفتند.

سر چـشـمـة 
سرگرميهاي رياضيعددهاي منفي

ــانتي  متر داريم  ــب به ابعاد 1×1×1 س 1. 27 مكع
ــدد زرد و 9 عدد آبي  ــا قرمز، 9 ع ــه 9 عدد آنه ك
هستند. آيا مي توانيم با آنها مكعبي به ابعاد 3×3×3 
سانتي متر بسازيم كه دو مكعب با رنگ يكسان در 

هيچ رديفي قرار نگرفته باشند؟

ــد كه بر  2. فرض كنيد A عددي پنج رقمي باش
 A 41 بخش پذير است. چنان چه رقم سمت چپ
ــت آن انتقال دهيم و عددي مانند  را به طرف راس

B به دست آيد، آيا B بر 41 بخش پذير است؟

1. شما بايد با يك بار قيچي كردن، تكه اي از نوار به طول 
− =

1 1
3 2 6
2

،  يعني يك چهارم نوار بايد به وسيلة  = ×
1 1 2
6 4 3 از آن جدا كنيد. اما مي دانيم كه 

قيچي جدا شود. بنابراين براي دست يابي به يك چهارم طول آن كافي است كه 
نوار را دوباره تا كنيد. 

2. هر شخص 11 بازي انجام داده است، پس براي بازيكن k ام داريم:
Vk= 11-Fk

در نتيجه رابطة زير را داريم:
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دست ساخته اي بشري
مهديه ساالركيا

شايد تصوري تكان دهنده باشد،  اما 
ــتين  ــد لحظه اي خود را در نخس بيايي
روزهاي حيات اجدادمان،  به جاي آنها  
ــرايطي را مجسم كنيد كه  بگذاريم. ش
طبيعت بكر،  محيط زندگي ما را تشكيل 
مي داد. واكنش ما در اين شرايط چگونه 
ــت مهار  ــالش در جه ــد بود؟ ت خواه
نيروهاي سركش طبيعي براي حفظ بقا 
و تأمين امنيت و رفاه خود؛  يعني دقيقاً 
همان رفتاري كه پدران ما پيشه كردند 
ــاي نهفته در نهاد  ــا از منابع و نيروه ت
ــد. البته در گيرودار  طبيعت بهره گيرن
ــان  همين پيكار بود كه رفته رفته انس
به برهم زدن توازن طبيعت متهم شد و 
محيط زيست چهره اي ناهنجار به خود 
ــتاورد كارزار  گرفت. اما آيا اين تنها دس

بشر با طبيعت بود؟
با نگاهي منصفانه مشاهده مي كنيم 
ــان با الهام گرفتن از پديده هاي  كه انس
طبيعي،  به موفقيتهايي در فراهم كردن 
ــايش خود دست يافته است.  رفاه و آس
ــايد هنگامي كه او براي نخستين بار  ش
ــد،  هرگز  با پديدة رعد و برق روبه رو ش
تصور نمي كرد كه روزي با شبيه سازي 
ــد؛  آن هم در  ــد برق توليد كن آن بتوان
ــل  عصري كه كمبود منابع انرژي،  نس
بشر را ناگزير به يافتن منابع جديد،  آن 
ــاك و بي ضرر  براي حفظ  هم از نوع پ
ــالمتي محيط زيست كرده است. اما  س
امروزه ما با تكيه بر دانش و تجربه هايي 
ــينيان خود به ارث برده ايم،  كه از پيش
 با توليد باتريهاى گوناگون به پاك ترين 

منبع توليد انرژي دست يافته ايم.

تولد باتري
ــتي از زمان تولد  ــس به درس هيچ ك
دقيق باتريها آگاه نيست. اما بررسيهاي 
ــد كه  ــان مي ده ــان نش باستان شناس
ــدود 2000  ــا ايرانيان،  در ح ــداد م اج
ــي در دورة حكومت  ــال پيش،  يعن س
ــكانيان،  وسيله اي در اختيار داشتند  اش
كه از آن مانند باتري امروزي،  برق تهيه 
ــتين  مي كردند. بنابراين،  ايرانيان نخس
ــا  باتريه ــد.  ــري بوده ان بات ــان  مخترع
سلولهايي هستند كه از انرژي شيميايي،  
گرمايي،  هسته اي يا خورشيدي جريان 

الكتريكي توليد مي كنند.
ــال 1780  ــان،  در س ــس از ايراني پ
ــمند  دانش ــك  ي ــي  تجرب ــاي  يافته ه

ايتاليايي،  توجه دانشمندان را بار ديگر 
به توليد جريان برق جلب كرد.

ــرار بود كه لوييجي  جريان از اين ق
ــه را به  ــاي يك قورباغ گالوانـي1،  پاه
يك قالب برنجي متصل كرد و متوجه 
ــور در تماس با  ــد كه وقتي پاي جان ش
ــك چاقوي آهني قرار مي گيرد،  تكان  ي

مي خورد. دوست و همكار وي،  ولتا2 اين 
پديده را نتيجة تماس دو فلز متفاوت با 
يكديگر (الكترودها) در حضور يك مادة 
ــت.  ــط مرطوب (الكتروليت) دانس واس
پس از آن،  ولتا نخستين باتري واقعي را 

در سال 1800 اختراع كرد.
ــت كه در  ــون حدود دو قرن اس اكن

ــتيهاي موجود  ــراي رفع كاس تالش ب
ــاختار و عملكرد باتريهاي اوليه،  در س
ــوع الكترودها  ــگران با تغيير ن پژوهش
ــاي گوناگوني را  ــا،  باتريه و الكتروليته
ــت كه در  ــي كرده اند. از اين روس معرف
ــا،  با انواع  ــه تاريخچة باتريه مراجعه ب

گوناگوني از آنها روبه رو مي شويم.

انتهاى مسى استوانه

شكل 1. ساختار درونى باترى ايرانيان 

سيم اتصال به زمين 

سرپوش

ميلة آهنى

استوانة مسى 

بدنة ِگلى
قير براى درزبندى 

الكتروليت
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صفحه ي منفي (سرب) 

قطب منفي

الكتروليت

جلد 

جداكننده سلو ل ها

قطب مثبت

در باتري

اتصاالت خانه به خانه ي باتري

صفحه ي مثبت (اكسيد سرب) 

انواع باتري
در مجموع، باتريها در دو خانوادة بزرگ طبقه بندي مي شوند؛ يكي، باتريهاي 
ــه يا يك بار مصرف،  و ديگري باتر يهاي ثانويه يا باتريهايي كه مي توان آنها   اولي
را شارژ كرد و بارها مورد استفاده قرار داد. در واقع، در باتريهاي ثانويه مي توان 

واكنشهاي شيميايي را به طور وارونه انجام داد و دوباره از آنها  استفاده كرد.
باتري سرب- اسيد

يكي از باتريهاي پركاربرد امروزي و از جمله باتريهاى ثانويه است. اگرچه 150 
ــال از اختراع آن مي گذرد،  اما هنوز هم با انواع جديد باتريها رقابت دارد. در  س
سال 1859، اين باتري به عنوان نخستين باتري قابل شارژ توسط فيزيك داني 
ــوي به نام گاستون پالنت3 معرفي شد. امروزه،  انواع ساكن باتري سربي  فرانس
در تولد برق اضطراري كاربرد گسترده دارند و از انواع قابل حمل آن در وسايل 

نقليه استفاده مي شود. شكل 2،  ساختار اين باتري را نشان مي دهد.
عملكرد باتري

ــود،  مواد فعال درون آن  ــتفاده مي ش هنگامي كه براي توليد برق از باتري اس
در واكنش هاي شيميايي به مصرف مي رسند و گفته مي شود كه باتري در حال 
خالي شدن يا «ِدشارژ» است. در جريان تخلية باتري سرب- اسيد،  واكنشي به 

اين ترتيب روي مي دهد.
(1)

Pb + PbO2+ 2H2SO2 → 2PbSO2 +2H2O

چگونه باتري دوباره  پر مي شود؟
ــان الكتريكي از  ــك جري ــور ي با عب
ــت وارونه  ــش (1) درجه ــري، واكن بات
 (II) ــرب انجام مي گيرد و با تجزية س
ــولفات، مواد فعال از نو الكترودها را  س
مي پوشانند؛ سرب روي الكترود مثبت، 
ــيد روي الكترود منفي،   ــرب اكس  و س
ــوند. با متصل  دوباره جاي گزين مي ش
كردن الكترودهاي باتري به يك منبع 
ــاي الكترود  ــان، درواقع ج توليد جري
مثبت و منفي عوض مي شود و شارژ يا 

پرشدن باتري روي مي دهد. 
اگر به طور مرتب و بدون وقفه،  از يك 
باتري براي توليد جريان استفاده شود،  
ــولفات حاصل از واكنش (1)،   سرب س
ــا را فرامي گيرد.  ــطح الكتروده تمام س
ــود كه باتري  در اين حالت گفته مي ش
ــولفاته» شده است. در پي سولفاته  «س
ــيب جدي مي بيند و  شدن،  باتري آس

استفاده از آن ديگر امكان پذير نيست.

نگه داري از باتري
ــه صاحبان  ــيد ك ــده باش ــايد دي ش
ــاى  ــدار آب درون باتريه ــا مق خودروه
سربي را دائماً كنترل مي كنند و همواره 
تا خط نشانة روي بدنة باتري،  درون آن 
ــود،   آب مي ريزند. اگر اين كار انجام نش
ــك  صفحه ها يا الكترودهاي باتري خش
ــوند و ديگر نمي توان از آن باتري  مي ش

ــه به معادلة  ــتفاده كرد. اما با توج اس
ــي معادلة  ــش تخلية باتري،  يعن واكن
ــن  ــاي اي ــي از فراورده ه (1)، آب يك
ــت. پس چگونه مقدار آب  واكنش اس

درون باتري كاهش مي يابد؟
ــت كه آب  ــت از اين قرار اس واقعي
ــهاي  مي تواند در الكترودها،  در واكنش
اكسايش و كاهش شركت كند و نتيجة 

ــها،  توليد گاز هيدروژن در  اين واكنش
الكترود منفي،  و تشكيل گاز اكسيژن 
در الكترود مثبت است. پس در فرايند 
ــري،  آب درون آن به  ــدن بات خالي ش
ــد و براي جلوگيري از  مصرف مي رس
ــدن صفحه ها،  بايد كاهش  ــك ش خش

آب را با افزودن آن جبران كرد.

سـرب-  باتري 
اسيد يكي از باتريهاى 
پركاربرد امروزي و از 
جمله باتريهاى ثانويه 
 150 اگرچـه  اسـت. 
سـال از اختـراع آن 
مي گذرد،  اما هنوز هم 
با انواع جديد باتريها 

رقابت دارد.
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PbO2 ، صفحه ي مثبت

 (H2SO4 (aq  الكتروليت ،

Pb ، صفحه ي منفي

پي نوشت
1. Galvani, L.
2. Volta, A.
3. Plante , G.
4. Sealed Lead Acid

نسل جديد
ــيد  ــرب ـ اس نياز دائمي باتريهاى س
از  ــي  برخ ــراي  ب گاه  ــداري،   نگه ــه  ب
و  ــت  اس ــاز  دردسرس مصرف كنندگان 
ــك  افزودن آب براي جلوگيري از خش
ــدن صفحه ها را،  از جمله كاستيهاي  ش
ــراي رفع اين  ــراورده مي دانند. ب اين ف
ــواع جديدي  ــت،  هم اكنون ان محدودي
ــده اند كه از  از اين باتريها روانة بازار ش
ــت در دوران عمر كاري  ــه مراقب هرگون
خود بي نيازند. اين فراوردة جديد حاصل 
تالش پژوهشگران در «كارخانة نور»،  از 
مجموعه  كارخانة «صبا باتري» است كه 
ــدة انواع باتريهاى  بزرگ ترين توليدكنن

خودرو در كشور به شمار مي رود.
ــواع جديد  ــاخت ان ــي و س در طراح
ــد گاز در الكترودها  باتري،  كاهش تولي
مورد توجه قرار گرفته است تا در نتيجة 
ــري محدود  ــش آب درون بات آن،  كاه
ــتفاده  ــود. اين ويژگي،  به كمك اس ش
ــه توليد گاز و  ــب ك از آلياژهايي مناس
ــه خودي باتري را كاهش  تخلية خود ب

مي دهند،  ايجاد شده است.
ــه باتريهاى  ــه ب ــاى جديد ك باتريه
آب بندي شده معروف اند،  از نظر ساختار 
دروني،  تفاوتي با انواع اوليه ندارند. تنها 
ــل، در ظاهر و رنگ  اختالف اين دو نس
جلد يا بدنة خارجي آنهاست. باتريهاى 
ــياه دارند،  در  جديد بدنه اي به رنگ س
ــفيد  حالي كه باتريهاى اوليه با جلد س

رنگ توليد مي شوند.

در فرايند خالي شدن باتري، 
 آب درون آن به مصرف مي رسـد 
و براي جلوگيري از خشـك شدن 
صفحه هـا،  بايـد كاهـش آب را با 

افزودن آن جبران كرد.

باتريهاى سرب اسيد سيلد4
ــط دهة 1970،  محققان يك نوع باتري سرب ـ اسيد  در اواس
بي نياز از نگه داري اختراع كردند كه در هر شرايطي كار مي كرد. 
ــيلد شيرهاي ايمني،  خروج گاز و هوا را در طول  در باتريهاى س
شارژ و دشارژ و زماني كه فشار جو تغيير مي كند،  ميسر ساخته اند.
ــربـ   ــتم س به دليل نيازهاي جديد و متفاوت بازار،  دو سيس

اسيد جديد ابداع شدند. 

ضخامت صفحات
ــا اندازه گيري  ــيد را مي توان ب ــرب ـ اس طول عمر يك باتري س
ــن كرد. صفحات نازك تر موجب  ضخامت صفحات مثبت آن تعيي
طول عمر بيشتر مي شوند. به عبارت ديگر؛ وزن، يك شاخص خوب 

براي محتواي سرب باتري و نيز طول عمر آن است.
ــا در حدود يك  ــتارتر مخصوص خودروه ــات باتريهاى اس صفح
ــت كه  ــا 0/040 اينچ ضخامت دارند. اين در حالي اس ــر ي ميلي مت
ــدود 1/8 تا 2/8  ــوص ورزش گلف در ح ــري خودروهاي مخص بات
ميليمتر يا 0/07 تا 0/11 اينچ ضخامت دارند. باتريهاى جرثقالهاي 
ــت صفحاتي با ضخامت 6 ميليمتر يا 0/250  چنگك دار ممكن اس

اينچ داشته باشند.
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سينة پُرراز
همة ما بخش عمده اي از زندگي خود را در جامعه و در ارتباط 
با ديگران سپري مي كنيم و خواه ناخواه بخشي از روند زندگي ما 
تحت تأثير رفتار ديگران قرار مي گيرد. پس هرچه اطالع ديگران 
از زندگي ما محدودتر باشد، دامنة تأثير و به عبارت ديگر،  دخالت 
ــود.  ــتر مي ش ــا محدودتر و در نتيجه، امنيت زندگي مان بيش آنه

اين جاست كه مسئلة رازداري مطرح مي شود.
ــاط دارد. چه،  ــر زندگي و امنيت آن ارتب ــلط ب رازداري،  با تس
ــود كه  ــخصي و خانوادگي موجب مي ش ــت از اطالعات ش صيان
اختيار زندگي در دست خودمان باشد. آگاهي ديگران،  به خصوص 
آدم هاي فرصت طلب از زيروبم زندگي ما،  امكان دخالت و اعمال 
نظر آسان تري به آنان مي دهد و اين كار با امنيت زندگي در تضاد 

است.
ــاره  ــي (ع) به  آن اش ــه امام عل ــت ك ــن همان نكته اي اس اي
ــينه اش گنجايش رازش را نداشته باشد،   فرموده اند: كسي كه س

در امان نيست» [غررالحكم،  حديث 10676]
ــت  ــاند،  اختيار به دس و نيز فرموده اند: «هركه راز خود را بپوش

اوست [نهج البالغه،  حكمت 162].

حسين اميني پويا
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ــد.  ــته باش پس در زندگي هر يك از ما مى تواند رازى داش
راز آن امر خصوصي است كه آشكار شدنش مي تواند موجب 
ــود. اين زيان حتي گاه مي تواند ضرر مالي باشد.  خسارت ش
ــت و غيراخالقي  ــد كه موضوع راز صرفاً به امور زش مي بيني
ــود. گاه معامله اي كه انسان مي خواهد انجام  محدود نمي ش
ــغلش دارد، مي تواند  دهد، يا تصميمي كه فرد براي تغيير ش

در دايرة رازها قرار گيرد.
ــرد. نمي گوييم همة  ــي افراط ك ــد در رازپوش البته نباي
ــائل زندگي را بايد از ديگران مخفي كرد،  اما همه چيز  مس
را نيز همگان نبايد بدانند. فرضاً،  پرده برداشتن از عيب ها و 
كاستي هاي خويش در آموزه هاي ديني مورد نكوهش قرار 
گرفته است. امام صادق(ع) فرموده است: «مردم را از تمام 
ــتي (كاستي هايي كه داري) آگاه نساز كه  آن چه در آن هس

نزد آنها خوار مي شوى» [بحاراالنوار، جلد 11، ص 114].
رمزي از رموز موفقيت

ــت است كه در ابتداي آشنايي،  عالوه بر معرفي   پس درس
خود ممكن است اطالعات ديگري غير از نام خودمان را نيز 
در اختيار ديگران قرار دهيم و «خودافشايي» اصلي مهم در 
تعامل و ارتباط با ديگران محسوب مي شود،  اما نبايد در اين 

كار افراط كرد.
هستند كساني كه به محض روبه رو شدن با ديگران و در 
ــائل خود را با  ــنايي، حتي خصوصي ترين مس همان بدو آش
آن ها در ميان مي گذارند در تاكسي،  اتوبوس و ... بي مقدمه 
ــتي نا آشناي خويش  ــر صحبت و درد دل را با بغل دس س
ــب آن، مي گويند از آن چه  ــاز مي كنند و بي توجه به عواق ب
ــد بگويند. در حالي كه بايد تا حد امكان در حفاظت از  نباي
ــيد. اين خود رمزي از رموز  ــائل خصوصي زندگي كوش مس
ــت. امام علي(ع) بر نقش راز پوشي در موفقيت  موفقيت اس
ــاره فرموده اند: «موفق ترين كارها،  كاري است  در كارها اش
،  جلد5؛  ص  ــل صورت گيرد» [ميزان الحكمْهً كه با كتمان كام

.[2436
اگر كام خواهي در اين آب و ِگل

                                مگو تا تواني به كس راز دل
رازهاى زندگى

ــراري داريد كه نبايد ديگران از آن  پس اگر در زندگي اس
باخبر شوند، تا وقتي مصلحتي ايجاب نكرده است،  حتي براي 
نزديك ترين دوستان خود نيز نقل نكنيد. چون ممكن است 
ــود و كار به انتقام جويي  ــما با  آنها تيره ش يك روز رابطة ش
ــدنش بيم داريد،  ــما از آشكار ش ــد. آن وقت آن چه ش بكش
ــاس تر  ــود. به عالوه،  آن چه كار را حس به راحتي برمال مي ش
ــازد،  آن است كه گاه حتي بدون اين كه رابطه اي به هم  مي س

ــت دچار چنين سرنوشتي شويد. يعني  بخورد نيز ممكن اس
رفيق شما بر اثر سادگي يا ضعف اراده، نتواند راز شما را پيش 
خود نگه دارد و مثًال رازتان را به دوست صميمي اش بگويد؛ 
حتي با اين قيد كه اين موضوع بين خودمان بماند. اما مگر او 
دوست صميمي ندارد؟ دوست دوستتان را مي گويم. او نيز به 
دوست صميمي اش خواهد گفت. آن وقت چيزي نمي گذرد 
كه مي بينيد رازتان در هر كوي و برزن بر سر زبان هاست! به 

قول سعدي(ره):
به دوست گرچه عزيز است راز دل مگشاي

                       كه دوست نيز بگويد به دوستان عزيز
ــرزنش شود جز  ــي بايد س خوب در اين وضعيت چه كس
ــري رازتان را نگه دارد،   ــما؟ چگونه انتظار داريد ديگ خود ش
ــه داري اش ناتوان بوده ايد؟! به  ــي كه خودتان از نگ در صورت

قول نظامي(ره):
مصلحت توست زبان زيركام 

                                  تيغ پسنديده بود در نيام
چون دل تو بند ندارد برآن

                                  بند چه جويي ز دل ديگران
درست است كه در حد معقول و متعارف مي توانيم و بايد 
ــم اين كار نيز حد و مرزي  ــه بعضي اعتماد كنيم،  اما بداني ب
ــام صادق (ع)  ــخن ام ــرز آن را مي توان از س ــد و م دارد  ح
دريافت: «دوستت را تنها از رازي با خبر كن كه اگر دشمنت 
ــت نيز  ــاند. چرا كه دوس ــت يابد، به تو زياني نرس به آن دس
، جلد 5،  ــمن تو گردد» [ميزان الحكمْهً ــت روزي دش ممكن اس

 ص 2438].
رازي كه بر باد مي رود

ــت كه برخي  ــت در اين مورد آن اس ــت درس پس سياس
رازها را هيچ گاه و براي هيچكس بازگو نكنيم. اگر هم جايي 
به داليلي نياز باشد كه مسئله اي خصوصي را كس ديگري 
ــل يكي دو نفر از  ــد حداق بداند، مثًال فرض كنيد الزم باش
وجود اسناد مالى پنهانى باخبر باشند تا اگر خداى ناكرده،  
ــوده و به ناحق به تصرف  ــه اي اتفاق افتاد،  اموالي بيه حادث
ــي در نيايد، اين كار نيز بايد با حساسيت و دقت ويژه  كس
ــن، خردمند و قابل  ــرد و اين راز به افراد مطمئ صورت گي
اعتماد سپرده شود كه فرموده اند: «راز خود را به كسي كه 
،  جلد 5،   امانت دار نيست،  مسپار» [امام علي(ع)، ميزان الحكمْهً

ص 2439].
ــت؛ يعنى با  ــا طبقه بندى داش ــورد رازه ــس بايد در م پ
آينده نگرى، برخى رازها را براى هيچ كس نگفت بعضى را نيز 
ــب شرايط و تنها به وقت ضرورت براى افراد خاصى  به تناس

كه مورد اعتماد و امانت دارند بيان كرد.
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كتايون رجبى راد In God We Trust
You can play this conversation 
in your class in pairs and 
add some ideas to it:
The dialogue is between a SAVAK 
inspector and an Iranian young 
Muslim, who has arrested just 
on 10th of Bahman in 1357. 
Inspector: Hey! You think that 
our country has no owner?!
Hamid: No, I don't think 
so, it surely has.
Inspector: Hoooom! Good! It 
seems that you are going to live…
Hamid: Everybody likes to stay 

alive. Everybody should 
be the owner of himself 
or of herself, not of 
anybody else. If he or 
she does this, he or she 
is called an intruder.
Inspector: Do you 
know that you are 

talking too much?
Hamid: Yes. 
he was finally 
com a day.

Inspector: 
Who am I?

Hamid: You are yourself.
Inspector: You are pulling my 
leg, damned boy?! I'm the best 
torturer of this country. Nobody 
can escape from me alive. 
Hamid: But I think those who 
are talking about them are still 
alive. They are martyrs and 
God has promised that they 
are alive and onlookers. 
But sir!  You asked me about the 
owner of my country,… yes He 
will finally come a day and save 
the poor and the oppressed and 
kill the kings and the oppressors.
Inspector: In vain, in vain 
(while he was shouting and 
beating Hamid so harshly)
Hamid: I know He comes 
and save my land.
***
Two days later the entire 
kingdom was overthrown 
and Imam Khomeini stepped 
down on our land. 
Hamid and all the other martyrs 
were onlookers at that moment. 
They were happy and alive.

تصويرگر: حسن تبريزى
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اصغر نديري

شهري در النة درنده
استان اصفهان

نظر
تعدادي سوره

شهر قيام و
بويايياساس علم

جابه جايي
سپيده دمگروه و دسته

راز نشد
جزيره اي

بزرگ
گشايش

تازه به مال
 رسيده

حرف انتخابشادي
پاكيزه

قصد
اول روز

قصد زيارت 
خانة خدا
بصير

خاطر، شجاعتپسوند شباهت

 مكسرعالمت جمع
طرف دار نهضت

سارق
آب بندمتمولراه زيرزمينيويژگي صدا

مورد نظر
جاي كارمند

رعايت شوددوستي ماه پيروزي
جا

ميوه ايسرود نظامي

رطوبت
نشانه

مجازات شرعي
پول آسيايي

راحتي
سورة زنان

گيتياز ادات تحذير
مادر

درياچه اي
قوم ايراني

عرصه
پوشيده

بسيار مخفيپيامبران

هواي روزهاي
انقالب

 
وارفته

دوستان جوان!
 اگر مايليد در مسابقة جدول شمارة 5 رشد جوان شركت 
كنيد. آن را تكميل كنيد و به  نشاني صندوق پستي مجله 

بفرستيد. 
ــاني كامل منزل و شمارة   يادتان نرود نام و نام خانوادگي، نش

تلفن خود را بنويسيد.
 به قيد قرعه به10 نفر از برندگان، جوايزي اهدا مي شود.
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عليرضا متولى

تصويرگر: روح اهللا محموديان
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عمق زندگي به پرسشها و پاسخها
ــات  ــي از تفكر و احساس عمق زندگ

عميق به دست مي آيد.
ــؤال نقش  ــن تو اين س ــايد در ذه ش
ببندد كه وقتي مي گويند: «يك ساعت 
ــت»،  ــال عبادت اس تفكر برتر از 70 س
ــم  درباره ي عبادت و راههاي آن و مراس
عبادي حرف مي زنند. مثالً  دربارة نماز، 
 روزه،  انفاق، كمك به ديگران،  صلة رحم 
و... و راههاي انجام آنها براي ما توضيح 
مي دهند،  اما دربارة فكركردن و راههاي 
ــا نمي گويند.  ــزي به م ــردن،  چي فكرك
ــم در جواني  ــم. من ه ــن با تو موافق م
ــه در ذهنم وجود  ــؤال هميش همين س
ــخ قانع كننده اي  داشت. گاهي هم پاس
ــم پيدا نمي كردم. اما بعدها  براي پرسش
ــه بدانم، مقدمات  فهميدم بدون اين ك
ــام داده ام. مثل تو كه  فكر كردن را انج

در ابتداي راه فكر كردن هستي. همين 
سؤال كردن،  شروع فكركردن است.

ــروع مي شود.  ــؤال ش فكر كردن از س
ــؤالي داري،  يعني به موضوعي  وقتي س
ــخي براي آن  فكر كرده اي و خودت پاس
نيافته اي. به خاطر همين سؤال مي كني.

ــروع شده اند  ــؤالهاي تو از وقتي ش س
ــؤال تو  ــاز كرده اي. اولين س ــه زبان ب ك
ــو وقتي  ــت؟ اين چيه؟ ت ــوده اس چه ب
ــمش را  ــه اس ــدي ك ــزي را مي دي چي
نمي دانستي،  مي پرسيدي: «اين چيه؟»  
ــناختي،   البته اگر عمويت را هم نمي ش
ــا ياد  ــه؟ بعده ــن چي ــيدي: اي مي پرس
ــي:  ــخاص بپرس گرفتي كه در مورد اش

«اين كيه؟»
بعدها ياد گرفتي بپرسي: «چرا؟» بزرگ تر 

كه شدي به عالم «چگونه» وارد شدي.
ــه كلمه ي  عدة زيادي از مردم اين س
ــت  ــي را فراموش كرده اند: چيس پرسش

ــه. ولي عده اي  ــت)، چرا و چگون (كيس
ــؤاالت را  ــه هنوز اين س ــتند ك هم هس
ــد. عمق زندگي  ــارة هرچيزي دارن درب
ــي را،  ميزان كاربرد اين سؤاالت  هر كس
ــراي آن ها  ــت كه ب ــخهايي درس و پاس

مي يابد،  تعيين مي كند.
به سمت اقيانوس

ــد  ــه ياد بياوري،  در مراحل رش اگر ب
ــرفته تري داشته اي:  ــؤاالت پيش خود س
ــت؟ چرا آب  ــدا كجاس ــدا چيه؟ خ «خ
ــخ مي زند؟»  ــرارت صفر ي در درجه ح
ــه ي علمي  ــو جنب ــؤالهاي ت ــي س بعض
ــفي.  دارند و بعضي از آن ها جنبه ي فلس
ــؤالهاي علمي تو را دانشمندان پاسخ  س
ــو را  ــفي ت ــؤالهاي فلس ــد و س مي دهن
ــوفان. سؤالهاي علمي،  دانش تو را  فيلس
ــؤالهاي فلسفي به  ــيع مي كنند و س وس
ــخهاي  درون تو عمق مي دهند. اگر پاس

ــؤالهاي پيدا كني،   ــت براي اين س درس
ــمت  ــفرت را  از «بركه بودن» به س س
ــدن» ادامه مي دهي. (اگر  «اقيانوس ش
ــمارة پيشين را نخوانده اي،  به  مطلب ش

آن مراجعه كن.)
ــؤال درست نيمي از جواب  گفته اند س
است. و نيز گفته اند ارزش هر فرد با ارزش 
ــؤالهايي كه مطرح مي كند،  سنجيده  س

مي شود. هر دو گفته درست است.
ــؤالهاي بيهوده انسان را به راههاي  س
ــان مانند يك  بيهوده مي برند. ذهن انس
ــؤالهاي زيادي  ــت است. هر روزه س دش
ــياري  ــوند،  اما بس در ذهن متولد مي ش
ــل علفهاي هرز  ــي مث ــؤالهاي آدم از س
ــت. براي اين كه محصول  ــت اس آن دش
ــاي هرز  ــي،  بايد علفه ــي درو كن خوب
(سؤالهاي بيهوده) را وجين كني،  و فقط 
ــازه بدهي كه در  ــؤالهاي خوب اج به س

گلستان فكر تو رشد كنند.

يك تابلوي راهنما
ــد راه يافتن  ــؤال خوب،  باي بعد از س
ــوفي  ــچ فيلس ــوزي. هي ــخ را بيام پاس
ــه تو توضيح بدهد،  چرا آب  نمي تواند ب
ــه به جوش مي آيد. هيچ  در 100 درج
دانشمند محض علمي هم نمي تواند به 
تو پاسخ بدهد، خدا كيست و كجاست.
ــؤالهاي  ــت كه س نكتة ديگر اين اس
ــفي تو ممكن است در حال حاضر  فلس
ــند.  ــته باش جواب قانع كننده اي نداش
ــوفهاي متفاوت  ــت،  فيلس يا ممكن اس
ــند.  باش ــته  داش ــدد  متع ــخهاي  پاس
ــراي يافتن  ــه نقش تو ب ــت ك اين جاس
بهترين و قانع كننده ترين پاسخ اهميت 

پيدا مي كند.
ــؤالهايت  ــخ به س ــراي بهترين پاس ب
بايد اطالعات خوبي جمع آوري كني و 
ــتن اين اطالعات،  به  با كنار هم گذاش
بهترين پاسخ برسي. ممكن است امروز 
ــي و راضي  ــخي قانع كننده برس به پاس
ــخ قانع كننده تري  ــردا پاس ــوي و ف ش
ــد.  بيابي. اين نبايد باعث نگراني تو باش
ــرت ابراهيم(ع) توجه  ــتان حض به داس
ــردن خدايي كه  ــراي پيداك ــن. او ب ك
ويژگيهاي خدا را داشته باشد،  راه هاي 
ــرد و در نهايت  ــي را امتحان ك مختلف
ــان روز اول  ــيد. اگر هم ــه جواب رس ب
ــيد،  زندگي اش عمق  ــخ مي رس به پاس
ــد؛  ــدا نمي كرد و پيامبر خدا نمي ش پي
ــادر همة اديان  ــري كه دين او م پيامب

الهي است.
ــان بايد بگويم كه آن چه امروز   در پاي
ــر و نقش آن در عمق دادن  دربارة تفك
ــدي،  فقط در حد يك  ــه زندگي خوان ب
ــت. فرض كن يك  ــاده اس راهنمايي س
ــت كه تو را به جاده اي  تابلوي راهنماس
ــت مي كند. تو خود بايد اين جاده  هداي
ــل ارزش تفكر در  ــي كني. به دلي را ط
ــم در اين باره  ــه مي كن ــي،  توصي زندگ
ــي و جست وجو  ــتر بخواني،  بپرس بيش

كني.



5  بهمن 89
 46

ــاى همراه و  ــده در صفحة نمايش تلفنه ــتفاده ش فناورى اس
لپ تاپها، براساس كريستالهاى مايع است كه به كشفى در قرن 
19 ميالدى برمى گردد. هنگامى كه از اين فناورى در تلويزيون  
ــده، به انقالبى در اندازه و كيفيت تصوير انجاميد.  ــتفاده ش اس
ــبت به تلويزيونهاى مرسوم سبك تر و  تلويزيونهاى LCD نس

مسطح تر هستند و انرژى كمترى مصرف مى كنند.

ال سى دى

داخل صفحة نمايش
LED حباب هاى

صفحة  نمايش  از ديودهايى 
استفاده مى كند كه نور قرمز، 
سبز و آبى از آنها مى تابد. اين 
رنگها بايكديگر نور سفيد قوى 
توليد مى كنند كه جاى گزين 

المپهاى فلورسنت سنتى شده اند.

پخش كننده
روشنايى و لطافت تصوير را كنترل 

مى كند.

مدارها
فركانسهاى تلويزيونى را به فرمانهاى 

الكتريكى تبديل مى كنند تا كريستال  
مايع از آنها براى ساخت تصوير روى 

صفحة نمايش استفاده كند.

كريستالهاى مايع
در انتهاى قرن 19 ميالدى كشف شدند 

كه خصوصيت جامدات و مايعات را باهم 
دارند . مولكولهاى آنها ساختار كريستالى 

خاصى دارند كه از ويژگيهاى جامدات 
است و در عين حال تا حدودى  آزادى 
حركت دارند. در ال سى دى ها كريستالها 

مى توانند توسط تكانه هاى الكتريكى 
جهت دار شوند، در حالى كه در جاى خود 

ثابت هستند. 

1960
1975

ايمان اوجيان
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تصوير
از صدها هزار نقطة  نور كه "پيكسل" ناميده  مى شوند ساخته مى شود. رنگ و شدت 

هريك از پيكسلها توسط تركيبى از روشنايى قرمز، آبى و سبز كنترل مى شود.

تركيبى از سه رنگ قرمز، آبى 
و سبز با حداكثر روشنايى رنگ 

سفيد توليد مى كند.

تركيبى از سه رنگ قرمز، آبى و 
سبز با حداقل روشنايى رنگ سياه 

توليد مى كند.

داخل صفحة نمايش LCD نور سفيد با كمك قطبى كننده ها، 
فيلترهاى رنگى و كريسـتالهاى ميكروسـكوپى به تصوير 
تلويزيونى تبديل مى شـود. بيشـتر اين  فرايند به فناورى  
خاصى بستگى دارد كه در آن رشته هاى نور به روشى معين 

جهت دار مى شـوند. از نقطه نظر زيسـت محيطى، LCD ها 
تقريباً هيچ اشـعة مغناطيسى سـاطع نمى كنند و مصرف 
انـرژى آنها كمتـر از 60درصد مصرف انـرژى تلويزيونهاى 

قديمى است كه از المپ كاتودى استفاده مى كنند.

مسير نور

نور سفيد مى فرستد كه امواج منبع:1
آن به طور طبيعى به همة 

جهتها پخش مى شوند.
اولين قطبى كننده

 نور سفيد را به دستة  اشعه هاى 
عمودى مرتب  مى كند.

2

4

كريستال مايع
صدها هزار كريستال ميكروسكوپى 
كه به وسيلة TFT جهت دار شده اند، 
روى امواج نورى اثر مى گذارند و آنها 
5را به جهتهاى متفاوت مى چرخانند.

فيلترهاى رنگى
امواج نور سفيد كه 
به وسيلة كريستالها 

چرخانده  شده اند، به 
امواج قرمز، آبى و سبز 

6تبديل مى شوند.

قطبى كنندة دوم
امواج نور را در جهت افقى فيلتر مى كند. 

روشنايى پيكسلهاى زيرين به جهتى بستگى 
دارد كه كريستال مايع به امواج نورى داده است.

عملكرد كريستال ها
ولتاژى كه توسط TFT به 

كريستالها داده مى شود، آنها 
را مجبور به تغيير وضعيت 
مى كند كه باعث چرخاندن 

امواج نورى مى شوند.

سختى نور
كريستالها ساخته شده اند 

تا رشته هاى نور را 
بچرخانند.روشنايى نهايى 

نور به مقدار افقى بودن 
آن بستگى دارد.

نور  مسدودشده
زمانى نور مسدود مى شود 
كه كريستالها اجازة عبور 

امواج نورى جهت دارشده را 
به صورت عمودى مى دهند

3
الية نازكى از كريستال كه با 

ترانزيستورهاى ميكروسكوپى 
پوشانده  شده است و براساس 

سيگنالهاى تلويزيونى عمل 
مى كند و فرمانهاى تعيين وضعيت 

كريستالها را مى فرستد.

ترانزيستور با الية نازك 
:(TFT/Thin Film Transistor)

30
تعداد دفعات تكرار سامانه در 
واحد زمان، يعنى ثانيه است. 

در تلويزيونهاى HD اين 
مقدار دوبرابر است.

108
   LCD اينچ بزرگ ترين اندازة
دردنيا ست كه 2/4مترعرض، 

1/35متر طول و
 2/07 ميليون پيكسل دارد.

1950

زير پيكسلها
 

رشته هاى 
مسدود شده

الية ضد خيرگى

ميكروترانزيستور

كريستالهاى 
منفعل

رشتة  نورى 
با شدت كامل



ــت مرتفع. كوه الوند كه در  ــتان همدان منطقه اي اس  اس
جنوب و غرب شهر همدان قرار گرفته،  توده اي سنگ گرانيت 
ــنگهاي آن در صنعت ساختمان سازي استفاده  است كه از س
مي شود. به طور كلي، مناطق مرتفع استان همدان هواي سرد 
ــتاني دارد و مناطق جنوبي آن- مالير و نهاوند- داراي  كوهس

آب و هواي معتدل كوهستاني است.

 استان همدان جزو استانهاي غربي ايران است كه از شمال 
به استان زنجان، از جنوب به استان لرستان، از شرق به استان 
ــتان محدود  ــاه و كردس ــتان كرمانش مركزي و از غرب به اس
ــود. شهرهاي مهم استان عبارت اند از: همدان،  اسدآباد،   مي ش

بهار، كبودرآهنگ،  اللجين،  مالير،  نهاوند و تويسركان 

ــراف همدان ديدنيهاي   در اط
طبيعي هم فراوان است؛  از جمله 
ــاي معروف علي صدر ، قلعه  غاره

جون، هيزج و غارهاي ديگر.

 سنگ نبشته هاى گنج نامه، از 
دوران هخامنشى باقى مانده است 
ــر دل يكى از صخرههاى كوه  و ب
ــدان حكاكى  ــد در غرب هم الون

شده است.
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