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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفتر انتشارات كمك آموزشي

بياييد كتاب روحمان
 را بنويسيم
امام علـي  ــة  جمل ــن  اي ــم  نمي دان
ــه كه:  ــا ن ــنيده اي ي ــالم) را ش (عليه الس

«خودشناسي، مفيدترين شناختهاست.»
ــه اعماق  ــفر ب ــي يعني س خودشناس
ــتن  ــم بس روح خود. يعني از بيرون چش
ــتن؛ راه يافتن به  ــه درون خود نگريس و ب
دهليزهاي تاريك درون؛ شناختن ضعفها 

و قوتهاي خود.
ــته است: «اگر مغز  صاحب نظري نوش
ــبيه كنيم،  ــان را به يك كوه يخ تش انس
89 است كه در زير  قسمت ناخودآگاه آن 
آب قرار دارد و براي بينندگان، ديدن آن 
ميسر نيست. برعكس، قسمت ديگر مغز 
19 باقي مانده  ــودآگاه ـ كه  يعني وادي خ
ــكيل مي دهدـ  قابل درك و كنترل  را تش

است.
ــدازه و نيروي وادي  ــارت ديگر، ان به عب
ــبت به وادي ناخودگاه،  خودآگاه مغز نس

ــت يك پرتقال است به  درست مثل پوس
خود پرتقال.»

ــي: «فايدة خودشناسي  اما شايد بپرس
چيست؟»

ــتين گام براي   به نظر مي رسد، نخس
ــي  خودشناس ــي،  بالندگ و  ــازي  خودس
ــت. ابتدا بايد معدني شناخته شود تا  اس
معدنچيان آن را بكاوند و مواد ارزشمند آن 
ــتخراج كنند. امام علي (عليه السالم)  را اس
فرموده است: «هر كس خود را شناخت، 

خدايش را مي شناسد.»
يعني اگر شگفتيهاي جهان درون براي 
ــف شود، راههايي براي معرفت  آدمي كش

خدا گشوده مي گردد.
  راستي اگر ما خود را بشناسيم، بهتر 
ــم. به تعبيري،  ــم خود را بپذيري مي تواني
ــت.  ــي مقدمة خود پذيري اس خودشناس
شناخت خويشتن يعني خود را پذيرفتن 

و راه  و  رسم سازگاري با خود و ديگران را 
ياد گرفتن.

ــتن يادداشتهاي روزانه، ما  به نظرم نوش
را به واقعيتهاي درون خودمان بهتر آگاه 
مي سازد. اغراق نيست كه برخي معتقدند: 
ــتهاي روزانه و خاطره هاي  تنظيم يادداش
ــت، تدوين كتاب «روح  زندگي، در حقيق

انسان» است.
   

ــكوفه ها مي شكفند  با آمدن باد بهار، ش
ــا در گلزار خيمه مي زنند. غبارها از  و گله

خانه ها زدوده مي شود ...
ــال، اين عادت خوب  بياييد از بهار امس
ــدي بگيريم و كتاب  ــان ج را در زندگي م

روحمان را بنويسيم.
ــور هماره  ــارت از ش ــم به آرزو مي كن
ــال نو مبارك و ايام به  ــار باشد و س سرش

كامت باشد.

ناصر نادرى
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شكل 2. وضعيت زمين در ابتداى هر فصل 

محور دوران زمين 
به دور خودش

اول دى ماه 
(شب يلدا)

اول فروردين 
ماه (نوروز)

اول تير ماه

اول مهر ماه

خوررشيد

تحويلِ سال
سيد امير سادات موسوى

ــة اعتدال بهارى»  ــال، «لحظ منجمها به لحظة تحويِل س
مى گويند. علت اين نام گذارى آن است كه در لحظة تحويِل 
سال، در تمام نقاط كرة زمين، دقيقاً طول روز و شب برابر 
ــت. يعنى هر ناظرى در هر جاى كرة زمين در روز اول  اس
بهار شاهد 12 ساعت روز و 12 ساعت شب است. شكل 1 
ــودار مربوط به عرض جغرافيايى  ــاهده كنيد. اين نم را مش
شهرى مانند تهران است، اما همة شهرها در نيم كرة شمالى 

كم و بيش نمودار مشابهى دارند.

ــى و جالبى از لحظة  ــان خاطراِت به يادماندن ــة ما در ذهنم هم
ــه ها و خانه تكانيهاى  ــال داريم. بعد از تعطيلِى مدرس تحويِل س
نزديِك عيد، باالخره نوروز فرا مى رسد. همه دوِر سفرة هفت سين 
مى نشينيم و بعد از آن كه تلويزيون تحويِل سال را اعالم مى كند، 
شروع به تبريك گفتن به هم مى كنيم و فرا رسيدِن ساِل جديد 

را جشن مى گيريم. اما يك سواِل مهم وجود دارد:
ــال چه لحظه اى است و در آن لحظه دقيقاً چه  لحظة تحويِل س

اتفاِق خاصى مى افتد؟

سـورة   6 آيـة  در 
حديد، از اين موضوع، يعنى 

كوتاه و بلند شـدن شـب و روز، 
سخن گفته شده است. در اين آيه 
از قرآن آمده اسـت: «شب را داخِل 
روز مى كند، و روز را داخل شـب. 

و او بـه آن چـه در دلها حاكم 
است، داناست.»

روزهاى سپرى شده از نوروز

ت)
ساع

ن (
زما

ت 
مد

ة 1
مار

ل ش
شك

شب

روز

ــب  ــب پاييز، يعنى «ش ــود. در نهايت آخرين ش طوالنى مى ش
يلدا»، طوالنى ترين شب سال است و در آن حالت، تقريباً شاهد 

شبى 15 ساعته هستيم.
علت تغيير طول روز و شب اين است كه محور دوران زمين به 
دور خودش، دقيقاً منطبق با محور چرخش آن به دور خورشيد 
ــراف دارد. اين موضوع  ــت. بلكه به اندازة 23/5 درجه انح نيس
ــود. به شكل 1 توجه كنيد.  باعث پديد آمدن تنوع فصلها مى ش

در اين شكل زمين را در ابتداِى هر فصل مشاهده مى كنيد.

ــاهده مى كنيد كه در ابتداى سال (يعنى نوروز)، طول روز  مش
ــت. اما هرچه به روزهاى گرم تابستان نزديك  ــب برابر اس و ش
ــود. تا اين كه در اول تير ماه،  ــويم، طول روز بلندتر مى ش مى ش
ــد. سپس مجدداً در اول  ــاعت مى رس طول روز به حدود 15 س
ــب و روز مى رسيم كه به آن «اعتدال  پاييز به اعتدالى ميان ش
ــب  ــتان ش ــدن به اول زمس ــزى» مى گوييم. با نزديك ش پايي

به شكل 2 دقت كنيد و به سؤاالت زير فكر كنيد:
1. آيا فصلهاى نيم كرة شمالى و جنوبى مثل هم هستند؟

2. چرا در نقطة قطب شـمال و قطب جنوب، شاهد شش ماه 
شب و شش ماه روز هستيم؟



مگر
 نمازگزاران

«انسـان، حريص و كم طاقت آفريده شده است. هنگامى كه 
بدى به او رسـد، بى تابى مى كند و هنگامـى كه خوبى به او 

برسد، از ديگران دريغ مي دارد؛ مگر نمازگزاران.»
[معارج/19 تا 23]

ــان به صورت احسن تقويم است و  ــت. بلكه كل خلقت انس و بد اس
ــان را مى ستايند، با آية  همچنين، آيات ديگرى كه مقام واالى انس

مورد بحث چگونه سازگار است؟
پاسخ همة اين سؤاالت با توجه به يك نكته روشن مى شود و آن 
اين است كه خداوند نيروها، غرايز و صفاتى در انسان آفريده است 
كه اينها بالقوه، وسيلة تكامل، ترقى و سعادت او محسوب مى شوند. 
ــتند، بلكه وسيله كمال او  بنابراين صفات و غرايز مزبور ذاتاً بد نيس
هستند. اما هنگامى كه همين صفات در مسير انحرافى قرار گيرند 
و از آنها سوء استفاده شود، ماية نكبت، بدبختى، شر و فساد خواهد 

بود.
فى المثل، همين حرص نيرويى است كه به انسان اجازه نمى دهد 
ــش باز ايستد و با رسيدن به نعمتى سير  به زودى از تالش و كوش
شود. اين عطش سوزانى است كه بر وجود انسان مسلط است. اگر 
ــان،  ــير تحصيل علم و دانش به كار افتد و انس ــن صفت، در مس اي
حريص در علم و يا به تعبير ديگر، تشنه و عاشق بى قرار علم باشد، 
مسلماً ماية كمال اوست. اما اگر حرص در مسير ماديات به كار افتد، 

ماية شر و بدبختى و بخل مى شود.
به تعبير ديگر،  اين صفت شاخه اى از حّب ذات است و مى دانيم 
حّب ذات چيزى است كه انسان را به سوى كمال مى فرستد. اما اگر 
ــود، به سوى انحصار طلبى، بخل، حسد و  در مسير انحرافى واقع ش

مانند آن پيش مى رود [تفسير نمونه، ج 25: ص 29].
ــاره مى كند كه نمازگزاران از اين اوصاف رذيله مبّرا  ــپس اش س

هستند: «اّال المصلّين»: مگر نمازگزاران.

آثار تربيتى نماز
  انسان، حريص و كم طاقت آفريده شده است

 (اِنَّ ااْالِنْساَن ُخلَِق َهُلوعاً).
  هنگامى كه بدى به او برسد، بسيار جزع و بى تابى مى كند 

رُّ َجُزوعاً). ُه الشَّ (و اذا َمسَّ
 و هنگامى كه خوبى به او رسد، از ديگران دريغ مى دارد 

ُه الَْخْيُر َمُنوعاً). (َو اذا َمسَّ
ــص و جمعى به معنى  ــران «هلوع» را به معنى حري جمعى از مفس
كم طاقت تفسير كرده اند. بنابر تفسير اول، در اين جا به سه نكتة منفى 
ــان ها اشاره شده است: حرص، جزع و  اخالقى در وجود اين گونه انس
بخل. بنابر تفسير دوم، به دو نكتة جزع و بخل اشاره شده است. زيرا 
ــوم، تفسيرى است براى معنى هلوع. اين احتمال نيز  آيات دوم و س
ــند. چرا كه اين دو  وجود دارد كه هر دو معنى در اين واژه جمع باش
وصف الزم و ملزوم يكديگرند. آدمهاى حريص غالباً بخيل اند و در برابر 

حوادث كم تحمل و عكس آن نيز صادق است.
شكل ظاهرى و باطنى انسان

ــؤالها مطرح مى شود كه اگر خداوند انسان را براى  اكنون اين س
ــعادت و كمال آفريده، چگونه در طبيعت او شر و بدى قرار داده  س
است؟ وانگهى، آيا ممكن است خداوند چيزى را با صفتى بيافريند 

و سپس آفرينش خود را مذمت كند؟
ــورة «تين» صريحاً  ــرآن در آية 4 س ــته، ق و از همة اينها گذش
ــاختمان آفريديم.»  ــان را با بهترين صورت و س مى گويد: «ما انس
ــان خوب و باطنش زشت  ــلماً منظور اين نيست كه ظاهر انس مس
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آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى
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تـهديـددر آستانة 
جانوران در حال انقراض ايران

محمد كرام الدينى

حتى تصورش هم وحشتناك است! تصور 
كنيد كه همة انسـانهاى كرة زمين از بين 
رفته اند و شما تنها بازماندة انسانهاى كرة 
زمين هسـتيد. با اين تصور چه احساسى 
داريد؟ تنهايى؟ نااميدى؟ وحشت؟ اكنون 
شـايد بتوانيد وضعيت جرج تنهـا را بهتر 

درك كنيد.

تنوع زيستي ديروز امروز
شـواهد بسيارى در دسـت داريم كه نشان مى دهند، تنوع زيسـتى ايران در گذشته بسيار 
بيشـتر از امـروز بوده اسـت. براى نمونـه، در يكى از قديمى تريـن آثار جانـورى ايران، در 
نهشـته هاى 9 ـ 7 ميليون سـالة منطقـه اى در مراغه، آثـارى از مورچه خـوار، تنبل، انواع 
گـور، زرافه، كرگدن، گراز، فيل، گاوسـانانى مانند آهو، گوشـت خوارانى مانند گرگ، خرس، 
سمور و كفتار، و گربه سانانى هم چون ببر دندان خنجرى و حتى ميمون در زير خاكسترهاى 

آتشفشانى سهند يافت شده است.

پرندگان در حال انقراض ايران
چهار گونـه از پرندگان ايـران در وضعيت 
بحرانـى به سـر مى برند: درناى سـيبرى، 
دال پشت سفيد، گيالن شاه خالدار. اردك 
سـفيد. 12 گونه نيز در معرض آسـيب اند: 
غاز پيشـانى سـفيد، عروس غـاز، اردك 
مرمـرى، عقاب ماهى خـور پاالس، عقاب 
تاالبـى، عقـاب شـاهى، دليجـة كوچك، 
خروس كولى دشـتى، يلوة حنايى، ميش 

مرغ، فاختة خاورى و باكالن سيمرغ، فاختة خاورى و باكالن سياه.  

در پاييز سال 1971، يكى از دانشمندان زيست شناس در جست وجوى 
حلزون، زمين جزيرة «پينتا» از مجمع الجزاير «گاالپاگوس» را مى كاويد؛ 
اما به جاى حلزونهاى كوچك، موجودى غول پيكر را يافت كه از قحطى 
ناشـى از چراى بز و كل وحشى و نيز شكار آدمى در آن جزيره جان به 
در برده بود. اين موجود غول پيكر الكپشـتى نر بود كه بعدها جرج تنها 

نام گرفت؛ چون تنها فرد از زيرگونة خود بود.
جرج تنهـا  بـراى  جفتـى  يافتـن  بـراى  زيست شناسـان  تـالش 
زيرگونـة  الكپشـت  تنهـا  ايـن  سـبب  بديـن  و  نداشـت  سـودى 
Geochelone nigra abingdoni، بى اميد به زادآورى، «كمياب ترين 
موجود زندة كرة زمين» لقب گرفت و زيست شناسـان را واداشت كه او 
را بـراى حفاظت و جلوگيرى از انقراض، به يك مركز تحقيقاتى منتقل 

كنند.

توجوى ج در تشناس زي دانشمندان از يك 1971 سال پاييز در

جرج تنها كيست؟
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تنوع زيستى امروز ايران
وضعيت امروزى حيات وحش ايران چگونه است؟ واقعيت آن است كه كسى به درستى نمى داند 
ــرزمين وارث  ــاكنان اين س چه تعداد گونة جانورى در ايران زندگى مى كنند. فقط مى دانيم س
بقايايى از تنوع بسيار و فراوانى هستند. اما تنوع و فراوانى حيات وحش امروز ايران كه پاره اى از 
ميراث طبيعى ماست، با وجود كاهش بسيار و ضربه هاى ويران كننده اى كه به ويژه در سالهاى 

اخير متحمل شده، هنوز هم چشم گير و كم نظير است.
تاكنون حدود هشت هزار گونة گياهى، 174 گونه ماهى در آبهاى داخلى، 20 گونه دوزيست، 
ــره در ايران  ــتان دار و 25 هزار گونه حش ــده، 514 گونه پرنده، 194 گونه پس ــه خزن 206 گون
شناسايى شده اند. شمار گياهان شناسايى شدة ايران برابر با كل گياهان اروپاست كه در حدود 

چهار برابر كشور ما وسعت دارد.

خزندگان در حال انقراض ايران
از خزنـدگان ايران، الك پشـت عقابى در 
وضعيت بحرانى اسـت، الكپشت دريايى، 
الكپشـت فراتـى، افعـى البـرزى، افعى 
خـال دار، كروكوديـل تاالبـى، الكپشـت 
مهميـزدار و آسـيايى، تمسـاح و افعـى 

دماوندى در خطر انقراض اند.

دوزيستان در حال انقراض ايران
دوگونه دوزيسـت، يعنى سمندر ايرانى و 
سمندر غارزى در فهرست سرخ  قرار دارند 

و از دوزيستان حفاظت شدة ايران اند.

ماهيهاى در حال انقراض ايران
شـوربختانه حـدود 12 گونـه از ماهيهاى 
در  كـه  جانورانـى  فهرسـت  در  ايـران 
معرض تهديدند، جـاى دارند: ماهى آزاد، 
سـوف، كلمـه، سـيم، زردك، سـرخ بال، 
شيشـه ماهى، ماهى شيپ، ماهى كورغار، 
سـگ ماهى غارزى، كپور دنـدان دار گنو، 
و كپور دنـدان دار زاگرس. چهار گونة آخر 
انحصـارى ايران انـد و در هيچ جاى ديگر 

كرة زمين يافت نمى شوند.

آسيب، تهديد و انقراض
اتحاديـة بين المللـى گاهي فهرسـتى به 
نـام «فهرسـت سـرخ» منتشـر مى كند.

گونه هاي اين فهرست سـه گروه اند: «در 
آسـتانة انقـراض»، «در خطـر انقراض» و 

«آسيب پذير» .
«درآسـتانة انقراض» با خطر بسـيار زياد 
روبروست، «در خطر انقراض»: در طبيعت 
در خطر انقراض اسـت و «آسـيب پذير»: 

احتمال انقراض آن در طبيعت زياد است.

انقراض  
انقـراض يعنى نابـودى گونه يـا گونه هاى 
موجـودات زنـده، در يـك محيـط يا در 
كرة زمين. ممكن اسـت گونـه اى در يك 
زيستگاه منقرض شده باشد، ممكن است 
در طبيعت منقرض شـده باشـد، اما هنوز 
يـك يا تعـدادى از آنها در باغ وحشـها يا 
مراكز پژوهشـى وجود داشـته باشد. اين 
امـكان هم وجـود دارد كه گونـه اى براى 
هميشـه در كرة زمين نابود شـده باشد و 
هيچ نمونة زنده اى از آن در سراسر جهان 

يافت نشود، مانند ببر مازندرانى.

 دارد.

راض ايران
ا ا ا ن

نانانقرقرقرقراضاضاض  
نهها گ ا نه گ د نا ن اض انق

پستانداران در حال انقراض ايران
دوگونه از پستانداران ايران، چندى است 
كه منقرض شده اند: ببر مازندرانى به كلى 
از جهان رخت بربسته است و شير ايرانى 
كـه حداقل در محيط زيسـت خود، يعنى 
ايران منقرض شـده اسـت. در فهرسـت 
سـرخ اتحادية بين المللى حفاظت، به جز 
زيرگونة ايرانى يوزپلنگ آسـيايى، خرس 
سياه و شـير ايرانى كه در آستانة انقراض 
اعالم شـده اند، 13 گونه از پسـتان داران 
ايران آسيب پذير دانسـته شده اند: پازن، 
شـنگ،  سـندى،  خفـاش  دريايـى،  گاو 
بكشتاين،  سـنجابك دم موشـى، خفاش 
خفاش انگشت دراز، خفاش حنايى، خفاش 
نعل اسـبى مديترانه اى، خفاش نعل اسبى 
كوچك، خفاش نعل اسـبى مهلى، قوچ و 
ميـش، فك خزرى و زيرگونـة ايرانى گور 

آسيايى .

آسيب، تهديد و انقراض
اتحاديـة بين المللـى گاهي فهرسـتى
نـام «فهرسـت سـرخ» منتشـر مى ك

گونه هاي اين فهرست سـه گروه اند: «
آسـتانة انقـراض»، «در خطـر انقراض

«آسيب پذير» .
«درآسـتانة انقراض» با خطر بسـيار ز
روبروست، «در خطر انقراض»: در طبيع
در خطر انقراض اسـت و «آسـيب پذي

احتمال انقراض آن در طبيعت زياد است

يافت نشود، مانند ببر مازندرانى.
راض ايران

ن، چندى است 
زندرانى به كلى 
ت و شير ايرانى 
ـت خود، يعنى 
ت. در فهرسـت 
حفاظت، به جز 
سـيايى، خرس 
 آستانة انقراض 
ز پسـتان داران 
 شده اند: پازن، 
شـنگ،  ـندى، 
بكشتاين،  فاش 
 حنايى، خفاش 
فاش نعل اسبى 
ى مهلى، قوچ و 
ونـة ايرانى گور 
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اگر راستش را بخواهى
گاهى خسته مى شوى. ديگر حوصلة هيچ كس را ندارى. 
ــم  حتى نمى خواهى با خودت هم خلوت كنى. دنيا در چش
تو خيس و نمور و خاكسترى است. فكر مى كنى هيچ كس 
ــاس مى كنى  نمى تواند تو را و نيازهاى تو را درك كند. احس
دوستانت به تو خيانت كرده اند. پدرت به فكر كارهاى خودش 
است. مادرت به دنبال حل گرفتاريهاى خانه است. هر كسى 

به فكر خويش و كارهاى خود است.  
ــتش را بخواهى خودت هم در ته دل مى دانى كه  اگر راس
همه دوستت دارند. و مى دانى كه دوست داشتن تو دليل بر 
اين نيست كه هرچه مى خواهى همان ساعت بر آورده كنند. 
گاهى دچار ناكامى مى شوى و اين ناكامى ممكن است تو را 

افسرده و گوشه گير كند.
ــوء  ــم در چنين مواردى دچار س ــب مى خواهم بگوي  خ
تغذية روحى شده اى. يعنى روحت را با غذاهاى خوب تغذيه 

نكرده اى.
ــظ و تقويت خود به غذاى  ــم براى حف همان طور كه جس
ــاز دارد، روح هم بايد با غذاهاى مخصوص  ــالم و خوب ني س
ــمى ات به  ــود. تصور كن براى تغذية جس خودش تغذيه ش
جاى خوردن غذاهاى خوب، هله هوله بخورى. كم كم خودت 
ــوى كه بدنت رو به تحليل مى رود. ضعيف  هم متوجه مى ش
ــوى و حتى ممكن است مريض شوى. يا ممكن است  مى ش
ــود. اينها را  پرخورى كنى. پرخورى هم باعث بيمارى مى ش
مى دانى و سعى مى كنى برنامة خوبى براى تغذية جسمى ات 

داشته باشى. اما آيا براى تغذية روحت هم فكرى كرده اى؟

عليرضا متولى

زندگى خوش طعم
براى داشتن زندگى خوش طعم بايد به روحت غذاهاى 
ــانى. عالمتهايى كه در ابتداى نوشته خواندى،  ــالم برس س
نشانه هاى ضعف و بيمارى روحى هستند. عاملهاى زيادى 
ــتن باعث  براى تقويت روح وجود دارند. مثالً دانش و دانس

تقويت روح است. 
اما در اين جا مى خواهم تو را با بهترين كار در زمينة كسب 
ــنى در زندگى آشنا كنم. و آن نيايش و عبادت  آرامش و روش
پروردگار است. نيايش يعنى با خدا حرف زدن. بهترين دوست 
هر انسانى خداوند مهربان است. خداى مهربانى كه در همه جا 

كنار ماست و دستهايش آمادة كمك كردن به همة ماست.
هر وقت احساس مى كنى آرام نيستى، هر وقت احساس 
ــه اى  ــوى و گوش ــت و رويت را بش بى پناهى مى كنى، دس
ــين و هرچه حرف دارى در گوشش بگو. خداوند گفته  بنش
است: «من هم نشين كسى هستم كه مرا به ياد مى آورد.» 
ــى؟ خدايى كه  ــدا باش ــين خ ــدارى هم نش ــت ن دوس
ــه چيزى را براى  ــو كلك بزند، خدايى ك ــد به ت نمى خواه
ــتانه با تو، فقط به فكر  خودش نمى خواهد و در رابطة دوس

بخشيدن و دادن است؟
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ــناس، با او دوست  ــت من، خداى بزرگ را بش بله دوس
ــو و مثل يك دوست با او نشست و برخاست كن. با او  ش

ــن. همه جا و در  ــذا بخور. با او تفريح ك ــدم بزن. با او غ ق
ــال او را در كنار خودت تصور كن. اين يك تصور  همه ح

ــت، اين يك واقعيت است. وقتى باور كنى كه  خيالى نيس
ــاس بى پناهى  ــت، هيچ وقت احس خدا بهترين پناه توس

نمى كنى.
ــان لحظة برقرارى ارتباط  ــت كه از هم و جالب اين اس

ــم زندگى ات تغيير مى كند.  ــا او، مى بينى كه رنگ و طع ب
زندگى ات خوش طعم مى شود و آرامشى را حس مى كنى 

كه تا قبل از آن هيچ وقت در زندگى ات نداشته اى. ممكن 
است به دليل بعضى از اشتباهات زندگى ات، فكر كنى كه 

ــت. كافى  ــت ندارد. اما هرگز اين طور نيس خدا تو را دوس
ــتباه كردم، بيا و اين اشتباه  ــت به خدا بگويى من اش اس

مرا ناديده بگير.
ــود.  ــتباه تو از زندگى ات حذف مى ش ــان لحظه اش هم

ــو،  ــتباه، از خدا دورتر نش ــز به خاطر يك يا چند اش هرگ
چون او هرگز از تو دور نمى شود.

بهترين غذاهاى روح 
براى نزديك تر شدن به خدا فقط بايد كارهاى خوب 

انجام بدهى. مى توانى اشتباهات خود را با انجام كارهاى 
خوب جبران كنى. براى خداشناسى بيشتر مى توانى به 

ــاى خوب در اين زمينه مراجعه كنى. علم زندگى  كتابه
ــت كه نيايش بهترين  ــيده اس امروزه به اين نتيجه رس

ــت. انجام كارهاى  ــب آرامش در زندگى اس وسيلة كس
نيك، زندگى را آرام تر و بهتر مى كند. تصور كن مى روى 
پيش پدربزرگ يا مادربزرگت كه تنها زندگى مى كنند.

ــو خوش حال  ــدازه از ديدار ت ــا چه ان ــى كه آنه مى بين
مى شوند. اين خوش حالى انگيزة مثبت و قوى به روح تو 
منتقل مى كند و تو احساس شادابى بيشترى مى كنى.

ــتند.  ــوب، بهترين غذاهاى روح هس اين كارهاى خ
ــود، هرگز بيمار و افسرده  ــت تغذيه ش روحى كه درس

نمى شود. 
ــت. اگر  ــر از غذاهاى روح اس ــكرگزارى يكى ديگ ش

ــت، او را  ــر نعمتهايى كه خداوند به تو داده اس به خاط
ــتر مى كند. اين  ــكر كنى، خداوند نعمتهايش را بيش ش

ــكرگزار من باشد، من  ــت: كسى كه ش قول خداوند اس
نعمت هايش را زياد مى كنم. 

چه نعمتى باالتر از آرامش و خوش طعمى زندگى؟! 
ــكرگزارى، خدمت به مردم و انجام كارهاى  پس با ش

ــد، روحت را تغذيه كن و به  ــوب، و نيز نيايش خداون خ
زندگى ات رنگ و بو و طعم خوش ببخش.



تصويرگر: ميثم موسوي
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اصالً تو
كي هستي؟

آقاي سرشلوغيان مثل هميشه گرفتار بود 
و انواع و اقسام كارها ريخته بود روي سرش. 
ــرف مي دويد و به  ــرف و آن ط ــي اين ط ه

كارمندهايش دستور مي داد:
ـ زود باشين! ديگه وقتي نمونده. ياالّ، كارها 
رو تمام كنين! زودتر حسابها رو چك كنين.

ــوع راه نده.  ــر! ديگه ارباب رج ـ آهاي پس
االن كه وقت مراجعه نيس! چند ساعت ديگه 

سال تحويل مي شه.
ـ مهندس! پرونده ها رو بفرست بره باال. اين 
ساعتهاي آخر، اين جا نبايد پرونده اي مونده 

باشه.
ـ خانم! شمارة شركت «ُقزبيت»  رو بگير، 
ببينم چرا جنسهاي بنجل براي ما فرستاده. 
مگه نمي دونه چند ساعت ديگه سال تحويل 

مي شه و ما وقت اين كارها رو نداريم؟!
ــازه واردي افتاد كه  ــرد ت ــه م ــش ب نگاه

پرونده اي توي دستش بود.
ـ چيه آقا! چكار داري؟

ـ مي خواستم اين پرونده رو برام امضا كنين.
ـ اي آقا! االن كه وقت اين كارا نيست. برو 

بعد از سيزده بيا!
ـ آقا! تو رو خدا. فقط يه امضا مي خوام.

ـ عزيز من! مگه نمي بيني سرم شلوغه! برو 
ــيزده. آهاي پسر! آقا را به بيرون  تا بعد از س

راهنمايي كن.
پيرزني در اتاقش را زد:

ــرم  ــد! نه بفرماييد! كار دارم. س ـ بفرمايي
شلوغه.

ـ ننه جون! من زياد وقتتو نمي گيرم. فقط 
ــرياش رو  اين پروندة منو نيگا كن، كم و كس

بهم بگو.
ــرو بعد از  ــادر. وقت ندارم. ب ــه م ـ نمي ش

سيزده بيا.
تلفنش زنگ زد. گوشي را برداشت.

ـ بله؟ بفرماييد! چي جلسه؟ ساعت چند؟ 
باشه خودمو مي رسونم. ولي ساعت پنج نه!

جلسه رو بندازين ساعت شش و نيم.

ــي را گذاشت. چشمش به جوان تر و  گوش
ــه اي افتاد كه روبه رويش  تميز و خوش قياف

ايستاده بود.
ــتش گرفته بود و داشت  ــاخه گلي دس ش

لبخند مي زد. عصباني شد.
ـ چرا مي خندي؟ منو مسخره مي كني؟

ــرض مي كنم  ــالم ع ــار دارين! س ـ اختي
خدمت شما!

ــرو بعد از  ــت ندارم. ب ــالم. وق ـ عليك س
سيزده بيا!

ــن االن پيغامم رو به  ـ ولي من بايد همي
شما بدم.

ــيزده.  ــود! وقت ندارم. برو بعد از س ـ بيخ
آهاي پسر! بيا آقا رو به بيرون راهنمايي كن!

ــد. كيفش را برداشت و با عجله از  بلند ش
اتاق خارج شد. جوان دنبالش دويد.

ـ صبر كن جناب رييس!
برگشت و گفت: «مگه نمي گم وقت ندارم؟»

ــينش را  ــدو به خيابان رفت. ماش و بدو ب

 سيد سعيد هاشمي 
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روشن كرد، گاز داد و دور شد. كنار آرايشگاه 
نگه داشت. پياده شد. وقتي مي خواست وارد 
ــود، جوان خوش تيپ را كنار  ــگاه ش آرايش

آرايشگاه ديد.
ــمجي! مگه  ـ اِ... اِ... اِ... جوون تو چه قدر س

نگفتم برو بعد از سيزده بيا؟
ــد و نفس زنان گفت: «ولي  جوان با لبخن

بعد از سيزده خيلي دير مي شه.»
ــوان را بدهد، وارد  بدون اين كه جواب ج
ــد. توي آرايشگاه كيپ تا كيپ  آرايشگاه ش
ــمكي به آرايشگر  مشتري نشسته بود. چش
ــتري زير دستش را از  ــگر فوراً مش زد. آرايش
روي صندلي پايين آورد و آقاي سرشلوغيان 
را روي صندلي نشاند. سرو صداي مشتريها 
ــگر گفت: «جناب آقاي سر  بلند شد. آرايش
شلوغيان وقت قبلي داره. شماها اگر ديرتون 

مي شه، مي تونين برين يه آرايشگاه ديگه.»
جوان وارد آرايشگاه شد. آقاي سرشلوغيان 
ــون من  ــو چي از ج ــه بچه، ت ــت: «آخ گف

مي خواي؟»
ـ اومدم پيغاممو خدمتتون عرض كنم.

ـ خب بگو.
ــر و  ــوان آمد حرفي بزند، دوباره س تا ج
صداي مشتريها بلند شد. چند تا از مشتريها 
ــوان هم مي خواهد  ــه خيال اين كه آن ج ب
ــدند دست و پاي او  توي نوبت بزند، بلند ش
را گرفتند و به بيرون پرتش كردند. آرايشگر 
ــلوغيان را  فوري ترتيب موهاي آقاي سرش
داد. آقاي سرشلوغيان يك چك پول گذاشت 
ــگر و بدون خداحافظي از  كف دست آرايش

آرايشگاه رفت بيرون.
توي خيابان چشمش به جوان افتاد. جوان 
ــهايش را كه خاكي شده بود،  ــت لباس داش
مي تكاند. آقاي سرشلوغيان فوري پريد توي 
ماشينش. آن را روشن كرد وگاز داد و رفت. 
كنار يك شركت نگه داشت. به سرعت پياده 
شد. تلفن همراهش زنگ زد. آن را از جيبش 
ــرد. از خانه بود. قطع كرد.  ــگاه ك در آورد و ن
مي خواست وارد شركت شود كه چشمش به 
جوان گل به دست افتاد. جوان هنوز داشت 
لبخند مي زد. تا دهانش را باز كرد كه چيزي 
ــلوغيان يقة او را گرفت و  بگويد، آقاي سرش

پرتش كرد آن طرف.
ـ از جون من چي مي خواي جوون بي كار؟!

ــاعتش  ــرعت از پله ها باال رفت. س و به س
ــاعت از  ــرد. هفت ونيم بود. يك س را نگاه ك
ــه گذشته بود. وقتي وارد جلسه  شروع جلس
ــد، بناي داد و فرياد گذاشت كه چرا مردم  ش
وقت شناس نيستند و مگر االن وقت جلسه 

گذاشتن است.
ــرام او و البته  ــه به احت حاضران در جلس
بيشتر به خاطر ترس چيزي نگفتند. جلسه 
ساعت نه و نيم شب تمام شد. توي اين مدت، 
هفت هشت بار تلفن همراهش زنگ زد، اما 
ــه كه  او قطع مي كرد و جواب نداد. از جلس
بيرون آمد، به طرف آسانسور رفت و دكمة 
ــور كه باز شد، يكدفعه  آن را زد. در آسانس
ــور ديد؛ گل به دست  جوانك را توى آسانس
ــد. فورى دكمه  و لبخند به لب. عصبانى ش
ــار داد و آسانسور رفت باال. خودش با  را فش
عجله از پله ها پايين آمد. سوار ماشين شد و 
ماشين را روشن كرد. كمى فكر كرد ببيند 
كه االن بايد كجا برود. يادش آمد كه خريد 
ــرف ميدان. وقتى پياده  دارد. گاز داد به ط
شد، جوان را روبه روى خودش ديد. فرصت 
ــود. با عجله به طرف  ــت معطل او ش نداش
ــا راه افتاد. جوان هم دنبالش. جوان  مغازه ه
ــس اجازه بدهيد  ــى  مى گفت: «آقاى ريي ه

فقط يك كلمه عرض كنم.»
- نمى شه. وقت ندارم، بعد از سيزده بيا.

تند تند وارد مغازه ها مى شد. بدون اين كه 
ــد، خريد مى كرد.  ــها را خوب نگاه كن جنس
ــول مى داد و  ــيرينى... پ آجيل، گز، ميوه، ش
مى آمد بيرون. به ساعتش نگاه كرد. 11 شب 

بود.
- اُه اُه... خيلى دير شد!

سوار ماشينش شد. خيابان حسابى خلوت بود.
ــدر خلوته؟ خب خدا را  عجيبه! چرا اين ق

شكر! مثل اين كه شانس به ما رو آورده.
برخالف هميشه كه بعد از دو سه ساعت 
معطلى توى ترافيك به خانه مى رسيد، اين 
ــاعته دم در خانه بود. پياده شد.  دفعه نيم س
خشكش زد. جوانك دم در خانه اش ايستاده 
ــاخه گلى در  ــدى بر لب و ش ــود؛ با لبخن ب

ــت. سالم كرد و گفت: «خدمت رسيدم  دس
كه بگم...»

ــيدى! تو امروز  - غلط كردى خدمت رس
پدر منو در آوردى. آدرس اين جا رو كى بهت 

داده؟
ــى و اردنگى جوانك  ــا دو تا پس گردن و ب
ــار پياده رو. بعد  ــرت كرد توى جوى كن را پ
ــايل را از ماشينش پايين  با خيال راحت وس
آورد و زنگ در را فشار داد. صداى خانمش از 

پشت آيفون به گوشش رسيد: «كيه؟»
- باز كن عزيزم، منم.

- برو همون جا كه بودى.
ــد. آقاى  ــته ش ــى آيفون گذاش تق! گوش
ــايد  ــب كرد. فكر كرد ش ــلوغيان تعج سرش
خانمش خواب آلود بوده و او را نشناخته است. 
دوباره زنگ را فشرد. صداى آيفون بلند شد.

- كيه؟
- عزيزم منم سرشلوغيان، درو وا كن.

- مگه كرى؟ گفتم برو گم شو همون جا كه 
بودى!

- خانمى! نكنه منو نشناختى؟!
ــت، اما حاال  ــناخته بودم - نه تا حاال نش
ــس برات مهم  ــتى. هيچ ك فهميدم كى هس
نيست. برو دنبال كارت. اگه يه بار ديگه زنگ 

بزنى و مزاحم بشى، تلفن مى زنم به 110.
گوشى را گذاشت. آقاى سرشلوغيان نزديك 
بود شاخ در آورد. با خودش گفت: «عجيبه ها! 

انگار اين شب عيدى ديوونه شده!»
ــت و به ديوار تكيه داد. چشمش به  برگش
ــوان افتاد كه تازه از جوى بيرون آمده بود  ج
ــت آب را از كت و شلوارش مى گرفت.  و داش
ــت طرفش و  ــوخت. رف ــش به حال او س دل
ــراى چى منو عصبانى  گفت: «آخه جوون ب
مى كنى؟ ديدى چه كار كردى؟ هم اعصاب 
منو خط خطى كردى، هم خودتو به اين روز 

انداختى.»
ــت: «من فقط  ــدى زد و گف ــوان لبخن ج

مى خواستم يه پيغام بهتون برسونم.»
ـ ببينم اصًال تو كى هستى؟...

دوسـت جوان من! پايان اين داستان را تو 
حدس بزن و برايمان بنويس و به نشانى 

مجله بفرست.
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سياوش شايان

ملحه

نمك به اين ارزاني
همه جاي دنيا، نمك به اين ارزاني و فراواني 
نيست كه در سرزمين ما هست. در اين جا 
هر وقت نمك آشپزخانه تمام شد، با قيمتي 
ــي  ارزان آن را از نزديك ترين خواربارفروش
ــته هاي كوچك و بزرگ مي خريم و  در بس
ــع مي كنيم. اما در همه جاي  نيازمان را رف
ــت. شايد باور  دنيا وضع چنين نبوده و نيس
ــاي تاريخي،  ــا در برخي دوره ه ــد، ام نكني
ــه به جاي  ــمند بوده ك نمك آن قدر ارزش
اسكناسهاي امروزي از نمك براي دريافتها و 
پرداختها در خريد و فروشها استفاده مي شده 
است. اكنون بياييد سري به يكي از جاهايي 
بزنيم كه قدري از نمك مورد نياز كشورمان 
را تأمين مي كند؛ يعني چيزي حدود 100 

هزار تن در سال!

معدن نمك ملحه
ــدود 50  ــه» در ح ــك «ِملِح ــدن نم مع
ــمنان قرار دارد. كافي  كليومتري جنوب س
ــهر به سمت  ــت جاده اي را كه از اين ش اس
جنوب و به سوي واليتي به نام «حسينان» 
ــا پس از طي حدود  مي رود، دنبال كنيد ت
ــعابي معدن برسيد  30 كيلومتر، به راه انش
ــده  ــته ش كه روي تابلويي در كنار آن نوش
است: «معدن نمك ملحه». خب حاال چند 
تا سربااليي و سرازيريي و پيچ و خم جاده اي 
ــره در آن دوروبرها  ــا باالخ ــي كنيد ت را ط
ــك را ببيند. يك  ــدن نم دروازة ورودي مع
ــنگ نمك، جلوي در ورودي  تكة بزرگ س
ــما خوش آمد مي گويد و شما  معدن، به ش

قبول مي كنيد كه راه را درست آمده ايد.

گنبد نمكي
ــنه مي شويد،  از همان جلوي در قدري تش
ــك، رطوبت بدن و محيط را جذب  زيرا نم

ــس فراموش نكنيد، هنگامي كه  مي كند. پ
به معدن مي رويد، چند بطري آب معدني با 
خود همراه كنيد. در گوشه و كنار محوطة 
معدن، قطعات ريز و درشت نمك در رنگهاي 
متفاوت چشم را به خود مي خوانند. و شما 
كه براي ديدار همين سنگ نمكها از راههاي 
دور و نزديك آمده ايد، چشم اندازي زيباتر 
از اين سنگها و تپه ماهورهايي كه نمكها را 
ــهاي متفاوت از آنها جدا مي كنند،  به روش
پيدا نمي كنيد. داخل معدن حوضچه هايي 
ــد و ياد بالل مي افتيد  از آب نمك مي بيني
كه اگر بود، در اين حوضچه هاي نمكي چه 

مزه اي پيدا مي كرد!
ــك از دور و نزديك  ــاي معدن نم ديواره ه
ــده و جاي  ــتخراج ش ــت. جايي اس پيداس
ــران در حال كارند تا قطعات  ديگري كارگ
ــك را از دل كوه جدا  ــزرگ و كوچك نم ب
كنند. واقعاً اين همه نمك را تاكنون يكجا 
نديده ايد. اين جا كوهي از نمك است و اگر 
ــر علمي بخواهيد نامي برآن بگذاريد،  از نظ
ــت.  ــد نمكي» دقيق ترين نام اس نام «گنب
ــي در نواحي گوناگون ايران  گنبدهاي نمك



 11
 فروردين90  7

ــمنان، در  ــود دارند؛ عالوه بر جنوب س وج
غرب گرمسار، جادة قم و كاشان، در گوشه 
ــارس و در ميان كوههاي  ــتان ف و كنار اس
ــارس و از  ــري از خليج ف ــرس، در جزاي زاگ
ــر، جزيرة هرمز.  ــهورتر و مهم ت همه جا مش
ــت و  ــيار متفاوت اس ــن اين گنبدها بس س
قديمي ترين آنها حدود 350 ميليون سال 
ــما  ــر دارند! تعجب نكنيد. نمكي كه ش عم
ــز و بپاش مي كنيد،  ــد و آن را بري مي خوري
ــه روزگاري به عنوان «پول  ــالوه بر آن ك ع
رايج» مورد استفاده بوده است، سن زيادي 
ــاي نمك در حالت  ــم دارد. بلورهاي زيب ه
ــكل مكعب رشد مي كنند. اگر  عادي به ش
باور نمي كنيد نمكهاي خانه را با ذره بين به  

دقت وارسي كنيد.
نمكهايي كه از دل كوههاي نمكي يا همان 
ــد، در  ــت مي آين ــاي نمكي به دس گنبده
اصطالح معدن كاوان به «نمك نر» معروف 
ــت. اما «نمك ماده» نمكي است كه از  اس
ــوره زارها به  دست مي آيد. پس  پهنه هاي ش

نمك يا كوهي است يا درياچه اي. 

نمك در صنايع
نمك را در صنايع متفاوت استفاده مي كنند؛ 
ــازي.  ــيميايي گرفته تا چرم س از صنايع ش
ــت  ــنگ نمكها روي دس به همين دليل س

ــد. آنها را از هم  معدن كاوان باقي نمي مانن
جدا مي كنند، نمكهاي خالص تر را گران تر 
ــراه با رس و مواد  ــاي ناخالص (هم و نمكه
ــند. در دامداريها  ديگر) را ارزان تر مي فروش
ــتفاده  ــه عنوان مكمل غذاي دام مورد اس ب
ــنگ نمكهايي كه  ــرار مي گيرد؛ همان س ق
ــپزخانه هاي  ــا را در آش ــت آنه ــن اس ممك
رستورانهاي در قطعات بزرگ و كوچك هم 
ديده باشيد كه در خيس كردن برنج از آنها 

بهره مي برند.
نمكهاي معدن ملحه خلوص زيادي دارند و 
گاه در ميان آنها، بلورها و قطعاتي با خلوص 
ــود. در  ــم پيدا مي ش ــدود 99 درصد ه ح
ــرمهاي غذايي نمكي و سديمي از  تهية س
ــيار خالص استفاده  اين سنگ نمكهاي بس
ــم در بلورهاي نمك كه  مي كنند. گاهي ه
ــود،  به آنها اصطالحاً «هاليت» گفته مي ش
ــود كه رنگ  ــاس» يافت مي ش ــدري «پت ق
آبي تيره يا ارغواني زيبايي به سنگ نمكها 
ــي ارغواني  ــنگهاي نمك ــن س ــد. اي مي ده

ــات بزرگ و  ــتريان زيادي دارند. قطع مش
ــند و در آنها المپ  كوچك آنها را مي تراش
ــنگ را بر پايه اي  ــرار مي دهند و قطعه س ق
ــتوار مي كنند. يك لوستر زيباي نمكي،  اس

جلوه اي خاص به خانه مي دهد.
ــه تازگي، از اين قطعات خوش مزة نمكي  ب
استفادة ديگري هم مي شود: آنها را در خانه 
قرار مي دهند تا افسردگي را از آن دور كند 
ــا جذب امواج زيان آور مخابراتي، محيط  و ب
ــايد شورمزه اي! به خانه  سالم و شفاف و ش
بدهد، مي خواهيد يكي از اين قطعات نمك 
را در خانه داشته باشيد؟ پس حركت كنيد. 
بهترين زمان رسيدن به گنبد نمكي ملحه، 

همين روزهاست.
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سيده  فاطمه شبيرى

كارها را به فتوشاپ بسپار
آشنايـى با پالت Actions در فتوشاپ

ــم اوليه، يكى از عكسهايمان را  از وقتى جلوى چش
ــى قديمى و فرسوده تبديل كردم، كارم در آمده.  به عكس
ــهايش را نشان مى دهد و از من مى خواهد  يكى يكى عكس
ــا عكس را  ــا اين جا 8ـ  7 ت ــا را قديمى كنم. ت ــة آنه هم
ــده ام. تا حاال ياد استفاده  ــته ش تغيير داده ام و ديگر خس
ــتش را بخواهيد، از روزى  ــت actions نبودم و راس از پال
ــاپ را ياد گرفتم تا حاال اصًال فكر نمى كردم اين  كه فتوش
ــد. اما حاال فكر مى كنم امروز  پالت چيز به درد بخورى باش

مى تواند به داد من برسد!

ــود. هر   از اين پس هر كارى كه انجام دهيم ذخيره مى ش
ــتيم ديگر عمليات ذخيره سازى متوقف  كجا هم كه خواس
ــة «Stop» كليك  ــت روى دكم ــود، در پايين اين پال ش
مى كنيم. اگر خواستيم دوباره عمليات ضبط را ادامه دهيم، 

روى دكمة «Record» كليك مى كنيم.

گام دوم: اجراى عمليات روى ساير تصاوير
 actions ــه پالت ــدى را باز مى كنيم. ب حال عكس جدي
ــاخته ايم، انتخاب و روى  مى رويم و آن actions را كه س
دكمة «Play» كليك مى كنيم. بالفاصله تمامى تنظيمات 

ما روى عكس جديد اعمال مى شود.

گام اول: ضبط مراحل اجراى عمليات
براى اين كار ابتدا وارد پالت «actions» مى شويم (تصوير 1)

 بعد گزينة «Create a New Action» را مى زنيم.

ــود كه از ما  ــا كليك روى اين گزينه، پنجره اى باز مى ش ب
يك نام براى عملياتمان مى خواهد. آن را وارد و روى دكمة 

«Record» كليك مى كنيم.

اگـر بيـن ايـن عمليـات بخواهيـم بخشـى از تغييـرات 
انجام نشـود، در سـمت چـپ پالت يك سـتون وجـود دارد كه 
در آنها عالمت تيك مشـاهده مى شـود. كافى اسـت عالمت را از 
كنـار تغيير مـورد نظر برداريم تـا ديگر آن بخش اعمال نشـود.

انجام مراحل متوالى به صورت اتوماتيك
ــط پالت actions مى توانيم عملياتى را كه روى يك  توس
ــر فايل ديگرى باز  ــام داده ايم، ذخيره كنيم و اگ عكس انج
كرديم، با اعمال آن، نرم افزار به طور خودكار تمامى عمليات 
ذخيره شده را روى آن عكس نيز انجام دهد. مثًال اگر عكسى 
را در چهار مرحله به عكسى قديمى تبديل كرده ايم (در ادامة 
ــم كرد)، مى توانيم با  ــب، اين مراحل را نيز ذكر خواهي مطل
ضبط كردن مراحل تغيير، آن را روى هر فايل دل خواه ديگر 

نيز اجرا كنيم.

نكته
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تبديل تصوير به عكسى قديمى و فرسوده
ــس قديمى، از منوى «Image» گزينة  براى تبديل تصوير به عك
ــا  ــم ي ــاب مى كني «Adjustment > Desaturate» را ا نتخ
كليدهاى Shift + Ctrl + U را مى فشاريم. تصوير ما در اين مرحله 

سياه و سفيد مى شود.
ــة  گزين و  ــم  مى روي ــر»  «فيلت ــوى  من ــه  ب ــون  اكن
ــراى  ب ــم.  مى كني ــاب  انتخ را   «Noise > Add Noise»
ــة  گزين و  ــم  مى كني وارد  را   30 ــدد  ع ــدار)  (مق   Amount
ــم. Distribution نيز  ــك مى زني «Momochromatic» را تي
بايد روى Uniform تيك خورده باشد. در اين مرحله تصوير حالت 

فرسوده پيدا مى كند.

حاال براى اين كه رنگ تصوير مثل عكسهاى قديمى متمايل به قهوه اى 
 «Image» را مى فشاريم و يا اين كه از منوى Ctrl + L شود، كليدهاى
ــم. در  ــاب مى كني ــة «Adjustment > Levels» را انتخ گزين
ــود، در خانة اول «Output levels» عدد  پنجره اى كه باز مى ش

80 را وارد مى كنيم .

 سپس كليد Ctrl + U را مى فشاريم و يا اين كه  از منوى  Image، گزينة 
«Adjustment > Hue/ Saturation» را انتخاب مى كنيم. 
در پنجره اى كه باز مى شود گزينة «Colorize» را تيك مى زنيم. 
ــپس براى «HUE» مقدار 35، براى «Saturation» مقدار  س

25 و براى «Lightness» مقدار -30 را وارد مى كنيم.



... هر ورقش دفترى است معرفت كردگار
يونانيان باسـتان معتقد بودنـد كه خاك تمام 
نيازهـاى گيـاه را برآورده مى كنـد. تقريباً دو 
هزار سال طول كشـيد تا نادرستى اين پندار 
روشـن شـود. در اواسـط قـرن 17 ميـالدى، 
پزشك و شيمى دانى از بلژيك، به نام هلمونت، 
يك درخت بيد مجنون را در بشـكه اى رويش 
داد و بـه خاك آن هيچ چيـزى جز آب اضافه 
نكرد. پنج سـال بعد او متوجه شد كه درخت 

رشد كرده است و 75 كيلوگرم وزن دارد؛ 
حال آن كه خاك در حـدود 60 گرم از 

وزن خود را از دست داده است. او از 
اين آزمايش هوشمندانه يك نتيجة 
درست و يك نتيجة غلط گرفت: به 
درسـتى فهميد كه گيـاه اكثر مواد 

خود را از خاك به دست نمى آورد، ولى 
به غلط نتيجه گرفت كه اكثر وزِن درخت 

ناشى از آبى است كه وى به خاك اضافه كرده 
بود.

در واقـع هلمونـت از فراينـد «فتوسـنتز» و 
تبديل انرژى نورانى غافل بود. البته فهم دقيق 
اين فرايند معجزه آسـا، تنها در قرن بيسـتم 
ميالدى نصيـب آدمى شـد. به طـور خالصه، 
«فتوسنتز» فرايندى است كه طى آن گياهان 
انرژى نورى خورشـيد را مى گيرند و با تركيب 
كربن دى اكسيد و آب، اكسيژن و گلوكز فراهم 
مى آورند. معادلة شـيميايى فتوسـنتز به طور 

انرژى نورىخالصه به صورت زير است:

6CO2       +       6H2O     →  C6H12O6    +     6O2

           گاز اكسيژن             گلوكز                 فتوسنتزآب       كربن دى اكسيد
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الية ازون
محافظ زمين

مهدي شيرزاد
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تبديل اكسيژن به ازون
 CO2 ،فتوسـنتز در گياهـان
اتمسفر زمين را كاهش مى دهد و 
در مقابل، اكسيژنى توليد مى كند 
كـه گياهـان و جانـوران و اكثـر 
جانداران براى تنفس سلولى 
به آن نيـاز دارند. عالوه 
اكسـيژن در  ايـن،  بر 
اليه هاى بااليى جّو به 
ازون تبديل مى شود. 
ازون در واقع شكلى 
اسـت،  اكسـيژن  از 
بـا سـه اتـم (O3) كه 
نقـش حفاظتـى مهمى را 
براى زندگـى روى زمين بازى 
مى كند. وقتى تشعشعات پرانرژى خورشيدى ملكولهاى 
O2 را مى شـكند، هم زمان O3 هم شـكل مى گيرد. الية 
 (UV) ازون سـطح زمين را از گزند تابش ماوراى بنفش
خورشـيد حفظ مى كنـد. تابش UV بـراى جانوران و از 
 UV جمله انسان، زيانبار اسـت. براى مثال، تشعشعات
باعث آفتاب سـوختگى و سـرطان پوسـت مى شود. به 
عالوه، تحقيقاتى نشـان مى دهند كـه UV مى تواند به 

محصوالت كشاورزى هم آسيب برساند.
ماريو مولينا، از دانشگاه MIT، در سال 1955 به خاطر 

تحقيـق روى چگونگى آسـيب ديدن الية ازون توسـط 
آلوده كننده هاى شيميايى، موفق به دريافت جايزة نوبل 

شد.
مولينـا ثابت كرد كـه گروه خاصى از مواد شـيميايى 
به نـام «كلروفلوروكربن»هـا يا «CFC»ها بـه الية ازون 
صدمه وارد مى كنند. در آن زمان CFCها به ميزان قابل 
توجهـى در خنـك كننده ها و نيز در قوطيهاى اسـپرى 
به عنوان عامل ايجاد كنندة فشـار براى خروج مواد و در 
فرايندهاى ايجاد فومهاى پالستيكى به كار برده مى شد. 
CFCها تركيبات بسـيار پايدارى هستند و بدون آن كه 
تجزيه شـوند، بـه ارتفاعات باالى جو مى رسـند. تابش 
خورشـيدى، CFCها را بـه «راديكالهـاى آزاد» تبديل 

مى كند كه مى تواند ازون را تخريب كند.
در سـال 1985، دانشـمندان از بين رفتن عظيم الية 
ازون را در اطراف اقيانوس منجمد جنوبى به صورت يك 

«سوراخ ازون» ثابت كردند.
گرچه امروزه توليد CFCها در كشورهاى توسعه يافته 
به كلى متوقف شـده و در كشورهاى در حال توسعه هم 
CFC رو به كاهش است، ولى به دليل پايدارى فوق العاده
هاى موجود در اتمسفر، به نظر مى رسد كه الية ازون تا 
اواسـط قرن 21 هم ترميم نشـود. امروزه در اكثر خنك 
كننده ها ـ مثل يخچالها ـ از موادى استفاده مى شود كه 
قبل از رسـيدن به اليه هاى بااليى جو تجزيه مى شوند و 

از بين مى روند.

منبع
«بيولوژى كمپبل»، كمپبل ـ ميشل ـ ريس، جلد (1).
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زبان اسپانيايي
سومين زبان جهان

تاريخچه
ــپانيايي فرزند زبان التين است  زبان اس
ــوي،  ــي از خواهران زبانهاي فرانس و يك
ــوئدي، ايتاليايي، پرتغالي و رومانيايي  س
محسوب مي شود. همان طور كه مي دانيد، 
ــن هم يكي از فرزندان زبانهاي  زبان التي

هند و اروپايي است.
ــول زبان التين  ــپانيايي از تح زبان اس
ــي و اختالط  ــربازان روم محاوره اي س
ــبه جزيرة  ــا زبانهاي محلي در ش آن ب
ايبري حاصل شده است. در سال 711 
ميالدي، اعراب به كشور اسپانيا حمله 
ــد و آن جا را به تصرف در آوردند و  بردن
حدود 800 سال در آن منطقه حكومت  
ــپانيايي تحت  كردند. از اين رو زبان اس
تأثير زبان عربي قرار گرفت و واژه هاي 
ــياري از عربي وارد زبان اسپانيايي  بس
شد. به طوري كه حدود چهار هزار واژه 
با منشأ عربي در اين زبان يافت مي شود 
كه تقريباً همه با «al» شروع مي شوند؛ 

.alhambra يا alchohole  مثل
ــور جهان  ــپانيايي در 19 كش ــان اس زب
ــود و حدود 450 تا 500  صحبت مي ش
ميليون گويشور دارد. بيش از 25 ميليون 

ــوران در اياالت متحده  ــر از اين گويش نف
آمريكا از جمله كاليفرنيا، آريزونا، تگزاس، 
فلوريدا و نيويورك زندگي مي كنند. شكل 
اصلي زبان اسپانيايي «كاستيلي» نام دارد. 
و يكي از پرگويش ترين زبان هاي جهان 
محسوب مي شود. به دليل جمعيت بزرگ 
ــپانيايي زبان در آمريكاي جنوبي، به  اس
ــد  ويژه مكزيك و افزايش نرخ تولد و رش
ــپانيايي زبان،  ــورهاي اس اقتصادي كش
ــپانيايي  ــي از مردم معتقدند كه اس برخ
سومين زبان به لحاظ تعداد گويشور در 

جهان است.
ــان عربي بر  ــر تأثيراتي كه زب ــالوه ب ع
ــته است، تأثيرات  زبان اسپانيايي داش
ــن زبان  ــز بر اي ــوم ايبري ني ــي ق زبان
مشاهده مي شود. يكي از اين تأثيرات، 
ــوند  ــاص آنها به كاربرد پس گرايش خ
ــروزه  ام ــه  ك ــت  اس  «rro» و«rra»
ــگ) و  ــل perro (س ــي مث در كلمات
ــود.  مي ش ــده  دي ــه)  (تخت  pizarra
همين طور است صامت«z» در انتهاي 
 perez ــپانيايي، مثل نام خانودگي اس
ــس) و  ــِرس)، Martinez (مارتين (پ

Rodrignez (روديرگِوس).

اسپانيا در جنوب اروپا و در شبه جزيرة «ايبري» 
قرار دارد. اين كشور پل ارتباطي ميان قارة آفريقا 
و قارة اروپاست. هم چنين اين سرزمين مهدگاو 

بازان است كه به آنها «ماتادور» مي گويند.
در سال 1110 قبل از ميالد، فنيقيها در سرزمين 
«Hispania» ساكن شدند و زبان اسپانيايي را 

رواج دادند.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uno اُ لْو
Dos ُدس
Tres قرس

Cuatro كو آترون
Cinco سينُك
Seis سييِس
Siete سي هِ تِه
ocho اوُچ
nueve نوِه به
Diez ديِس

اعداد از 1 تا 10 در زبان اسپانيايي
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ضرب المثل هاي اسپانيايي
ــر مي خواهي زياد عمر   اگ

كني، در جواني پير بشو.
ــاً با  ــياه را غالب ــت س  دس
ــان  ــفيد پنه ــتكش س دس

مي كنند.
چند واژة اسپانيايي

 negro = سياه
blanco = سفيد
Padre = پدر
Padres = والدين
Señor = آقا
Señora = خانم
hija = فرزند دختر
hijo = فرزند پسر
la mjilla = چشم

hermana = خواهر
 la nariz = بيني
hermano = برادر
lan cara = صورت
abuelo = پدربزرگ
la cabeza = سر
abuela = مادربزرگ
la pirena = يا
la mano = سر

برخي ويژگيهاي الفبايي
«b» و «v» هر دو مثل هم تلفظ 
ــظ  ــوند (b = v) تلف مي ش
مي شوند و فقط براي تلفظ 
ــا  ــد از m و n، لبه «b» بع

كامًال به هم مي چسبند.
ــورت، براي  ــر اين ص در غي
ــوا از  ــي ه ــظ «b» كم تلف

ميان لبها خارج مي شود.
ــروف  ــد از «g» ح ــر بع اگ
صدادار i , e داشته باشيم، 
ــل  تبدي «خ»  ــه  ب «گ» 
ــد از آن  ــود و اگر بع مي ش
[a, o, u] باشد، همان طور 
تلفظ مي شود.«j» در برخي 
ــي  ــق «خ» و در برخ مناط

ديگر «ج» تلفظ مي شود.
به آخر اسامي مذكر مصوت 
«o» و به آخر اسامي مؤنث 

«a» اضافه مي شود.

ويژگيهاي زبان اسپانيايي
دو نوع لهجه در اين زبان وجود دارد: اسپانيايي كه در اسپانيا صحبت 
مي شود و مردم آن منطقه به آن «Espana» يا «اسپانيا» مي گويند 
ــود و به نام «لهجة  و لهجة ديگر كه در آمريكاي التين صحبت مي ش
ــپانيايي را همان گونه كه  ــان اس ــت. زب ــكاي التين» معروف اس آمري
مي نويسند، مي خوانند و اين يكي از ويژگيهاي مثبت آن است. عالوه 
ــيريني خاصي به آن مي دهد. جالب  ــر قافيه دار و آهنگين بودن، ش ب
ــتور زبان بسيار شبيه به زبان  ــت بدانيد كه اين زبان از لحاظ دس اس

فارسي و از لحاظ واژگاني بسيار شبيه به انگليسي است.

الفباى اسپانيايى
Aa
Bb
Cc

CH ch
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj

Kk
Ll

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

آ
ِب
ِث
oچ
oد
اِ

o اِنه
خه يا گ

آچه
اي
ُختا
كا

o اِل
اليِه
امِه
 انِه
 انيِه

اُ
په
كو
اِر

oاِس
ِتِ
او

اوبِه
دوبله ِب
ايكس
ايگريگا

تِتا
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«يونسكو»، بازوى علمى، فرهنگى و آموزشى 
«سازمان ملل متحد»، در سال 1972 تشكيل 
كنوانسيونى براى شناسايى، حفاظت و معرفى 
ــر را در گوشه و  ميراث فرهنگى و طبيعى بش
كنار جهان تصويب كرد. تاكنون 180 كشور 
دنيا كنوانسيون ميراث جهانى را امضا كرده اند 
و نزديك به 800 محوطة فرهنگى و طبيعى 
ــكو به ثبت  ــت ميراث جهانى يونس در فهرس

رسيده اند.
ايران با تاريخ عظيم و پشتوانة غنى فرهنگى 
كه دارد، تاكنون 10 اثر را در فهرست يونسكو 
ــت.  ــراى معرفى به جهانيان، ثبت كرده اس ب
ــت كه  تعطيالت عيد نوروز فرصت خوبى اس
همراه با خانواده تان سرى به اين آثار ماندگار 

و زيباى سرزمينمان بزنيد.

ــتان  ــتر در اس ــيابهاى شوش ــة آس مجموع
ــياب است كه  ــامل دهها آس ــتان ش خوزس
ــا پيش از  ــة صنعتى ت ــن مجموع بزرگ تري
ــتفاده  ــمار مى رود. اس ــالب صنعتى به ش انق
ــا ايجاد  ــى ب ــرايط اقليم ــاس ش از آب براس
شبكه هاى زيرزمينى زير شهر شوشتر، يكى 
از هوشمندانه ترين شكلهاى معمارى شهرى 

ـ آبى را به نمايش گذاشته است.

بزرگ ترين بناى خشتى و 
گلى دنياست كه در نزديكى 

شهر بم در استان كرمان و در 
جنوب شرقى ايران قرار دارد.

اين بنا، قبل از سدة پنجم پيش 
از ميالد ساخته شده و تا حدود 

سال 1850 ميالدى مورد 
استفاده بوده است.

اين ميدان در سدة يازدهم هجرى قمرى (سدة 
هفدهم ميالدى) يكى از بزرگ ترين ميدانهاى 
ــمار مى رفت و در دورة شاه عباس  جهان به ش
و جانشينان او، محل بازى چوگان، رژة ارتش، 
ــاى گوناگون بوده  ــى و محل نمايش ه چراغان
ــوگان از آن دوره  ــنگى چ ــت. دو دروازة س اس
ــت كه از انجام ورزش  هنوز در ميدان باقى اس

چوگان در آن دوره حكايت مى كند. 

قم ى هج يازدهم سدة دد ميدان داين دان م ين

ميدان نقش جهان

خ ا

ارگ بم

سازه هاى آبى شوشتر

گگ

آ

سس
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بزرگ ترين گنبد آجرى و مقبرة اولجايتو است كه 
نام خود را به سلطان محمد خدابنده تغيير داد و 

از آثار مهم دورة ايلخانيان به حساب مى آيد.

ــاى تادئوس مقدس» ،  «كليس
ــايى تاريخى در استان  نام كليس
ــت.  ايران اس ــى  ــان غرب آذربايج
ــا در جنوب ماكو و 20  اين كليس
كيلومترى شمال شرقى چالدران، 
در كنار روستايى به همين نام واقع 

شده است.

ــاش گال،  ــط اونت ــگاه توس  اين نيايش
ــتان، براى ستايش  ــاه عيالم باس پادش
ــيناك»، نگهبان  «ايزد اينشوش
شهر شوش ساخته شده 
ــت. مكان جغرافيايى  اس
ــل در  ــورات چغازنبي زيگ
45 كيلومترى جنوب شهر 
نزديكى منطقة  ــوش در  ش

باستانى «هفت تپه» است.

ــال 2006 ميالدي   اين اثر در س
ــيد. محل  ــي رس ــت جهان ــه ثب ب
ــتون حدود 27  ــنگ نوشتة بيس س
ــهر كرمانشاه در غرب  كيلومترى ش
ــت. نقش بيستون پيروزى  ايران اس
ــوش يكم را بر گوماته مغ و نه  داري

شورشى نشان مى دهد.

ــتانى برجاى  مجموعه اى از آثار باس
ــى است كه  مانده از دوران هخامنش
در 135 كيلومترى شمال شيراز در 
ــارگاد استان فارس واقع  منطقة پاس
شده است. اين مجموعه در برگيرندة 
ــون كاخ دروازه، پل، كاخ  بناهايى چ
بارعام، كاخ اختصاصى، دو كوشك، 

آب نماهاى باغ شاهى و... است.

نام محوطة تاريخى بزرگى در نزديكى «تكاب» 
ــته  ــليمان» (در گذش ــت س ــتاى «تخ و روس
ــان غربى در  ــتان آذربايج ــاد)، در اس نصرت آب
كشورمان ايران است. مجموعه بناهاى تاريخى 
در تخت سليمان در اطراف درياچه اى طبيعى 
ساخته شده اند. آثار بناهاى دوره هاى اشكانيان، 
ــانيان و ايلخانان مغول در اين محل يافت  ساس

شده اند.

اولجايت مقبرة و آجرى گنبد

گنبد سلطانيه

سنگ نوشتة بيستون

پاسارگاد

مقدس» دئوس
 قره كليسا

اشگال نت ا ط ت ا

چغازنبيل

س

گ گبزرگترين بزرگترين

گ

تاد اى تادت«كليس اى تل

گا ش ا ن ن گاا ش ا ن

تخت سليمانپ

طة ا

تت
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نامه هاى رسيده
ــتان ارجمند، عبدالباسـط براتى از خراسان  دوس
جنوبى، بهناز نصيرى و مژگان غالمى از اصفهان، 
ــد، فائقه شـاهوردى از  زهـرا ناصرنـژاد از نهاون
ــارى، مهسا  ــهركرد، سـارا نورى گلمايى از س ش
صالحى از اصفهان، فهيمه خانى از مشهد مقدس، 
فاطمـه كيايـى از مازندران، مهسـا پاشـايى از 
ــهررى، مهناز طاهـرى از همدان، ناهيد داودى  ش
ــهر، فاطمه شهابى از تبريز، زهرا صيادچى  از بوش
ــن، معصومه سـرلك از قم، معصومه  از بندرتركم
ــاوه،  محمدى مقدم از آمل، خاطره بوسـتانى از س
نيلوفر علمدارى و مريم عربى از شيراز، شهرزاد 
ــهر،  يزدى پور از تهران، زهرا جعفرى فرد از قائم ش
نازنين كرمى از شهريار و صبوردوست محمدتبار 

از مازندران، نامه هاى پر از سالم و بهارتان رسيد.

ققنوس
زهرا صيادچى، از بندر تركمن

به لب دارى گل خنده، نفس در سينه محبوس است 
بخند آرامش جانم، نفس با خنده مأنوس است. 

تو بر طاق دلم نقشى، به رنگ ارغوان هستى 
دلت رنگ غم و شادى، به سان پّر طاووس است 
شبى كه چشم من بى تو ز اشك خونى ام پر شد 

شبم بى تو پر از درد است، شبى لبريز كابوس است 
صدايت در دلم گم شد، صدا كن يار تنها را 

كه چون آواز حرف من صدايى هم چو ناقوس است.
تو چشمت در طلوع شب، صداى چك چك ماه است 

فروغ ديده ات جانا شرر در قلب فانوس است.
تو در دشت دل زهرا، خيالت باقى و باقى است

خيالت را به سر دارم، خيالت هم چو ققنوس است.

بوى كالس مهربانى
بهناز نصيرى، اصفهان

صداى گامهاى تو بر سنگفرش راهروى مدرسه شكوه 
لحظه هاى ديدار را با خود به ارمغان مى آورد. يادش 
ــتهاى مهربانى ات  بخير، وقتى نگاه كودكانه ام بر دس
خيره مى شد. گويا روزى ديگر و آغازى دوباره بود كه 
با گچهاى سفيد روى تختة زندگى، آرامش وجودم را 

با امواج پرهياهو گره مى زد.
ــكى  ــى ام را در مداد مش ــه نقاش آموختى كه هميش

تفكرم خالصه كنم، تا بتوانم هر وقت طلب خواستن 
كردم، شكست نخورم.

اى تمام تكليف روز و شب من، آموختن ات زيباست، 
ــت كه در گوش من نجوا  با همة پيامهاى الهام بخش
مى شود. تو آموختى زندگى در پى بازيهاى كودكانه 

جارى است.
ــتن است. اى زمان  ــار از خواس اى معلم، نامت سرش
گذران، بوسه اى از مرواريدهاى اقيانوس احساسم بر 

دستان او بنشان.
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پاسخ به نامه ها
زير نظر حسين احمدى

نويسنده و شاعر معاصر ايران

ــتان  ــاه، از اس ــت محمدتبار ملكش وقتى صبوردوس
رويايى مازندران و از البه الى كوهسار سرسبزى به نام 
«ديوا» كه به شهرستان «كالرود» سنجاق شده است، 
حرفهايش را با زبان ساده بيان مى كند، موج اميد در 
دل آدم قد مى كشد. بزرگان گفته اند: «حرفهاى آدم 
ــد.» اين نظر  بايد با زبان زمان خودش هماهنگ باش
بزرگان كه خيلى هم درست است، به ما مى گويد كه 
امروز نمى شود مثل خاقانى شـروانى و با زبان او، 
ــاس خود را به ديگران نشان داد. قالب بيان هم  احس
ــعر  فرقى ندارد؛ چه در قالب غزل و...، چه در قالب ش
ــور با انتخاب زبان  ــپيد» و يا قطعة ادبى. اما صب «س
ــاده و روان در شكار لحظه هاى شاعرانه، در نشان  س
دادن طبيعت جذاب روستاى خودش، چندان موفق 
نيست. به عالوه، شعرش كم كم دچار درهم ريختگى 
مى شود و به توضيح موضوع گرفتار مى آيد. او حسش 
را گم مى كند و در منگنة تقليد اسير مى شود. قسمتى 

از حرفهاى صبور را با هم مى خوانيم:
اَهِل «ديوا»ام، نزديك «كالرود»

خانه اى دارم از پس كوه
رودهايش جارى
ابرهايش گريان

نگاه سهراب سپهرى در زمزمة وزن و مفهوم حس 
ــود. تقليد براى تمرين خوب است، اما تا وقتى  مى ش
كه ما را با خودش نبرد. تكرار آن چه گفته شده، كار 

بيهوده اى است. 
شعر «دوست دارم زندگى را، مى نويسم شعرى و...» 
ــت.  ــر و گرفتار نوعى تعريف اس ــم خالى از تصوي ه
ــت از ذهن پاك كنيم. استفاده  كلى گويى را بهتر اس
ــنديده است كه آن  از كار ديگران وقتى خوب و پس

ــده اند،  ــنگ تر از آن چه گفته ش حرفها را بهتر و قش
بيان كنيم. در اين مورد حافظ بزرگ ترين مقلد شعر 

ديگران است. سعدى بزرگ مى گويد:
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دركارند
تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى

ــوم و حتى وزن آن  ــازه دارى از اين مفه تو وقتى اج
ــتفاده كنى كه حداقل چيزى جذاب از دل آن درو  اس
ــعدى درو كرده اى، آدم را  ــعر س كنى. آن چه تو از ش

دلتنگ مى كند. 
با همين ديدگان اشك آلود

از همين روزن گشوده به دود
به پرستو، به گل، به سبزه درود!
به شكوفه، به صبحدم، به نسيم

به بهارى كه مى رسد از راه
چند روز دگر به ساز و سرود

فريدون مشيرى
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حكايت نوروز
محمدرضا يوسفى

تصويرگر: مرتضى يزدانى

شب اول
بهار مى رفت و پاييز مى آمد، روز مى رفت و شب مى آمد، 
ــيرى  ــد مى رفت و گريه مى آمد، آزادى مى رفت و اس لبخن
ــد؛ همان طور كه دو دختر جمشيدشـاه، ارنواز و  مى آم

شهرناز اسير و گرفتار ضحاك ماردوش بودند.
ضحاك كه به يارى اهريمن جانشين جمشيدشاه شده بود، 
نمى توانست پادشاهى كند و هر روز در گوشه اى از ايران زمين، 
گروهى عليه او سر به عصيان برمى داشتند. از سويى ديگر، با 
دو مارى كه بر دوش او، بر جاى بوسه هاى اهريمن، درآمدند، 
نمى توانست به ميان مردم برود و هر روز بايد دو دختر، يا دو 
پسر را به آشپزسراى او مى بردند و از مغز آنها غذايى براى مارها 

مى ساختند.
ــفته بود. هر شب  خواب و خوراك و آرامش ضحاك آش
ــود مى ديد از هر  ــان و پر از كابوس خ ــاى پريش در خوابه
گوشه اى گروهى با شمشيرهاى برهنه به سوى او مى آيند. 
ــاه بود، پيشاپيش مردم حركت  مردى كه چون جمشيدش
مى كرد و شمشيرهاى فوالدين بر سر ضحاك فرود مى آمد. 
ــبى او هراسان از خواب برخاست. شمشيرش را كشيد و  ش
ــهرناز رفت تا آنان را بكشد كه ناگهان  ــوى ارنواز و ش به س

ــنايى فانوسى كه بر باالى سر ضحاك  ــاه از دل روش جمشيدش
بود، بيرون آمد و گفت: «دست نگه دار! مبادا شمشير تو گلوى 

آنان را لمس كند!»
ضحاك به جمشيدشاه يورش برد و پى درپى بر او شمشير زد، 
ــير هوا را مى شكافت و ضربه هاى ضحاك  اما بيهوده بود. شمش
اثرى بر جمشيدشاه نداشت. ضحاك گفت: «بايد همة ريشه و 

تبار تو را نابود كنم تا آسوده شوم و خوابهاى شوم نبينم.»
ــاه گفت: «هرچه مى خواهى به تو مى دهم، اما به  جمشيدش

دخترانم نزديك مشو! حال بگو چه مى خواهى؟»
ــيرش را پايين آورد و گفت:  ضحاك به فكر فرو رفت. شمش
«تو چگونه پادشاهى مى كردى كه در روزگارت مردم به شادى 
و خرمى زندگى مى كردند و كسى سر به طغيان برنمى داشت؟ 

رازت را بگو تا دخترانت زنده بمانند!»
جمشيدشاه گفت: «خواهم گفت؛ باشد آن را به گوش گيرى 

و دست از كشتار بردارى!»
ــتاد و شمشير را به زير  ــمگين رخ در رخ او ايس ضحاك خش
ــودت روح و روانى بيش  ــوى او گرفت و گفت: «بگو! اگر خ گل
ــت، اما دخترانت  ــير بر تن و بدنت كارى نيس نيستى و شمش
ــتند. با ضربة شمشير آنها  ــتخوان هس ــت و اس از جنس گوش
ــم خانه  ــان را به اين دو مارى كه بر دوش ــم و مغزش را مى كش

كرده اند، مى خورانم.»

ــپس گفت: «در آغاز  ــيد و س ــاه لحظه اى انديش جمشيدش
ــورش مى آوردند و زنان  ــرزمين ي ــاهى ام ديوان بر اين س پادش
ــه دل تاريكيها  ــودكان را با خود ب ــتند و ك و مردان را مى كش
ــا بايد كارى  ــت ناپذيرند، ام ــد. مى گفتند ديوان شكس مى بردن
مى كرديم. جنگ ابزار ما از چوب و سنگ بود؛ سنگهايى سياه و 
ــيار محكم و سخت بودند. روزى به  تيره كه برق مى زدند و بس
سنگها خيره شدم. چيزى در آنها بود كه در ديگر سنگها نبود؛ 

چيزى كه سبب شده بود چنان سخت و محكم باشند!
ــازند و آن سنگها را در كوره بريزند و  فرمان دادم كوره اى بس
ــعله ور كنند كه سنگها چون گداخته اى آتش  آن قدر آتش را ش
ــدند. از آنها چيزى ماند  ــوند. چنين كردند. سنگها ذوب ش ش
سياه تر از سنگ. نامش را آهن گذاشتم؛ چيزى چنان سخت و 
قدرتمند كه مى توانست سنگها را ُخرد كند. دستور دادم از آن 

خنجر و شمشير و گرز و تير و نيزه بسازند.»
ضحاك به شمشيرش خيره بود و گفت: «همان شمشيرهايى 

كه سپاهيان من از تيزى آنها در شگفت بودند؟»
ــاه گفت: «آرى، با چنان ابزار جنگى كه به دست  جمشيدش

آورديم، بر ديوان چيره شديم و ديوان را به بردگى گرفتيم.»
ضحاك غرق در فكر به سوى تختش رفت. روى آن نشست و 

لحظه اى بعد به خوابى سنگين فرو رفت.
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شب دوم
اين بار ضحاك نعره كشيد. به فانوسى كه در برابرش بود خيره گشت 
و فرياد زد: «آى جمشيدشاه! كجا پنهان گشته اى؟ هر جا هستى بيرون 

بيا، وگرنه سوگند به اهريمن كه دخترانت را خواهم كشت.»
ــد و جمشيدشاه همان طور  ــنايى فانوس بيشتر و بيشتر ش روش
ــنايى بيرون آمد و گفت: «باز چه  مانند روانى پر از نور، از دل روش

مى خواهى ضحاك شاه؟ بگذار دخترانم آسوده بخوابند.»
ــردى به نام كاوه آهنگر و مردى ديگر به نام  ضحاك گفت: «م
فريدون سپاهى فراهم كرده اند و با لشكريان من مى جنگند. مردم 
ــتند و به آنها مى پيوندند. بگو تو چه  ــاهى من خشنود نيس از پادش
ــتند و هرگز به سپاه  ــت مى داش كردى كه زنان و مردان تو را دوس

دشمنت نپيوستند؟»
ــرد و گفت: «پس از  ــاه به روزگارهاى دور دور فكر ك جمشيدش

ــردان و زنان و كودكان  ــتيم، من به م آن كه ما بر ديوان پيروز گش
ــتم و ديدم آنها همه لباسهايى از پاره هاى پوست  ايران زمين نگريس
ــت و  ــدم. به كوه و دش ــان و غمگين ش جانوران بر تن دارند. پريش
صحرا اسب تاختم و ديدم چوپانان گوسفند و بز در صحرا مى چرانند 
و كشاورزان پنبه مى كارند و باغ داران كرم ابريشم پرورش مى دهند. 
ــند و نخ  ــم را بريس ــم و موى و پنبه و ابريش به آنها آموختم تا پش
ــازند و نخها را به هم ببافند و براى خود لباسهاى رنگ به رنگ و  بس
ــا بدوزند. اين گونه بود كه جامه هاى رنگين، ايرانيان را زيباترين  زيب

مردمان جهان كرد.
ــر  ــوف مى كردند، س ــدند. كوف ك ــدار ش ــاك بي ــاى ضح ماره
مى چرخاندند و از درون حفره اى كه بر دوش ضحاك بود، به بيرون 
ــپزان را صدا زد و با شتاب از  ــيد. آش مى خزيدند. ضحاك فرياد كش

جمشيدشاه دور گشت.

شب سوم
به ضحاك خبر رسيد كه فريدون از تبار جمشيدشاه است و شهر 
به شهر پيش مى آيد. او با خودش انديشيد و خواست كارهايى را كه 
ــاه انجام داد، دوباره به كار ببرد تا مردم به سوى او بيايند  جمشيدش
ــتان ضحاك بودند و مردم  و از فريدون دورى كنند. اما ديوان دوس
لباسهاى رنگ به رنگ را مى شناختند. با خشم به سوى فانوس رفت. 
ــاه را صدا كرد و گفت: «ديگر چه كارى  ــيد و جمشيدش فرياد كش
كردى كه مردم تو را ستايش كردند؟! براى من بازگو كن تا دستم 

به خون ارنواز و شهرناز آلوده نگردد!»
ــنايى بيرون آمد. به ارنواز و شهرناز كه  جمشيدشاه از ميان روش
ــر بر تختى خوابيده بودند نگاه كرد و گفت: «خوب به ياد دارم  دورت

كه مردم آشفته و پريشان بودند.»
ضحاك گفت: «براى چه؟ بر آنها ستمى كرده بودى؟»

جمشيدشاه گفت: «هرگز! سرزمين ايران گسترده بود و مردمان 
ــپاهيان بودند و از  ــو س گوناگونى در آن زندگى مى كردند. از يك س
ــو موبدان، و كشاورزان كه بيشترين مردم بودند. پيشه وران  ديگر س
ــت پادشاه  و بازرگانان هم بودند. هريك از خود مى گفت و مى خواس
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شب چهارم
را  ــاه  جمشيدش ــهرناز،  ش
ــان از جا  ــواب ديد. هراس به خ
ــت. ارنواز را بيدار كرد و  برخاس

گفت: «پدر را در كاخ ديدم!»
دست او را گرفت و با هم آرام 
ــت پردة خواب سرا بيرون  از پش
آمدند. ضحاك را ديدند كه پاى 
ــت، آه و ناله  فانوس زانو زده اس
ــد: «مرا يارى  مى كند و مى گوي
ــا دخترانت را آزاد كنم. در  كن ت
ــته كه مردم  دوران تو چه گذش
هنوز پس از سالهاى بسيار از آن 

روزگار سخن مى گويند؟»
ــت پرده  ــهرناز پش ــواز و ش ارن
ــاه در  ــدند. جمشيدش ــان ش پنه
ــود و به  ــى ب ــوى، در تاريك آن س
ــگاه مى كرد.  ــره ن ــش خي دختران

اشك در چشمانش حلقه زد.
ضحاك ساية دختران را ديد. به 

دنبالشان رفت كه جمشيد فرياد زد 
و گفت: «بايست! آن چه را مى گويم بشنو و به كارگير تا روزگار مردم 

شيرين شود و دست از طغيان بردارند.»
ــت. در برابر جمشيد زانو زد و گفت: «به  ضحاك با شتاب برگش
ــاه تاريكيها سوگند كه اگر چنين شود، دختران تو را  اهريمن، پادش

رها مى كنم.»
ــرخى را به طرف ضحاك گرفت و گفت: «بو  جمشيدشاه گل س
ــى. در آن روزها، مردم در دل  ــن! تو فقط بوى خون را مى شناس ك
غارها و شكاف كوهها و ميان تنة درختها زندگى مى كردند. پس از 
ــتم، به آنان گفتم آب را با خاك يكى  آن كه من بر ديوان پيروز گش
كنند، خشت بزنند و با خشتها خانه بسازند. سپس فرمان دادم گچ 
ــفيد كنند. تو  ــه خانه ها بياورند و ديوارها را با گچ س ــا ب را از كوهه

ــت مى دارى، اما مردم سفيدى  ــياهى را دوس از تاريكى آمده اى، س
ــت دارند! پس از آن كه خانه و گرمابه و كاخها  ــنايى را دوس و روش
ساخته شد، به همه گفتم، گلهاى خوشبو را از كوه و دشت و صحرا 
ــو  به خانه ها بياورند و در باغچه ها بكارند. مردم آموختند و از هر س
ــدند. از هفت گوشة  ــاخته ش ــهرها س بوى عود و عنبر مى آمد و ش
جهان، طبيبان و حكيمان را به ايران زمين آوردم و آنها ريشة درد و 

بيمارى و رنج را خشك كردند.»
مارهاى ضحاك سر برداشتند: «كوف......... كوف.» ضحاك فرياد 
كشيد و با دو دست گلوى مارها را گرفت: «آيا راست است كه اينان 

يادگار اهريمن اند؟»
خدمتكاران با شتاب از راه رسيدند و جمشيدشاه به سوى فانوس رفت.

ــت  ــپاهيان از آن رو كه مرزها را حراس ــد: س گوش به فرمان او باش
ــاورزان چون گرسنگى را دور مى ساختند؛ بازرگانان  مى كردند؛ كش
ــفر مى كشيدند و كاال مى آوردند؛ و موبدان كه مردمان را  كه رنج س

به راستى مى خواندند.»
ضحاك گفت: «تو چه كردى؟»

جمشيد به پاى فانوس رفت. روشنايى آن بر چهره اش پاشيده شد 
و گفت: «به آنان گفتم، هر گروه از شما به راستى سخن مى گوييد. 
ــاه بايد كسى باشد كه به همة مردم ايران زمين بينديشد و  اما پادش

گوش به فرمان همة آنان باشد.
ــود كه هر گروه و  ــتم. اين گونه ب ــن عدالت را براى همه خواس م
ــادى  ــت و روزگار مردم بر آرامش و ش فردى بر جاى خويش نشس

پايه گذارى شد.»
ــاه  ــيد و گفت: «هرگز! پادش ــد. نعره كش ــمگين ش ضحاك خش
ــد. تو  ــلطنت و تخت و تاج خويش بينديش ــد به قدرت و س مى باي

چگونه پادشاهى بودى؟»
با فرياد ضحاك، ارنواز و شهرناز از خواب پريدند. به سوى او آمدند 

و هراسان پرسيدند: «چه شده؟»
ضحاك با ضربة شمشيرش فانوس را سرنگون كرد، جمشيدشاه 
محو شد و ضحاك به ارنواز و شهرناز خيره گشت و گفت: «به خواب 

سرايتان برويد! تنهايم بگذاريد!»
ــتون تختش  ــتند و ضحاك در تاريكى به س ــتابان بازگش آنها ش

چسبيد و در پاى آن به خواب رفت.
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شب ششم
ــوم  ــت و پا مى زد. مى ناليد و خوابهاى ش ضحاك در خواب دس
مى ديد. به يكباره صداى جمشيدشاه در گوش او پيچيد. هراسان 
ــود و گفت:  ــر او ب ــاه باالى س ــاز كرد. جمشيدش ــمانش را ب چش

«برخيز! تو پادشاه اين سرزمين هستى! هزار سال است كه بر اين 
مردم حكم فرمايى مى كنى، برخيز!»

ضحاك از جا برخاست. مارها در حفرة خود خوابيده بودند و تنها 
سرشان بيرون بود. ضحاك گفت: «چه كنم؟»

ــت: «در آن روزگاران من تختى  ــاه گف جمشيدش
ــتور دادم تا چهار ديو تنوره كشند و  ساختم و دس
ــمان ببرند. هر پاية تخت را يك ديو  تخت را به آس
بر دوش داشت. آنها پرواز مى كردند و مرا بر باالى 
ــرزمين ايران مى گرداندند. آن گاه من مى ديدم  س
ــاورزان  ــه زندگى مى كنند. كش ــه مردم چگون ك
ــد، بازرگانان در جاده ها  ــخم مى زدن زمينها را ش
ــگاهها بودند  پيش مى رفتند، موبدان در پرستش
ــپاهيان در مرزها نگهبانى مى كردند. همة  و س

مردم سرگرم كار و زندگى خويش بودند.»
ضحاك تاج شاهى بر سر گذاشت. شتابان بر 
تخت نشست. به جمشيدشاه خيره شد و گفت: 
ــو و دخترانت مرا بازيچة خود كرده ايد! هر  «ت
شب به بالينم مى آيى و چيزى مى گويى. آن 

شب پنجم
ــتى فرستاده ام تا فرة  ضحاك گفت: «به هفت درياى جهان كش
ــت سفيدبال و نام اهورامزدا را  ايزدى را كه مى گويند پرنده اى اس
ــرخ،  ــتيها در درياى س بر زبان دارد، به چنگ آورند. هم اكنون كش
ــياه و درياى زرد، روى همة آبهاى اقيانوس مى گردند تا  درياى س
ــت كه در دو  ــهرناز و ارنواز نگريس آن پرنده را پيدا كنند» و به ش

سوى او نشسته بودند.
ــم و آرام گفت: «هرگز  ــواز كه پريده رنگ بود، با صدايى محك ارن

ــش  ــت! پي ــى ياف او را نخواه
ــه فرمان  ــا ب ــدرم درياه از پ
انسانى  نبودند. هيچ  آدميان 
ــت در درياها سفر  نمى توانس
ــان  كند. درياها با موجهايش
ــد و خانه ها را ويران  مى آمدن
ــد. آن  زمان بود كه  مى كردن
پدرم جمشيدشاه فرمان داد، 
عظيم ترين كشتيها را بسازند و 
به درياها بيندازند؛ كشتيهايى 
ــن كاخ.  ــك به عظمت اي هري
ــول درياها را  اين گونه پدرم غ
ــت داد. بازرگانان كاال از  شكس
ــرزمين به آن سرزمين  اين س
ــا تورهاى پر  بردند و صيادان ب
ــاحل برگشتند و  از ماهى به س
غواصان مرواريدهاى درخشان را 

صيد كردند و با خود آوردند.»
ــمگين نعره كشيد: «آيا همة نيكيها را جمشيدشاه  ضحاك خش
ــورش  ــردم بر من ش ــت كه م ــه اس ــت؟ اين گون ــام داده اس انج

مى كنند؟»
شهرناز گفت: «افسوس! تو هرگز جز رنج مردمان نخواسته اى!»

ــويد! اهريمن خواهد گفت  ضحاك فرياد زد: «از اين جا دور ش
چه كنم!»

برخاست و فريادكشان به دل تاريكيها رفت و اهريمن را صدا مى زد.
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شب هفتم
ــن نوروز در خانه هاى مردم برپا  اول فروردين، روز نو! نوروز! جش
بود؛ همان گونه كه براى نخستين بار جمشيدشاه نوروز را پايه گذارى 
كرد. او پس از آن كه ديوان را شكست داد و به مردم آموخت چگونه 
ــم براى خود لباسهاى زيبا درست كنند، و  ــم و پنبه و ابريش از پش
ــپس جايگاه سپاهيان، بازرگانان، موبدان، پيشه وران و كشاورزان  س
ــه همه آموخت كه چگونه براى خود خانه و كاخ و  را معلوم كرد، ب
گرمابه بسازند. براى از بين بردن بيماريها، طبيبان و حكيمان را به 
ــتى هاى عظيم را در درياها راهى كرد. سوار  ــتاد و كش خانه ها فرس
ــمان پيش  ــان آن را در آس ــر تختى زرين كه چهار ديو تنوره كش ب

مى بردند، زندگى مردم را مى نگريست. او ديد كه همه در شادى و 
خرمى به سر مى برند.

ــران و بزرگان و پيران گفت: «از امروز آغاز فصل بهار  روزى به س
ــال اين روز را به نام نوروز مى ناميم تا  ــن مى گيريم و هر س را جش
در سراسر ايران زمين، مردم با لباسهاى نو شادى و پايكوبى كنند. 
ــر و دروغ را فراموش  ــه ديدن هم بروند و در اين روز كينه و قه ب

كنند.»
در چنين روزى، نوروز بود كه در شهر بانگ پيچيد. سپاهيان 
ضحاك وحشت زده از راه رسيدند و خبر آوردند كه كاوة آهنگر 
با فريدون كه ريشه و تبار او به جمشيدشاه مى رسد، به سوى 

شهر مى آيند و سپاهيان ضحاك را شكست داده اند.
ــان شد و از كاخش گريخت. ارنواز و شهرناز  ضحاك هراس
باور نمى كردند. شتابان به بام كاخ رفتند. فريدون را ديدند كه 
سوار بر اسبى سفيد پيشاپيش سپاهيان خود به سوى كاخ 
مى آمد. كاوة آهنگر با پيشبند چرمى خود كه آن را بر باالى 

نيزه اى زده و درفشش بود، در كنار فريدون پيش مى آمد.
ــپاهيان ضحاك را از سر راه  ــيد. س فريدون به كاخ رس
خود برداشت. در داالنهاى كاخ پيش رفت. به سراى ارنواز 
ــيد. آنان اشك ريزان در برابر او زانو زدند و  و شهرناز رس
ناله كردند. فريدون هم در برابر آنها زانو زد و گفت: «من 
ــير و گرفتار ضحاك  ــما ساليان دراز اس مى دانم كه ش
ــاه را در اين  بوده ايد. اگر من بتوانم روزگار جمشيدش
ــرزمين زنده كنم، نشان داده ام كه از تبار او هستم  س
ــادى و آرامش و دوستى را به  ارمغان  و براى مردم ش

آورده ام.»
فريدون به همراه كاوه، ارنواز و شهرناز از كاخ بيرون 
آمد و به بانگ بلند گفت: «براى پيروزى بر ضحاك، 
امروز را كه نوروز است و آن را جمشيدشاه بنيان نهاد، 
همه به شادى و پايكوبى بپردازيد و صداى خنده و فرياد 

شما در گوش هفت فلك آسمان بپيچد!»
كشاورزان، سپاهيان، موبدان، پيشه وران، زنان و مردان و كودكان 
ــادى و پايكوبى پرداختند و پى درپى به يكديگر  و همة مردم به ش
مى گفتند: «رسم و آيين جمشيدشاه چه بود؟ چرا آنها را به فراموشى 
ــپرديم؟ سوگند بايد خورد به راستى و درستى كه ديگر آنها را از  س
ــان آن همين جشن نوروز باشد كه هر سال در روز  ياد نبريم و نش

نخست بهار برگزار مى كنيم!»
و از آن روزگار هيچ سالى نبوده و نيست كه ايرانيان جشن نوروز 

پرندة سفيد، فرة ايزدى را بده تا دخترانت را به تو ببخشم!»
جمشيدشاه به سوى فانوس رفت و گفت: «آن پرندة سفيد، فرة 
ايزدى را بايد در درون خودت پيدا كنى! مارها، سياهيها، اهريمن، 
ديوان و ضحاك شاه ماردوش نمى گذارند پرنده بر آسمان اين كاخ 

پرواز كند!»
ــاه دويد و او در ميان  ــوى جمشيدش ــان به س ضحاك فريادكش

روشنايى فانوس ناپديد شد.



تـقـديم به آستـان مبـارك امـام حـسن عسـكري عـليـه الـسالم

دلتنگم از شبانه هاي بي ستارة دنيا ... از لبخندهاي رنگ و رو رفتة تاريخ ... و 
از اين همه جادة سرگردان كه مثل زنجير به دست و پاي زمين پيچيده اند ... 

دلم براي خودم تنگ است و در اين روزهاي شب آلود، آينه كم دارم ...
آينه اي كه محل اتصال زمين به آسمان باشد و دلم را بي واسطه به خدا برساند ...

ــت از كبوتران  ــا هم مثل من، كمي ابر... كمي آينه كم دارد و دلتنگ اس دني
ــد روي صورت ماه ... از ابرهاي  ــياهي كه لك انداخته ان كاغذي، از اين همه س

يخ زدة شيشه اي ... و از حرفهاي مبهم سايه در گوش ديوار ...
ــا نديده ها در آن  ــت زمين خواهد داد ت ــروز خدا، يازدهمين آينه را به دس ام

ديدني شوند و دنيا در فوارة نور، دست و رو بشويد ...
از فرشته ها بپرسيد: «چند دقيقه تا جشن آينگي باقي ست؟»

ــن بن علي، ايها العسكري يابن رسول اهللا...يا وجيهاً  ـ صلي اهللا عليك يا حس
عنداهللا اشفع لنا عنداهللا ...

سعيده اصالحي
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دانش آموزى 
طبيعت

ــاى زوال خويش مى افتند و  ــت: «برگها در انته ــى گفته اس بزرگ
ميوه ها در انتهاى كمال خويش! ما چه وقت مى افتيم؟»

ــت. برگ اگر سبز و باطراوت  مرگ برگ در زردى و پژمردگى اس
ــايه و  ــاخه خداحافظى نمى كند؛ مى ماند و زيبايى و س ــد، با ش باش

سرزندگى به ديگران هديه مى كند.
ــتى يغماگر و بى رحم برگ را از شاخه جدا كند،  ممكن است دس
اما رسم برگ بر شاخه ماندن است و جلوه و شكوه به درخت دادن. 
ــد، چون از درخت تغذيه  ــرگ، غيرتمندانه درخت را زينت مى ده ب
ــناس نيستند كه مادر خويش را رها  مى كند. برگها، بى وفا و نمك نش
كنند. آنها خوب مى دانند سرسبزى و دوام خويش را مديون مادرند و 

بايد تن به گسستن ندهند؛ واال زير پاى رهگذران له خواهند شد.
ميوه نيز مى داند وقتى به كمال رسيده است، بايد گامها را بنوازد. 
ديگران را بهره مند كند يا دست كم با دانه هايى كه در قلب خويش 
ــد و در هيئت درختهايى تازه  ــت، كام خاك را مهمان كن نهفته اس

سربرآورد و زيستن دوباره را آغاز كند.
چه درسهاى دل پذيرى! چه آموزه هاى زيبايى!

در كالس برگ و ميوه چه درسهايى مى توان آموخت.
قصة درخت و ميوه و برگ به اين جا پايان نمى يابد. كمى درنگ، 

درسهاى تازه تر و زيباتر را مى آموزاند.
ــبزى كه در بهار درخت را مى آرايند، هدية خدا به  برگهاى س
ــيلى سرما، تازيانة بادها،  درخت اند به پاس صبورى در مقابل س
ــهمگين زمستان، شكيب در شالق  ــتادن در طوفانهاى س ايس

آذرخش و نهيب سيالبهاى توفنده.
كسى كه رسم شكيبايى نداند، به خلعت بهارى نمى رسد. 
ــكوفه اش  ــتان نياورد، ش ــختى زمس درختى كه تاب س

نمى بخشند.
ــورى نمى تواند.  ــه ها، صب اما درخت بى مدد ريش
ــه قربانى وزش طوفان و خشم  درختان بى ريش
سيالب اند. وقتى ريشه ها استوار باشند، تنه 

ــاخه ها نه تنها از سيالب نمى هراسند كه از آن بهره مى گيرند و  و ش
آوندهاى خود را از آن سرشار مى كنند تا در بهار سرفرازتر و بشكوه تر 

بايستند.
ــاال رفتن، و  ــازند براى ب ــختى ها نردبان مى س ــه دارها از س ريش

بى ريشه ها تنها فرو افتادن و تباه شدن را گردن مى نهند.
بهار، سرى به باغها و جنگلها بزنيد. چه قدر درسها در خاموشى و 

سكوت گفته مى شود. چه كالس با شكوهى است طبيعت!
چه فرصت دل پذيرى براى انديشيدن و درس آموختن!

اما بعيد است در طبيعت از درخت درس آموزتر بتوان يافت.
بگذار تجربة كوچكى را كه حاصل پرسشى است كه نگارنده بر آن 

دست يافته، بازگو كنم.
ــه دقت و با تأمل  ــتاده بودم. ب ــك بار پاى درخت پرميوه اى ايس ي
ــوه اى مانند ديگرى نبود.  ــا نگاه مي كردم. هيچ مي ــراوان به ميوه ه ف
ــدم طعم هيچ كدام مثل ديگرى نيست. يعنى ميوه هاى  مطمئن ش
يك درخت با هم متفاوت اند. حتى دو ميوه بر يك شاخه طعم و مزة 

مشابه ندارند. رنگهايشان نيز يكسان نيست.
چرا اين همه تفاوت در يك درخت!

پرسش را با دوستى صاحب ذوق در ميان نهادم. پاسخ با حالوت 
ــيده. او گفت: «خوب دقت كن.  بود؛ مثل طعم همان ميوه هاى رس
ميوه هايى كه به زمين نزديك اند، ميوه هايى كه بيشتر و راحت  تر 
در معرض نور آفتاب اند،  و ميوه هايى كه نسيم، رهاتر و راحت تر 

با آنها پيوند دارد، مزه متفاوت دارند.
هر كه به نور نزديك تر است و بالفاصله تر، شيرين تر است!
هر كه با نسيم همسايه تر، خوش مزه تر و خوش رنگ تر!

هر كه با زمين آشناتر و سربه زيرتر، خوب تر.
چه نكته ها و درسهايى!

حاال شما چه نكته هاى تازه اى در مى يابيد؟
دانش آموزان خوبى در كالس طبيعت باشيم.

هماره شاداب و سرسبز و شكوفا باشيد.
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آالچيق دانش آموزي
ــب پاييزى با  ــى توى يك ش ــت داشته باش ــده دوس تا حاال ش
هم كالسيهايت به كوه نوردى بروى و شب كنار چادرهادى اردو، 
اجاق درست كنيد و دور آن حلقه بزنيد؟ همين طور كه تكه هاى 
ــعله ها اوج مى گيرند، يكدفعه  ــزم را توى آتش مى اندازى و ش هي
ــرى و به طرف آن  ــانه بگي ــاران تندى بزند و تو در چادر را نش ب

بدوى؟
ــخصيتهاى توى فيلمها،  ــايد دلت بخواهد، مثل خيلى از ش يا ش
ــتانها يا خاطره هايى كه واقعيت دارند، با مهارت چادر بزنى،  داس
ــگل يا صحرا،  ــمان توى جن ــى، با نگاه به آس ــت كن اجاق درس
جهت يابى كنى، عمليات امداد و نجات در جنگل و كوهستان را 

بلد باشى، با قدرت بدوى، شنا كنى و...
اگر موضوعهاى آموزشى معرفتى و فعاليتهاى فرهنگى هم جزو 
عالقه مندى هاى تو هستند و دوست دارى در سفر با هم كالسيهايت 
به آنها بپردازى، پيشنهاد مى كنم در سازمان دانش آموزى كه 11 

سال پيش تشكيل شده است، عضو شوى.

چرا سازمان تشكيل شد؟
در مادة يك اساس نامة سازمان، علت تشكيل آن چنين 
ــت: «به منظور اعتالى شخصيت دينى،  بيان شده اس
ــى،  اخالقى، عقالنى، عاطفى، علمى، اجتماعى، سياس
ــر دولتى با  ــازمانى عمومى و غي ــى و هنرى، س ورزش
ــازمان دانش آموزى جمهورى اسالمى ايران و  عنوان س
با مقررات خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش 

تشكيل مى شود.»

سوگند مى خوريم كه...
سوگند تشكيالتى هم يكى از مراحل عضويت 
ــت. وقتى گروه و تيم تشكيل شد، نظم و  اس
كارگروهى را با هم تمرين مى كنند. از جمله، 
ــى،  ــات گروهى و هم انديش نحوة ادارة جلس
ــى و كوه نوردى،  ــنايى با اصول كوه پيماي آش
ــادر، كمكهاى اوليه، طبع  آموزش برپايى چ

غذاى اردويى، بازى هاى گروهى و...

بفرماييد اين هم لباس فرم
ــتاز و فرزانه، عالوه بر منش تشكيالتى،  برو بچه هاى پيش
ــامل پيراهن براى پسران و مانتو  لباس فرمى دارند كه ش
براى دختران، شلوار، كاله، دستمال گردن، آرم روى سينه، 

ستاره و درجات تعليمى است.

مرام سازمانى
ــعار سه قسمتى  همدلى، همفكرى و همكارى، ش
پيشتازان و فرزانگان است. مرام و منش دوازده گانة 

ايشان نيز از اين قرارند:
ــتى؛ 3.  ــتى و درس ــت؛ 2. راس ــت و معنوي 1. ديان
ــارى و مهربانى؛  ــرى و قانون مدارى؛ 4. ي نظم پذي
ــاف؛ 7. ادب و  ــدل و انص ــتى؛ 6. ع 5. ميهن دوس
ــرى؛ 9. تالش و  ــجاعت و دلي خوش خلقى؛ 8. ش
صرفه جويى؛ 10. مسئوليت پذيرى و مشاركت جويى؛ 

11. دوستى با طبيعت؛ 12. تدبير و تفكر.

پيشتازان و فرزانگان
اين سازمان براى هر نوع سليقه 
و عالقه اى، تشكل خاصى دارد. 
پر طرف دارترين و قديمى ترين 
آنها «پيشتازان» و «فرزانگان» 
است. البته ادارة كل فعاليتهاى 
ــكل را در  دانش آموزى اين تش
ــرد  ــدازى ك ــال 1372 راه ان س
ــال 1379 در سازمان  كه از س
ــتازان  ــوزى با نام پيش دانش آم
ــر و فرزانگان  براى اعضاى پس

براى دختران فعاليت مى كند.

سازمان دانش آموزي را بشناسيم
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آسمون دفتر
 مشق آدماست

گفت وگو با تيـم دانش آموزى المپياد 
نجوم و اختر فيزيك 

فقط انتخابت را كليك كن
وقتى از بچه ها خواسـتم، با توجه به 
اين كه در انتخاب رشته، شهر و دانشگاه 
هيچ محدوديتى نداشـتند، يكى يكى 
دربارة انتخابشـان صحبت كنند، همه 
خنديدنـد و بـه سـيدامير، رهبر تيم، 
نگاه كردند. او هم با خونسـردى گفت: 
«اينهـا همـه فرزنـدان ناخلـف علـم 
فيزيك هستند! همه دانشجوى رشتة 
مهندسى برق دانشگاه صنعتى شريف 

شده اند!»
كنجكاو شـدم بدانم: اگـر با تجربة 
يك ترم تحصيل در دانشگاه، دوباره به 
روزى برگردند كه برگة انتخاب رشـته 
را تكميل كردند، اين بار چه رشته اى را 
انتخـاب مى كنند. على گفت: «با توجه 
به اهدافم، اين رشته را انتخاب كرده ام. 

پس تغيير رشـته نمى دهم. شـايد در 
تحصيالت تكميلى يا دركنار اين رشته، 

فيزيك هم بخوانم.»
احسان با صراحت و راحتى خاصى كه 
تصور مى كنم از ويژگيهاى بسيار خوب 
او باشـد، گفت: «با وجود اين كه خيلى 
دوسـت داشـتم فيزيك بخوانم، تحت 
شـرايط سخت مهندسـى الكترونيك 
را انتخـاب كـردم و غير ممكن اسـت 
تغيير رشـته بدهم. ايـن را هم بگويم 
كه در تحصيالت تكميلى ديگر سـراغ 

رشته هاى مهندسى نمى روم!»
دلخورى احسـان برايـم قابل درك 
اسـت و مـرا بـه يـاد تفاوت بين سـه 
موضـوع «عالقـه به رشـتة خـاص»، 
و   « مقدماتـى  تحصيـالت  «رشـتة 
«رشـتة تحصيالت تكميلى» دوستان 

ــان  دفتر كوچك مجله را براى خودمان و خودش
بهانه كرديم تا با اين چند رفيق دور هم بنشينيم 
و آنها به ياد روزهايى بيفتند كه اين ور آب و آن ور 
ــاده بودند  ــد. اوايل فقط يك تيم س آب اردو زدن
ــتند  ــهرى آمده بود و مى خواس كه هر كدام از ش
ــوند. اما  براى «رقابت» با رقباى خارجى آماده ش

«رفاقت» حرف آخر را زد!
مقام سوم چهارمين المپياد نجوم و اختر فيزيك 
ــران به ارمغان  ــال 2010 را براى اي ــن در س چي
ــت را براى  ــك دنيا رفاقت و صميمي آوردند و ي
خودشان. شك نكنيد اين دومى خيلى شيرين تر 

و جذاب تر است!
حاال لطفاً با دست چپ (فقط چپ!) برگة مقابل 
ــمت  را عمود نگه داريد و همين طور كه اين قس
از متن را مى خوانيد، به عكس نگاه كنيد تا اين 
ــربه هوا را به شما معرفى  چند رفيق نجومى س
ــمت راست، سيدامير سادات  كنيم. نفر اول از س
ــت كه دو سال پى درپى  ــوى، رهبر تيم اس موس
ــب  ــاد مدال كس ــن المپي (2008-2007) در اي
ــرار آسمان» مجله،  ــت و در صفحة «اس كرده اس
ــه ترتيب،  ــار او ب ــد. كن ــب او را مى خواني مطال
محمدصادق رياضى (اهل شيراز)، اميررضا 
صداقت (اهل تهران)، احسـان ابراهيميان 
ــل تبريز) و على ايـزدى راد (اهل كرمان)  (اه
نشسته اند. آزاد باش! حاال مى توانيد بقية مطلب 

را بخوانيد!

زهرا شعباني
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و اطرافيانم مى اندازد. سـيد امير مى گويد: 
«بسـيارى از دانش آمـوزان ايرانـى و غير 
ايرانى اين مشـكل را دارنـد.  در ايران ما، 
آقـا مهندسـها نسـبت به كسـانى كه در 
رشـته هاى علـوم پايـه درس مى خوانند، 
منزلت اجتماعى باالترى دارند. علوم پايه 
هميشه مهجور مانده است! چند وقت پيش 
رانندة تاكسى از من پرسيد: دانشجوى چه 
رشته اى هسـتى؟ گفتم: فيزيك دانشگاه 
شـريف. با تعجب گفت: اى بابا! نتونسـتى 
مهندسى قبول شـى؟! فكر مى كرد من از 

بِد ماجرا فيزيك مى خوانم.»
محمدصـادق معتقد اسـت: «در برخى 
از دانشـگاهها، اسـتادان به اين فضا دامن 
مى زنند، مـن هم دنبال عالقـه ام رفته ام. 
شـايد اگـر در كشـور ديگـرى تحصيـل 
مى كردم، رشـتة ديگـرى مى خواندم. در 
ايران به مهندس خوب نياز است و من هم 

مهندسى را انتخاب كردم.»
اميررضا بعد از پيروزى در المپياد نجوم، 
حـوزة عالقه اش تغيير مى كنـد. مى گويد: 
«كسـى كـه در يكـى از المپيادهـا مدال 
مى آورد، هر چند در رشتة متفاوتى درس 
بخواند، نمى تواند نسبت به موضوع المپياد 
بى تفـاوت باشـد. حتماً در ايـن حوزه هم 

فعاليتهايى خواهد داشت.»
سيدامير و احسان هم استدالل مى كنند 
كه مهنـدس الكترونيك، يكـى از اعضاى 
مهم تيم مطالعاتى ما هواره ها در قسـمت 

طراحى روباتهاى هوشمند است. 
دان پنج المپياديها

هميشه بايد اين درس بزرگ ترها را آويزة 
گوشـم مى كردم كـه هيچ وقـت، حتى در 
بحرانى ترين دوره هاى تحصيل، نبايد تفريح 
و ورزش را بـه مدت طوالنى ترك كنم؛ اگر 

شده با طوالنى كردن مسير خانه به مدرسه 
يا دانشگاه به اندازة يك خيابان. 

موضـوع بعـدى تفريح و ورزش اسـت. 
قرار نيست من شـروع كنم. وقتى همه به 
سـيد امير نگاه كردند، اول متوجه شـدم 
كه احتماالً همه از بچه تنبل هايى هستند 
كه منتظر مى مانند تا سـايه خودش بيايد. 
پس تاريخ تكرار شده است و اين نسل هم 
اهل ورزش نيست. و دوم اين كه نگاهشان 
به سـيدامير مانند نگاه به آقا معلمهاست، 
درحالى كه فقط يك سـال از آنها بزرگ تر 
اسـت. على مى گويد: «درسـت است هم 
سن هستيم، ولى او حق استادى به گردن 

ما دارد.»
اميررضـا مى گويد بگذاريد من شـروع 
كنم و بعد از آن يك گپ دوسـتانه شـكل 

مى گيرد.
اميررضـا: «پيـاده روى و دوى روزانه در 
خيابانهـاى اطراف خانـه و هفته اى يك بار 

شنا، فعاليت ورزشى من است.»
احسـان: «جوان تـر كه بـودم، يعنى در 
دورة راهنمايـى و اوايل دورة دبيرسـتان، 
هفته اى چند روز ورزشهاى سنگين انجام 

مى دادم.»
على: سنگين!

احسـان: «بله. ورزشـهاى رزمى انجام 
مى دادم. وقتى موضـوع المپياد پيش آمد 
و رفت و آمدهايم به تهران زياد شد، ديگر 

فرصت نكردم باشگاه بروم.»
- حـاال كه تقريباً در تهران مسـتقريد، 

چه؟
احسـان: «در سـالن ورزشـى دانشگاه 
تمرين مى كنم، اما وضعيتم نسبت به سابق 

خيلي بد شده.»
محمدصادق:«قبـل از اين كـه بـه خانة 

بـا  بياييـم،  جديدمـان 
همسايه ها و دوستانم در هر 
فرصتى كـه پيـش مى آمد، 
ورزش مى كرديم، كًال زندگى 
خـوش مى گذشـت. امـا در 
محله جديد با كسـى ارتباط 
نداشـتم، بـه هميـن خاطر، 
بيشـتر بـه سـمت بازيهاى 
يارانه اى رفتم كه نه فايده اى 
داشـت نه روحيه ام با نشاط 
بـود. تـا اين كه به دانشـگاه 
همكالسـيهايم  بـا  رفتـم. 
تقريبـاً هر شـب در سـالن 
ورزشـي دانشـگاه فوتبـال 
بازى مى كنم. حاال هم از نظر 
بدنـى و هم از نظر روحى، در 
وضعيت بهترى قرار گرفته ام. 
تفريح فعاليتى است كه آدم 
را شـاد كند و شاد نگه دارد!   
من تفريـح را يـك فعاليت 
غيردرسى مى دانم.  تماشاى 
اكتشافى  مسـتند  فيلمهاى 
هم از تفريحهاى مورد عالقة 

من است.»
احسان: «به نظر من هم هر 
فعاليت غيردرسى لذت بخش، 

يك تفريح است.»
- مثًال؟

كتـاب  «مثـل  احسـان: 
خوانـدن. وقتى كتـاب كوير 
را  شـريعتى  علـى  دكتـر 
خوانـدم، جادو شـدم. االن 
كتاب نيايش ايشان را مطالعه 
مى كنـم. خيـال دارم تمـام 

كتابهاى استاد را بخوانم.» 
- وقتى گفتيد: هر فعاليت 
غير درسى لذت بخش، منتظر 
بودم چنـد فعاليت پرتحرك 
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را مثال بزنيد!
 Maple احسـان: «مثًال وقتي بـا برنامة
نمـودار رسـم مي كنـم خيلي خوشـحال 
مي شـوم. در حالي كه اصـًال جنب و جوش 

ندارد.»
على: «تفريح يعنى شـاد بودن و شـاد 
زندگى كردن. حتى مطالعة كتابهاى درسى 

هم براى من تفريح است.»
اميررضـا: «مطالعـة فلسـفه، رمـان و 

عكاسى هم از تفريحهاى من هستند.»
سيد امير: «من هم از سرودن شعر لذت 

مى برم.» 
چه خبر از باال

چه قدر دربارة علم نجوم يا المپياد نجوم 
مى دانيـد؟ در پاسـخ به اين سـؤال، على 
يپيشـنهاد داد با تعريف آن شـروع كنيم. 
سيدامير ترجيح مى دهد كمتر در اين باره 
صحبت كند. اميررضا شروع مى كند: «يك 
اختربينى داريم و يكى هم اخترشناسـى. 
اختربينى علم نيسـت، اما اخترشناسـى 
تجربه هاى انسـان دربارة اجرام آسـمانى 
و حـركات آنهاسـت كـه در جوامع علمى 
دربارة آن بحث مى شـود و براى هر مقطع 
سـنى مى تواند جـذاب و قابـل مطالعه و 
بررسـى باشـد؛ از يك بحث سـاده تا يك 

بحث دقيق و عميق!»
هـم  محمدصـادق  و  اميررضـا  علـى، 
دربـارة بُعـد اخالقـى علم نجـوم صحبت 
كردنـد. اميررضـا با خوانـدن مجموعة دو 
جلدى «شـناخت مباني نجوم» (انتشارات 

مدرسـه)، به علـم نجوم عالقه مند شـده 
است. مى گويد: «توجه كرده ايدكه بچه هاى 
خيلـى كوچك دربارة خيلـى از موضوعها 
مى گويند: آخرش چيه؟! ما بزرگ ترها هم 
مى گوييم: آخرش كه چـى؟! در نجوم اين 
اصطـالح آخرش كه چى؟! بيشـتر كاربرد 

دارد.» 
محمدصادق: هر كـدام از ما كنجكاويم 
كـه زميـن چگونه بـه وجود آمده اسـت، 
در حركتـى كـه دارد آخرش بـه كجا مى 
رود و مسـئوليت ما چيسـت؟ اگـر دقيقًا 
بدانيم كجا هسـتيم، اين شناخت به تفكر 
و تصميم گيريهايمـان در زندگـى روزمره 
كمك مى كند. اين ساده ترين پاسخ به اين 
پرسـش اسـت كه علم نجوم به چه دردى 
مى خـورد. من بيشـترين لذتى كـه بردم 
درك خوب و ساده از اتفاقاتى بود كه باالى 

سرم مى افتاد.
احسـان مى گويـد علم نجـوم فرصتى 
درسـت كرده است تا آسـمان آزمايشگاه 
شـرايط  از  «برخـى  شـود:  فرازمينـى 
آزمايشگاهى ويژه، مانند دماى بسيار باال يا 
ميدان گرانشى باال را نمى توان روى زمين 
فراهم كرد و به نتايج علمى رسيد. اما علم 
نجوم اين فرصت را فراهم كرده است. همين 
تلويزيونهاى پالسما 

بـا توجه به سـطح پالسـمايى خورشـيد 
طراحى شدند.»

محمدصـادق مى گويـد احسـان خيلى 
خوب به تأثيـر علم نجوم درتكامل جهش 
فناورى اشاره كرد و اضافه مى كند: «گاهى 
دانشمندان ايده هايشان را از ماوراى زمين 
گرفته اند. توجه به جاى گزينى انرژى پاك 
هسـته اى به جاى انرژى مواد فسيل شده، 
اولين بار از اين كنجكاوى ناشـى شـد كه 
انرژى خورشـيد از كجاست. پاسخ به اين 
پرسـش به اين جا كشـيد كه واكنش هاى 
سـطح خورشـيد را مى توان در زمين هم 
صورت داد. مثال ديگر، نظرية مهم نسبيت 
است كه در زمين قابل بررسى نيست. اولين 
بار نشانه هاي آن در آسمان مشاهده شد و 

از آن در فناوري Gps استفاده شد.»
سـيدامير يك بيت شـعر خواند كه من 
بارها آن را خوانده و شـنيده ام، اما اين بار 
فرق داشـت: چون او اين بيت را در مقدمة 
توضيـح نكته اى قرار داد كه خودش به آن 

رسيده است:
«اى برادر تو همه  انديشه اى

ما بقى خود استخوان و ريشه اى
زمانى فكر مى كرديم كه فقط يك سلسله 
اليه هاى پوسـتى اطراف زمين قرار دارند. 
امـا االن مى دانيـم كـه در كيهانى زندگى 
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مى كنيم كه زمين نقطة بسـيار كوچكى از 
آن است. خورشيد هم همين طور! قطر اين 
نقطـة كوچك كه يكى از هـزاران ميليارد 
ستارة كهكشانهاسـت، يك ميليارد برابر 
طـول قدماسـت. وقتى انسـان خودش را 
به علـم مى سـپارد، آرام آرام شـناخت و 
بينشش نسبت به دنيايى كه در آن زندگى 
مى كند، كامل تر مى شـود. و اين كاربردى  

ترين دستاورد علم براى اوست.»
وقتـى سـيدامير از جايـگاه انسـان در 
كيهان مى گويد، به ياد اين سؤال هميشگى 
بچه ها مى افتم كه: زمين دارد به يك طرفى 
حركت مى كند، خب به كدام طرف مى رود؟ 
سـيدامير پاسـخ مى دهد: «جهان در حال 

انبساط است.»
- يعنـى به هيچ جهت خاصـى در حركت 

نيستيم!
على: چرا، باالخره به يك سمتى حركت 
مى كنيم. چند پارامتر در اين زمينه وجود 
دارد. در واقع اين پرسش كودكانه، دغدغة 
دانشـمندان امروز اسـت. مدلهاى زيادى 
ارائه شده اند. در يكى از آنها، جهان مانند 

بادكنكـى فرض شـده كه 

در حـال بزرگ شـدن اسـت يا متالشـى 
مى شود، يا اجزاى آن دوباره به هم نزديك 

مى شوند.
احسان: جالب اسـت كه بدانيد ما فقط 
سـه درصد از كل مـواد تشـكيل دهندة 

جهان را مى  توانيم مشاهده كنيم.
- حتى با چشم مسلح؟!

احسـان: هر نوع مشـاهده اى؛ مشاهدة 
كل! مشـكالت جدى ترى هم وجود دارند. 
بـا پديده هايى مواجه هسـتيم كه نه تنها 
بـا هيچ كـدام از قوانين فيزيـك مطابقت 
ندارند، بلكه هيچ گونه پيش بينى در مورد 
آنها انجام نشـده است. امروزه دنياى علم 

فيزيك به چالش كشيده شده است.
- پـس مى تـوان برخـى از قوانين علم 

فيزيك را از نوتعريف كرد.
احسـان: به شـرطى كه بتوانيـم آنها را 

ثابت كنيم، بله مى شود. 
- بچه هـا! لطفاً هر تجربه يـا اطالعاتى 
كه داريـد و فكـر مى كنيد براى كسـانى 
كه دوسـت دارند در المپياد نجوم شركت 

كنند، مفيد است، روى دايره بريزيد!
علـى: توصيه ام اين اسـت كه با تصاوير 
شـروع كنيد. با دقت هر شـب به آسمان 

نگاه كنيد.
سيدامير: پيشنهاد على را جدى بگيريد. 
يك نقشه از صورت هاي فلكي  تهيه كنيد 
و سعي كنيد هر شب آنها را در آسمان خانه 
پيـدا كنيـد. چـرا آدرسـهاى شـهرى را 
مى توانيم پيدا كنيم، اما خط كشيهاى دقيق 
آسمان را نمى شناسيم؟! ارتباط با آسمان 
خيلى ساده و راحت است. هيچ نيازى هم 
به تلسـكوپ نيسـت. ابتـدا نگاه تان كلى 
باشـد. بعد از مدتى، با جزء نگرى به دنبال 

ستاره ها بگرديد.
اميررضـا: فيزيك و رياضـى ابزار اصلى 
مطالعة نجوم هستند. در نهايت در المپياد، 
قدرت حل مسئلة فرد محك زده مى شود. 
يعنى المپياد نجوم بعد از شناخت مفاهيم، 

محاسباتى مى شود. 
سـيدامير: شـايد در نـگاه اول دسـت 
نيافتنـى به نظر بيايد، ولـى واقعاً اين طور 
نيسـت. يكـى مثـل على كـه بـه منابع 
دست رسى كمى داشت و مدال طال گرفت، 

شاهد خوبى براى اين ادعاى من است.
سـيد امير: در خوابگاه اردوى آموزشى 
المپيـاد، على جمله اى  بـاالى تختش زده 
بود . نوشته بود: راه برو. اگر خسته شدى، 
بدو!» و او واقعاً به اين جمله معتقد بود و به 

آن عمل مى كرد!
المپياد را بهانه كرديم تا بگوييم با يك 
باور درسـت و منطقى هيچ كارى غير 

ممكن نيست.

 مبانى ستارگان و كهكشانها، انتشارات مدرسه
 آشنايى با ستارگان و كهكشانها، انتشارات گيتاشناسى

 نجوم به زبان ساده، مايردگانى
 راهنماى آسان شب، احمد دالكى

http://4thioaa.blogspot. com :2010 وبگاه اعضاى تيم المپياد نجوم، سال 
www.ysc.ac.ir :وبگاه رسمى باشگاه دانش پژوهان جوان 
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ــزار بيان  ــت. زبان اب ــزرگ خداوندى اس ــان نعمت ب  زب
انديشه هاست. مى توان از طريق سخن افراد به ميزان درك، 
ــه و آگاهى آنان پى برد. امام على - درود خداوند بر  انديش
او باد ـ فرموده است: «بر آن چه به زبان مرد رانده مى شود، 

به ميزان خردمندى اش مى توان راه برد.» 
[شرح غرر و دررآمدى، ج6، ص448].

ــاى پنهان  ــد گوياى زواي ــرف زدن مى توان حتى نوع ح
ــر او بادـ   ــام علىـ  درود خدا ب ــد. ام ــخصيت افراد باش ش
فرموده است: «سخن بگوييد تا شناخته شويد كه آدمى در 

زير زبانش پنهان است» [نهج البالغه، حكمت 384].
به قول مولوى

آدمى مخفى است در زير زبان 
اين زبان پرده است بر درگاه جان
چون كه بادى پرده را درهم كشيد

 ِسّر صحن خانه شد بر ما پديد
[دفتر دوم مثنوى، ابيات 847 ـ 845]

حسين اميني پويا

 در سـخن گفتن به ويـژه از دروغ بايـد بپرهيزيم: اگر 
حرفى مى زنيم، راست باشد. البته اين توصيه به هيچ وجه 
ــت كه هر آن چه را واقعيت دارد، بگوييم.  به اين معنا نيس
ــد، خيلى از چيزها را نبايد گفت.  ــاره ش همان طور كه اش
ــاكت ماند، بدون اين كه به  ــيارى از جاها س مى توان در بس

حس راست گويى ما لطمه اى وارد آيد.

 در سخن اصل بر ميانه روى است. امام علىـ  درود خدا بر او 
بادـ  در توصيه اى مى فرمايند: «چيزى را كه نمى دانى مگوى. 

حتى بسيارى از چيزهايى را كه مى دانى بر زبان مياور.»
 [نهج البالغه، حكمت 374].

ــت. امام على ـ  ــًال پرحرفى، نمودى از كم خردى اس اص
ــت: «هرچه مى شنوى براى  درود خدا بر او بادـ  فرموده اس

مردم بازگو نكن كه اين نشانة حماقت است.»
 [ميزان الحكمه، ج11، ص5248].
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 پيچيـده و مبهم حرف نزنيم: هيچ كس عدم صراحت، ابهام و 
دورزدن در كالم را دوست ندارد، اما چرا بعضى از ما گاه به عمد، 
ــخنانمان را درست  ــنونده نتواند س جورى حرف مى زنيم كه ش
درك كند؟ حتى گاه جورى مى نويسيم كه خواننده از نوشتة ما 
چيزى دستگيرش نشود. چرا از خواننده مى خواهيم چند پشتك 

وارو بزند تا ما يك پيام كوچك به او بدهيم؟!

 كمتـر از خودمان حرف بزنيم: در گفت وگو با ديگران از 
ــيم كه هميشه آماده اند، با  آن پرگوهاى خودخواهى نباش
گفتن: «ولى من...» رشتة كالم را به دست بگيرند. به عالوه، 
آن جا كه الزم است از خودمان بگوييم، بكوشيم چيزهايى 
بگوييم كه مناسب و مفيد باشند. گفتن همة آن چه در سر 
ناهار پيش آمده، آن هم با تمام جزئيات! و يا كشاندن حرف 

به جوشى كه روى گردنمان زده، لزومى ندارد.

 از جـر و بحـث و مجادله خوددارى كنيـم: گفت وگو بايد آرام، 
ــتانه و مبتنى بر تعامل سازنده باشد. جر و بحثهاى  عاقالنه، دوس
ــت. اين كار كه  ــل، از موانع مهم ارتباط گفتارى مؤثر اس بى حاص
ــت و با هدف  ــود بزرگ بينى و برترى جويى اس ــى از خ غالباً ناش
ــورت مى گيرد، جدال و لجبازى  ــاختن طرف مقابل ص محكوم س

وى را در پى دارد.

 حرفهـاى زشـت و نـاروا نزنيـم: اين از 
ــت كه موجب  ــيبهاى جدى سخن اس آس
كاستن از ارزش و اعتبار گوينده، ايجاد تنفر 
و رنجش، و ناپايدارى ارتباط مى شود. البته 

ــت با اين نوع حرف زدن،  ممكن اس
ــراد جذب ما  ــداد ديگرى از اف تع
ــوند و دورمان  ــا بش ــخنان م و س
ــد ديد آنها چه  ــد. اما باي را بگيرن

كسانى هستند.

 چاپلوسـى نكنيم: بدانيم اين كار 
ــه هر دو  ــت و ب ــت و رذيالنه اس پس
طرف ماجرا زيان مى رساند. هم نشان 
آن است كه گوينده ضعيف و بى مايه 
ــنونده  ــاد ش ــت و هم باعث فس اس
مى شود. متأسفانه تملق و چاپلوسى 
سكه اى تقلبى است كه جاه طلبى و 
ضعف بعضيها آن را رواج داده است.

چگونه حرف بزنيم؟
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آقا سيد بفرماييد
ــتاد كنار درِ چوبي آبي رنگ و  خادم ايس

گفت: «آقا سيد بفرماييد، آقا منتظرند!» 
آقاي سيد محمد حسين قاضي طباطبايي، 
ــالم كرد.  ــت و س با احترام پا به اتاق گذاش
ــالمش جواب  آيت اهللا ّحجت به گرمي به س
داد، او را در آغوش گرفت و كنار دست خود 
نشاند. خادم دويد تا چاي بياورد. باد خنكي 
ــر و كول پنجرة نيمه باز اتاق باال رفت  از س
ــودش را توي اتاق  ــه الي بال آن، خ و از الب
ــيد. آقاي حجت با سيد محمد حسين  كش
خوش و بش كرد و از حال و روزش پرسيد. 
سيد محمد حسين هم با متانت جواب داد و 

بعد سر به زير انداخت.

آقاي حجت در دلش به سيد محمدحسين 
عشق مي ورزيد؛ ميهمان تازه واردي كه تازه 
ــز به قم آمده بود و آثار تقوا و فضل  از  تبري
در چهره اش به خوبي پيدا بود. او به راحتي 
ــد. اصًال فرصتش  با طلبه ها دمخور نمي ش
ــش را به گفت و گو و  ــت كه وقت را هم نداش
ــث بگذراند.  ــاي خارج از درس و بح حرفه
يكي از بزرگان حوزة علميه قم بود و مشغلة 
ــر بود كه  ــاال هم در فك ــت. ح زيادي داش
ــة كوچكشـ  يعني مدرسة حجتيه ـ  مدرس
را تبديل به احسن كند، يعني با زمينهايي 
ــود، آن را به يك  ــه در اطرافش خريده ب ك
ــا تبديل كند.  ــة بزرگ براي طلبه ه مدرس
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مرحـوم آيـت اهللا  العظمـي سـيد محمد 
حجـت كوه كمري در سـال 1310 ه.ق در 
تبريز به دنيا آمد. او يكي از مراجع بزرگ 
ـ پيـش از آيـت اهللا العظمـي بروجردي 
ـ در قـم بود. مدرسـة بـزرگ حجتيه با 
كتاب خانه اي باشـكوه، يكي از آثار به جا 
مانده از اوسـت. آيت اهللا حجت در تقوا و 
پاكدامني، زبانزد بود. او در سـال 1372 
هـ .ق در قم از دنيا رفت و در مدرسه اش 

به خاك سپرده شد.

عالمه سيد محمد حسين طباطبايي فقيه، 
فيلسـوف و مفسـر بزرگ قرآن در سال 
1281 هــ.ق در تبريز بـه دنيا آمد. او در 

تمام علوم اسـالمي 
بلنـد پايه بـود. در 
قم  علميـة  حـوزة 
تفسـير  و  فلسـفه 
مي داد  درس  قرآن 
ارزش  با  كتابهاي  و 
نوشـت  مهمـي  و 

كه «تفسـيرالميزان» يكي از آنهاسـت. 
شاگردان زيادي هم تربيت كرد كه شهيد 
مطهري، شـهيد بهشـتي، شـهيد مفتح 
از جملـة آنان هسـتند. عالمه در ابتداي 
ورود بـه قـم معـروف به قاضي بـود، اما 
بعدها به عالمه طباطبايي شـهرت يافت. 
او در سال 1360 هـ. ش از دنيا رفت و در 
جوار حرم حضرت معصومه(س) به خاك 

سپرده شد.

ــين  ــيد محمدحس اما هم صحبتي با آقا س
طباطبايي، برايش شيريني خاص داشت.

خادم دوباره سالم كرد و به اتاق آمد. خم 
ــيني كوچك چاي را جلوي سيد  ــد و س ش

محمدحسين گذاشت.
ــاي حجت يكدفعه يادش آمد از خادم  آق

بپرسد:
ــه اي كه خبرش  ــس كو صاحب نقش ـ پ

كردي؟!
اما خادم ديگر در اتاق نبود. آقاي حجت 
ــه فكر فرو رفت. يادش آمد كه به تعدادي  ب
ــفارش  از معماران قم و تهران و اصفهان س
ــه اي تازه براي ساخت مدرسه  طراحي نقش
ــم خيلي زود  ــود. آنها ه ــه اش داده ب علمي
ــتادند، اما او  ــان را برايش فرس نقشه هايش
ــنديد. آن چه كه در  ــان را نپس هيچ كدامش
نظر داشت، نقشة مدرسه اي بود با معماري 
اسالميـ  ايراني كه حجره هاي زيبايي دورتا 
ــات ديگر مثل  ــي مجلل با امكان دور حياط
سرداب، َمدَرس، آب انبار و ... داشته باشد. اما 
به تازگي، يك نفر غير مهندس از قم، برايش 
ــتاده بود؛ همان نقشه اي كه  ــه اي فرس نقش
آقاي حجت مي خواست. برايش شگفت آور 
ــك طلبه بود اما  ــه ي بود كه طراح آن نقش

كدام طلبه؟!
ــرار بود امروز همين  ـ پس كو؟! ق

ساعت در اين جا باشد!
برگشت كه از سيد محمدحسين 
ــد با درس  ــد: «چه مي كني بپرس
ــروع  ــتان را ش ــث؟ كالس و بح
ــاگرد  ش تا  ــد  چن ــد؟  كرده اي

داريد؟»
اما به زبانش آمد و گفت: 
آقاي قاضي، آن  ــتي  «راس
مي خواستم،  كه  ــه اي  نقش
باالخره عملي شد. يك نفر 

ــيده، اما واقعاً متبّحر  ناشناس برايمان كش
است!»

ــادم، او را از حرف زدن  ــان صداي خ ناگه
بازداشت.

ـ آقا ... مش رمضان ذغال آورده، مي گويد 
كجا بگذارم. 

ـ فعًال توي حياط، زير ناودان، تا بعد ...
ـ چشم آقا!

....
ـ كرباليي!
ـ بله آقا؟

ـ آن آقايي كه قرار بود امروز بيايد ... آقاي 
صاحب نقشه ... پس چي شد؟!

ــت و با انگشت  خادم خنديد. بعد برگش
سّبابه، سيد  محمدحسين را نشان داد.

ـ ايشان كه خيلي وقت است آمده اند!
ــي تازه  ــت مثل گل ــاي حج ــورت آق ص
شكفت. دستي به محاسن سفيد و نرم خود 
ــد به سيد  ــيد و با تعجب زياد خيره ش كش

محمدحسين.
ـ شما ... شما آقاي قاضي ... شما آن نقشه 

را كشيديد؟
سيد محمدحسين سربلند كرد.

ـ بله استاد!
ــما را حفظ كند.  ــما! خدا ش ـ درود بر ش
هم فقيه، هم فيلسوف، هم مهندس! آفرين، 

آفرين!
و  ــت  گرف ــل  بغ ــم  ه را  او  ــت.  برخاس
پيشاني اش را بوسيد و چند بار گفت: «خدا 

به شما جزاي خير بدهد!»
ــاط رفتند. در  ــي بعد آن دو به حي دقايق
ــين دايرة  ــيد محمدحس ــوض، س كنار ح
هندي را هم طراحي و نصب كرد كه عالوه 
ــخيص خط نصف النهار،  بر جهت قبله و تش
ــق قم را هم تعيين  ــگام زوال ظهر به اف هن

مي كرد.
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درنگى بر سعدى و كتاب گلستان او

اين شعر سعدى را شايد بارها شنيده يا خوانده ايد و آن را به 
ــعر بيش از هر   گونة تمثيل نيز به كار برده ايد. آن چه در اين ش
چيز ديگرى جلوه مى كند، سادگى، روانى  و صميميت آن است. 
ــعدى از روشنى و روانى «سهل  و ممتنع» است. يعنى  كالم س
همة مردم به راحتى مى توانند با آن ارتباط برقرار كنند و معانى  
ــخنان  وى را  درك كنند،  اما  هيچ كس نمى تواند هم چون  س
ــخن بگويد. سخن او شيرين، نمكين و در عين حال  سعدى س
ــت كه بر تن و  ــت. بيانش گويى آب زاللى اس فصيح و بليغ اس

جان شنونده  اثر مى كند و دلش را جال مى بخشد. 
ــاعر لحظه هاى خوش  و دوست داشتنى است. حكايات   او ش
ــينه از نسلى به نسلى ديگر  ــعارش طى سالها سينه به س و اش
منتقل شده و در يادها جاودان مانده است. دوستى، عشق، ايثار 
و آرامش در اشعارش موج مى زند. «سعدى سلطان ملك سخن 
است؛ كالم در دست او مانند موم است. هر معنايى را  به عبارتى 
ادا مى كند  كه از آن بهتر ، زيباتر و موجزتر ممكن نيست.»*  

ــعرش روانى نثر  را دريافته است.  ــيرينى شعر و ش نثرش ش
ــعدى كلمات قصار و اشعارش َمَثِل ساير است.  غالب عبارات س
او يك جهان معنى را در قالب الفاظى كوتاه مى ريزد. نمونه هاى 

زير قطره اى است از دريا:
  اگر شبها همه قدر بودى ، شب قدر بى قدر بودى 

  مشك آن است كه خود ببويد نه آن كه عطار بگويد 
ــت: به زنبور  ــم بى عمل به چه ماند؟ گف ــى را گفتند: عال  يك

بى عسل.

ِگلى خوش بوى در حمام روزى   
                            رسيد از دست محبوبى به دستم

بدو گفتم كه ُمشكى يا عبيرى
                           كه از بوى دالويز تو مستم

بگفتا من ِگلى ناچيز بودم
                           وليكن مدتى با ُگل نشستم

كمال هم نشين در من اثر كرد  
                              و گر نه من همان خاكم كه هستم

من همان 
خاكم كه هستم

عكس: هاتف همايي
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 رهاورد  سفر
ــعدى در اوايل قرن هفتم هجرى در شهر زيباى شيراز به دنيا  س
آمد، در روزهاى رويايى كودكى، در كوچه باغهاى شيراز دويد، بازى 
ــق و دلباختة سفر  كرد و از دنياى اطرافش نكته ها آموخت. او عاش
بود. براى همين در جوانى به شهر افسانه اى بغداد رفت و در آن جا 
به فراگيرى علم و ادب پرداخت. پس از آن او به سفرى دور و دراز 
ــيد. او به شهرها و  ــال طول كش ــفر 35 س و پر خاطره رفت. اين س
ــفر كرد و با فرهنگها و مذاهب مختلف  ــورهاى متفاوت دنيا س كش
آشنا شد. زندگى پادشاهان، گدايان، دزدان، عابدان و طبقات ديگر 
ــرانجام  بعد از سالها خانه به  ــاهده كرد و س مردم را از  نزديك مش
دوشى، با دنيايى از تجربه هاى معنوى به زادگاهش شيراز بازگشت 

و در آن جا آرام و قرار گرفت. 

ــتان» و  ــاب جاويدان «بوس ــيراز دو كت ــيخ ش ــفر ش  رهاورد س
ــتان مدينة فاضله و بهشت گمشدة  ــتان» اوست. جهان بوس «گلس
ــعدى است  و دنياى گلستان دنيايى واقعى است با همة خوبيها،  س
ــتان  ــيرينيها، تلخيها و حتى تضادها و تناقضهايش. گلس بديها، ش
ــعدى است.  «گلستان»  حاصل تجربيات رنگارنگ و عبرت انگيز س
ــاى ادب، دانش و  ــت به پهناى جهان، زيرا گله ــتانى اس خود گلس
ــر اين دنياى بزرگ  عطرافشانى كرده است و  حكمت آن در سراس

هيچ گاه  طراوت خود را از دست نمى دهد :
به چه كار آيدت ز گل طبقى    

                                 از گلستان من ببر ورقى 
ُگل همين پنج روز و شش باشد            

                                 وين گلستان هميشه خوش باشد

 سعدى از نگاه بزرگان  
  امام خمينى (ره): 

ــت ــيرازى اس ــعدى ش ــاعر اگر س ش
ــت ــازى اس ــو ب ــن و ت ــاى م بافته ه

ــر ذبيح اهللا صفـا، مورخ ادبى:    دكت
ــعدى در  ــيوايى كالم س فصاحت و ش
ــت كه واقعاً او را  ــخن به پايه اى اس س
ــعدى آخر الزمان»  سزاوار عنوان «س

ساخته است. 
   محمد على فروغى، مصحح كليات 
سعدى: برخى مى گويند سعدى 700 
ــال پيش به زبان امروزى ما سخن  س
ــت كه  ــت.  ولى حق اين اس گفته اس
ــه زبانى كه از  ــال، ب ما پس از 700 س
ــعدى آموخته ايم، سخن مى گوييم.  س
يعنى سعدى شيوة نثر فارسى را چنان 
دل نشين ساخته كه زبان او زبان رايج 

فارسى شده است.
ــاعر و محقق:    اسـتاد همايـى، ش
سعدى نه تنها شاعر و نويسنده، بلكه 
از بزرگان فالسفة اجتماعى و متفكران 
جهان است كه نظيرش كمتر در ملتى 

ديده شده است.

پي نوشت 
*تعبير از محمد على فروغى است.

منابع
ــعدى. به تصحيح و توضيح دكتر  ــتان س 1. گلس

غالمحسين يوسفى. انتشارات خوارزمى. 1368.
ــعدى به تصحيح محمد على فروغى.  2. كليات س

انتشارات امير كبير. 1362.

 ︀﹋﹛ ︨ـ︐﹞﹍︣ 
 روزي از روز﹨︀، ّ︖︀ج ﹋﹥ ︀﹋﹛ ︨ـ️ ﹎﹫︣ و ︨ـ︐﹞﹍︣ي ︋﹢د، در ﹋︀خ ز︊ـ︀ي ︠﹢د در ︋︽︡اد 
آ﹡︀ ︠︊︣﹨︀ي ︑︀زه اي  را از ﹎﹢︫ـ﹥  ︋ـ﹢د.  ︋︀ در︋︀ر︀ن و ز︣ د︨ـ︐︀﹡︩  ﹡︪︧ـ︐﹥ و ﹝︪ـ︽﹢ل ﹎﹀️ و﹎﹢ 
 ﹤︋ ︋﹫﹟ ︀﹁︣ـ︩ ﹎﹀️: «اي ︀﹋ـ﹛ ︋︤رگ!  آ﹡ـ︀ در  ︋﹫︀ن  ﹝﹪ ﹋︣د﹡ـ︡. ﹊﹪ از  او  ︋ـ︣اي  و ﹋﹠︀ر ︻︣اق 
︋﹥ ︋︽︡اد آ﹝︡ه ا︨ـ️ ﹋﹥ ر﹁︐ـ︀ر ︻︖﹫︊﹪ دارد و ﹨ـ︣ د︻︀﹪ ﹋﹥ ﹝﹪ ﹋﹠ـ︡، ︋﹑﹁︀︮﹙﹥  ︑︀ز﹎﹪ درو︪ـ﹪ 

ـ﹢د.» ︋︣ آورده ﹝﹪︫ 
 ︩︀ور﹡︡. و﹇︐﹪ درو﹫︋ ﹡ـ︤دش  ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ و  ا﹟ ︠︊︣، د︨ـ︐﹢ر داد او را  ︋﹥ ﹝︰ ︫ـ﹠﹫︡ن   ّ︖︀ج 
︑﹢ زود ﹝︧ـ︐︖︀ب ﹝﹪ ︫ـ﹢د؛  او  ﹝﹪ ﹎﹢︡: «اي دروـ︩! ﹝﹪ ﹎﹢﹠︡ د︻︀ي  ︋ـ﹥  را ﹝﹪ آور﹡ـ︡، ّ︖︀ج 

︋ـ︣ ﹝ـ﹟ ︋﹊ـ﹟.»  د︻ـ︀ي ︠﹫ـ︣ي 
︋﹙﹠ـ︡ ﹋ـ︣د و ﹎﹀ـ️: «︠︡اـ︀ ︗︀﹡ـ︩ را ︋﹍﹫ـ︣.»  ︋ـ﹥ آ︨ـ﹞︀ن  دروـ︩ د︨ـ︐︀︩ را رو 

 ﹤ ﹟︋ـ︀ ︻︭︊︀﹡﹫️ ﹎﹀ـ️: «ا ︖︀ج 
د︻︀﹪ ا︨ـ️ ﹋﹥ در﹅ ﹝ـ﹟ ﹝﹪ ﹋﹠ـ﹪؟»
درو︩ ︎︀︨ـ داد: «ا﹟ د︻ـ︀ي ︠﹫︣ 
 ︀﹡آ ︑ـ︀  ︑ـ﹢ و ﹨﹞﹤ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ︋︣اي  ا︨ـ️ 
 ︡﹠︋︀ ︑﹢ ر﹨︀ـ﹪  از د︨ـ️ ︸﹙﹛ و ︨ـ︐ِ﹛ 
︋ـ﹥ ﹎﹠ـ︀ه و ﹝︺︭﹫️   ﹟ا ﹡﹫ـ︤ ︋﹫︩ از   ﹢︑ و 

ـ︣دازي.»  ﹡︍

﹎﹙﹩ از ﹎﹙︧ـ︐︀ن
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يادگيرى را با تمركز و
 هشيارى شروع كنيد.

40

ويتامين هاى 
حافظه!

ــد؟ وقتى  ــا توجه كرده اي ــه كار داروخانه داره ب
ــه دارو،  ــن آن هم ــد، بي ــخه اى را مى پيچن نس
ــه راحتى پيدا  ــه مى خواهند ب ــى را ك چيزهاي
ــام مى دهند؟  ــه اين كار را انج ــد. چگون مى كنن
ــت! با اين همه، هر  داروخانه انبارى از داروهاس

دارويى در آن قابل شناسايى و بازيابى است.
حافظه هم انبار اطالعات است. اين كه حافظة ما 
ــد، مربوط به حجم اطالعات  قوى يا ضعيف باش
يا سختى و آسانى مطالب نيست. توانايى حافظه 
به نحوة استفاده از آن بستگى دارد. عده اى هر 
ــرت مى كنند. به  ــه اى از انبار پ چيزى را گوش
ــادى از اطالعات تل  انبار  ــن ترتيب، حجم زي اي
ــى قابل بازيابى  ــود، بدون آن كه به راحت مى ش
باشد. كسانى هم هستند كه با انبار حافظه شان 
ــار مى كنند. آنها نه تنها  مانند داروخانه دار رفت
اطالعات را منظم و دسته بندى شده در حافظه 
ــان را آب و  ــاى مى دهند، بلكه گاهى انبارش ج

جارو و مرتب (Refresh) هم مى كنند.

ابراهيم اصالني

بيشتر بدانيد
ــه را به عوامل ارثى ربط  ــده اى ضعف حافظ   ع
مى دهند كه بيشتر يك توجيه است. مى توان با 

تمرين و صرف وقت، حافظه را تقويت كرد.
 يكى از عوامل اُفت حافظه، اضطراب و نگرانى 
ــت كه بايد براى آن چاره اى انديشيد. اگر از  اس
ــر نمى آييد، به  ــراب و نگرانى خود ب ــس اضط پ

روان شناس يا روان پزشك مراجعه كنيد.
 حافظه ارتباط بسيار نزديكى با فراموشى دارد. 
بهتر است مطالبى هم در مورد فراموشى بدانيد. 

شمارة بعد را بخوانيد.
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با دقت و مفهومى ياد بگيريد.

با انگيزه و عالقه مطالعه كنيد
 و ياد بگيريد.

در هر درس ارتباط بين مطالب قبلى و جديد 
را پيدا كنيد. درك اين ارتباط ها در افزايش 

كارايى حافظه بسيار مؤثر است.

هرچند وقت يك بار، به بازبينى 
و ارزيابى يادگيرى هايتان 

بپردازيد.

به زندگى و محيط اطرافتان نظم دهيد.
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مركب ساز درياها

رنگ و توليدمثل ماهى مركب 
در فصل توليدمثل، نرها بر سر انتخاب النه 
با يكديگر مبـارزه مى كنند. پس از اين كه 
نر موفق به تصاحب قلمرو خود شـد، ماده 
در النه حاضر مى شـود و با نرى كه صاحب 
قلمرو و النه اسـت، جفت گيـرى مى كند. 
پس از جفت گيرى، ماده به عمق النه، يعنى 
محل قـرار گرفتن تخم ها مى رود و تخم ها 
را با پوشش حفاظتى مى پوشاند و آن ها را 
با دقت به سـقف النه مى چسـباند. آن گاه 
تخم هـا را ترك مى كنـد تا خـود مراحل 

رشدشان را طى كنند.
رنـگ ماهـى مركـب، 
نـوع  بـه  بسـته 
نوع  زيسـتگاه و 
رفتارش، تفاوت 
ايـن  مى كنـد. 
داراى  موجـود 

رنگ دانه هاى زرد، قرمـز، آبى، پرتقالى و 
سياه است كه به صورت اليه ها يا اجتماعات 
سلولى، همراه با سلول هاى عضالنى اطراف 
آن هـا ديده مى شـوند. سيسـتم عصبى، 
بـا تغيير ميـزان انقبـاض و انبسـاط اين 
سلول هاى عضالنى، ميزان تغيير رنگ بدن 
را كنترل مى كند. ظاهراً عالوه بر سيسـتم 
عصبـى، غلظـت هورمون ها، بـه خصوص 
هورمون هاى مترشـحه از غدة بينايى، در 
تغييـر رنگ بدن موجود مؤثر اسـت. قبل  
از توليدمثل، زمانى  كه ميزان هورمون هاى 
جنسـى در ماهى مركب باال مى رود، سبب 

تغيير رنگ در بدن نر و ماده مى شود. 
توليدمثل اصـوالً تحت كنتـرل اعصاب و 
هورمون هاسـت. ايـن هورمون ها توسـط 
يك جفت غدة چسـبنده به عصب بينايى 
توليد مى شـوند و به هميـن دليل به آن ها 
غدة بينايى مى گويند. اين غده تحت تأثير 

عوامل فيزيكى، مثل شـدت نـور يا طول 
مدت روز مناسب كه در فصل تخم ريزى با 

آن مواجه مى شود، تحريك مى شود 
و هورمون هاى جنسـى بيشترى 

ترشـح مى كند كه سبب قطع 
تغذيـه در ماده ها و هم چنين 

بـراى  آن هـا  مهاجـرت 
منطقـة  از  تخم ريـزى، 

سـمت  بـه  عميـق 
آرام  نسبتاً  سواحل 
آن هـا  مى شـود. 
بـراى تخم ريـزى 
سـخت  بسـترى 
و حفـره ماننـد را 

انتخاب مى كنند.

ماهى كاذب
شـايد نام «ماهى مركب» را بارها شنيده باشيد. اين جانور آب زى در حقيقت ماهى نيست و نوعى 
جانور «نرم تن»1 محسـوب مى شـود. شاخة نرم تنان به چندين رده تقسيم مى شود كه يكى از آنها 
«سـرپايان»2 نام دارد و ماهى مركب از نظر جانورشناسـى در اين ردة جانورى جاى مى گيرد. سـر 
اين جانور بزرگ و مشـخص اسـت و هشت بازو روى آن وجود دارد (از نظر ظاهرى تاحدودى شبيه 
هشت پاست، ولى نبايد با آن اشتباه شود). دهان درون بازوها قرار دارد. با افزايش شدت نور در روز، 
از غوطه ورى او كاسـته مى شـود و درون رسوبات اسـتراحت مى كند. در حالى كه در شب با كاهش 
شدت نور، به شنا و تغذيه مى پردازد. ماهى مركب به كمك انقباض و انبساط متناوب عضالت بدن 

شنا مى كند.

مليكا قليچ پور
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پراكنش
ــى مركب در  ــاى متفاوتى از ماه گونه ه
سراسر آبهاى خليج فارس و درياى عمان 
ــى مركب  ــان صيد ماه ــد. زم پراكنده ان
ــزى اين جانور  ــا فصل تخم ري هم زمان ب
ــاحلى  ــت كه تعداد آنها در نواحى س اس
ــود  ــاحل زياد مى ش در اثر مهاجرت به س
و تخمهاى خوشه اى شكل آنها در ادوات 

صيادى ديده مى شوند.

دفاع در برابر خطر
ــوالً در كف دريا  ــاى مركب معم ماهى ه
ــان كوچك،  ــد و از ماهي ــى مى كنن زندگ
سخت پوستانى مانند ميگوها و خرچنگ 
ــد.  ــه مى كن ــره گان تغذي ــر بى مه و ديگ
ــكارچى اين جانور دولفين ها، كوسه ها،  ش
ــفره ماهى ها و برخى  ــان دريايى، س مرغ
ماهى هاى بزرگ تر هستند. ماهى مركب 
هنگام مواجه با خطر يا شكارچى از خود 
ــتم دفاعى منحصر به  دفاع مى كند. سيس

ــن آب زى، عالوه بر تغيير  فرد و جالب اي
ــريع است.  رنگ، ريختن مركب و فرار س
ــه مركب سياهى را در كيسه اى  او هميش
ــت روده اش همراه دارد.  باالى سمت راس
ــر، دهانة  ــدن خط ــض نزديك ش به مح
ــه را در نزديك مخرج باز و مركب را  كيس
با انقباض به بيرون پرتاب مى كند. با اين 
ــرعت محيط را چنان به سياهى  كار به س
مى كشاند كه صياد به سختى مى تواند او 
ــد. به عالوه، اين مركب در برخى از  را ببين

گونه هاي اين آب زى، مانند «ماهى مركب 
فرعون» كه بزرگ ترين ماهى مركب است 
ــم زندگى مى كند،  ــج فارس ه و در خلي
سرشار از تركيباتى به نام «مالنين» و مادة 
ــت كه به نوعى  شيميايى «الكالوئيد» اس
ــاب مى آيد. به محض  مادة مخدر به حس
ــن مركب برخورد  ــكارچى با اي اين كه ش
ــط  ــيميايى اش توس كند، گيرنده هاى ش
الكالوئيدها بسته مى شود تا ماهى مركب 

بتواند از مهلكه بگريزد.

ف دريا زندگى مى كنند 
ماهيهاى مركب معموالً در ك

و از ماهيان كوچك، سخت پوستانى مانند ميگوها 

و خرچنگ و ديگر بى مهره گان تغذيه مى كند

پي نوشت 
1. Mollusk
2. Cephalopoda
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سرگذشت احتـمال
ايدة اولية احتمال، مبتني بر بازيهاي شانسي است. اين گونه بازيها 
از زمانهاي بسيار قديم رايج بوده اند، زيرا در حفاريهاي باستان شناسي، 
ــاهده شده اند؛ از  ــي مش ــايل و آثار مربوط به بازيهاي شانس برخي وس
جمله مكعبي استخواني كه روي وجه هاي آن عدهايي از 1 تا 6 نقش 

شده است.
ــي در مواردي كه به راحتي نتوان يك انتخاب را بر  در روزگار كنون
ــتفاده مي شود. براي مثال، در  ــانس اس انتخاب ديگر ترجيج داد، از ش
شروع بازي فوتبال از پرتاب سكه استفاده مي كنند يا براي قبول يا رد 
يك موضوع، از قرعه كمك مي گيرند. هم چنين بانكها براي اختصاص 
ــاب قرض الحسنه، از قرعه كشي  ــتريان داراي حس دادن جايزه به مش
ــاني كه قادر به تصميم گيري  ــتفاده مي كنند. امروزه بعضي از كس اس
نيستند، به فال گيري و پيش گويي روي مي آورند و از اين راه برشانس 

تكيه مي ورزند.
ــدة هفدهم  ــئله هاي مربوط به نظرية احتمال در س ــتين مس نخس
ــدند. مسئله اي كه انگيزه اي براي تولد احتمال شد،،  ميالدي مطرح ش
مسئله اي بود دربارة يك بازي شانسي كه ِدِمره، از دوستان پاسكال، 
مطرح كرد. در اين مسئله قرار بود كه مبلغي پول بين دو نفر با انداختن 
يك تاس تقسيم شود. اين مسئله را پاسكال حل كرد و راه حل خود را 

به ِفرما نشان داد. فرما هم به ياري آناليز تركيبي آن را حل كرد.

ــدة هجدهم، متفكران بزرگي چون دانيل برنولي، لئوناردو  در س
ــي از عمر خود را به اين علم  اويلـر، الگرانژ، الپالس و گاؤس بخش
ــرگ رياضي دان  ــال 1763، بعد از م ــاص دادند و در س ــد اختص جدي
انگليسي توماس بيز (1761ـ  1702)، قانون معروف او به نام «قاعدة 

بيز» توسط آكادمي سلطنتي انگلستان منتشر شد.
ــرانجام در سال 1933، آندره كولموگوروف (1987ـ  1903)،  س
ــتگاه اصولي مدون  ــم احتمال را مبتني بر دس ــي، عل رياضي دان روس
ساخت. او براي اين علم، سه اصل موضوعة زير را بيان كرد و با استفاده 

از آن ها بقية قوانين احتمال را به اثبات رساند:
فرض كنيم S فضاي نمونه اي يك پديدة تصادفي و A پيشامدي در 

S  باشد. در اين صورت داريم: 
اصل موضوع اول: احتمال پيشامدA عددي نامنفي و حداكثر برابر 

با  1 است؛ يعني:
P(A)≤ ≤0 1

اصل موضوع دوم: احتمال پيشامد قطعي برابر با 1 است؛ يعني:
P(S) = 1

 (A B )∩ =∅ اصل موضوع سوم: اگر A وB دو پيشامد ناسازگار
در S باشند، داريم:

P(A B) P(A) P(B)∪ = +

ميرشهرام صدر

منبع
ــهرام. نقش تاريخ  1. صدر، ميرش
ــوزش رياضي. ارائه  رياضي در آم
ــس  كنفران ــن  هفتمي در  ــده  ش

آموزش رياضي ايران.

پاسخ سرگرمي شمارة قبل
دو پاسخ معما در شكل هاي زير آمده اند:

پاسخ شماره 5

پاسخ هاي شماره 6

يعني داريم:  B bcdea= ، در اين صورت:  A abcde= 2. فرض كنيم كه: 
A= 10000a+ 1000b+100c +10d+e
B= 10000b+ 1000c+ 100d+10e+ a
اكنون واضح است كه: B= 10A - 9999a ، از آن جا كه A بر 41 بخش پذير است، داريم: 

A k;k= ∈41 �
B= 10(41K) - 9999a= 41(10K) -41(2439a)

k

( k a ) k
′∈

′= − =41 10 2439 41
�

�����

. در نتيجه B بر 41 بخش پذير است. k ′∈� B و  k ′= 41 مالحظه مي كنيم كه: 
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 Potter
 Made Doll

Briefly I say the tale of a girl, 
shaped a doll, and made up 
of some pottery soil. she was 
too silent to speak aloud; too 
calm that anyone would think 
she was dump. She was full 
memories taking her many 
years ago. She just laughed 
when it rained. The poet 
asked her in a letter why she 
was so happy after raining. 
she just smiled and wrote 
nothing but posted some mud 
via a letter. Our poet couldn’t 
understand why she had sent 
some mud.
The doll’s owner was a 16 
years old girl, who liked her 
doll more than anything else. 
She decided to rub on her 
potter _ made doll’s clothes 
some wet wheat seeds. Then 
she put her doll out of the 
window’ behind the frame 

of her room 
window. she 
made her doll a 
pretty song,
“You’ll be green, 
my bride!
You’ll sit in 7 - siins 
sufrah on Eve!
Be sure! This is the last 
night that you remain outside 
alone!”
The girl soon fell asleep.
All night long it rained and 
rained ceaselessly. The potter 
- made doll ruined and just 
left some wheat seeds which 
were hewly at sunrise got 
green.
Tomorrow when the girl 
woke up, the doll had gone! 
As if the rain song was more 
heartfelt than the girl’s.

 Translate this passage and
send us. The best trasla-

tion will have a prize!

كتايون رجبى راد



تلفن همراه
تعداد كمى از اختراعات به مانند تلفن هاى همراه تأثير گسترده اى داشته اند. در كمتر از 2 و نيم دهه،تلفن همراه 

در سرتاسر جهان توسعه يافت و اكنون ضرورتى اجتناب ناپذير به حساب مى آيد؛ به طورى كه فروش آن به 
بيش از 1 ميليارد قطعه رسيده است. آخرين مدلهاى گوشى تلفن همراه، عالوه بر سبك، كوچك و قابل حمل 

بودن، به محل كار كاربران تبديل شده است؛ چيزى فراتر از هدف اصلى اين دستگاه كه ارتباط بين افراد در هر 
زمان و مكانى است.

1

2
ارتباط

مهياكنندگان تلفن همراه، هر منطقه را به واحدهايى تقسيم 
مى كنند. هر واحد داراى آنتنى است كه حضور تلفن را در 

منطقة خود تشخيص مى دهد و آن را  به وسيلة يك كد 
منحصر به فرد شناسايى مى كند.

تماس
زمانى كه شماره اى توسط تلفن 

گرفته مى شود، آنتن محدودة محلى 
تماس گيرنده و مقصد مكالمه را 

شناسايى و به مركز سوئيچ 
( مركز تقسيم تلفن) منتقل مى كند.

اتصال
آنتن واحد محلى ارتباط را به وسيلة 

پاسخهايى كه تلفن همراه به آن 
انتقال مى دهد، تأييد مى كند.

780 گرم!
وزن اولين تلفن همراهى است كه شركت 

"موتوروال" به بازار عرضه كرد كه تلفن هاى 
جديد حدود تا 50 گرم وزن دارند.

مسير تحول گوشى تلفن همراه
از زمانى كه اولين گوشى در سال 1983 به بازار آمد، آنها روز به روز كوچك تر 
شده اند و در عين حال داراى تركيبى از قابليتهاى جديد، مانند امكان اتصال به 

اينترنت، عكاسى، فيلم بردارى و حتى پخش انواع فايل هاى صوتى هستند.

1983
موتوروال

داينا تك اولين 
تلفن همراه

1993
سيمون پرسونال

اولين PDA/ تلفن همراه 
با تقويم، ماشين حساب، 

دفتر تماس و ...

1996
موتوروال

اولين طراحى تاشو 
براى موبايل

1999
نوكيا

اولين گوشى
WAP با قابليت 

1999
شارپ

اولين گوشى
 با دوربين

2000
سامسونگ

اولين گوشى
 با قابليت پخش 
(Mp3)موسيقى
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ايمان اوجيان



زمانى كه تلفن همراه يك كاربر از 
محدودة سرويس دهى تهيه كنندة 
خط تلفن خارج مى شود، مى تواند 

به وسيلة تهيه كنندة ديگرى پشتيبانى 
شود كه در اين حالت ،تلفن در 

وضعيت "رومينگ" قرار دارد.

سوئيچ3
مركز سوئيچ ( مركز تقسيم تلفن) 
داراى واحدى است كه اطالعات 

تمام تلفن هاى روشن در محدودة 
آنتن هاى محلى را دارد.سپس محل 
برقرارى تماس تلفنى را مشخص 

مى كند و اطالعات را به سيستم هاى 
محلى مى فرستد.

عدد تقريبى تلفن هاى همراه در جهان است؛ 
البته بر اساس آخرين آمار! اين عدد تقريبى 

بيشتر از نصف جمعيت جهان است!

عدد تقريبى تلفن هاى همراه در جهان است؛
البته بر اساس آخرين آمار! اين عدد تقريبى

بيشتر از نصف جمعيت جهان است!

3ميليارد

(SmartPhone)تلفن  هوشمند
عالوه بر تلفن بودن و داشتن امكانات اوليه اى مانند تقويم، 

ماشين حساب و دوربين،تلفن هوشمند تركيبى است از قابليت 
محاسبات پيشرفته براى اتصال به اينترنت از طريق سيستم 

واى- فاى(wi-fi) و يا اتصال به دستگاهى ديگر از طريق بلوتوث.

تماس هاس بين المللى
همانند تلفن هاى زمينى، ارتباط 
بين المللـى با كمـك ماهواره ها 

ساده تر مى شوند.

در زمان حركت!
واحدهاى محلى، به وسيلة آنتن، حركت تلفن همراه را تشخيص  مى دهند. هنگامى 

كه طول موج (سيگنال) در يك واحد رو به ضعيف شدن مى رود، در واحد ديگر شروع 
به قوى تر شدن مى كند. اين قابليت امكان ارتباط بدون وقفه را فراهم مى آورد؛ حتى 

هنگام حركت بسيار سريع، مثل حركت خودرو!

2001
كيوسرا

اولين گوشى
Palm 

2001
پاناسونيك

اولين گوشى
 با قابليت 

مكالمة 
تصويرى

2005
موتوروال

اولين گوشى
 همراه با
iTunes

2007
iPhone

با 3/5 اينچ صفحه 
 wi-f i لمسى شامل

براى اتصال به اينترنت
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ــبز گيالن، از شمال به  ــتان سرس  اس
ــتان اردبيل، از  درياى خزر، از غرب به اس
ــرق به مازندران  جنوب به زنجان، و از ش
ــت. گيلكى لهجة غالب مردم  محدود اس
ــت. مهم ترين شهرهاى آن  اين استان اس
عبارت اند از: رشت (مركز استان)، آستارا، 
آستانه، املش، انزلى، رضوان شهر، رودبار، 
ــفت، صومعه سرا،  ــياهكل، ش ــر، س رودس
هشتپر، فومن، الهيجان، لنگرود و ماسال. 

آب و هواى اين منطقه شرجى است.
ــپيدرود»  بزرگ ترين رودخانة گيالن «س
است و «پل رود» و «شلمان رود» رودهاى 
ــوغاتى معروف  مهم ديگر آن هستند. س

گيالن «كلوچه» است.

 تاالب انزلى
ــى از جمله  ــاالب انزل ت
زيباترين چشم اندازهاى 
ــمار  ــالن به ش ــى گي آب
ــاالب  ت ــن  اي ــى رود.  م
آبزيان  تخم ريزى  محل 
ــدگان  پرن ــگاه  پناه و 
ــت.  ــى و مهاجر اس بوم
ــم نواز  از ديدنيهاى چش
ــى مى توان از  تاالب انزل
گلهاى نيلوفر آبى نام برد 
ــا و برگهاى  كه غنچه ه
آنها سر از آب برآورده و 
سطح وسيعى از تاالب را 

پوشانده اند.

 آرامگاه شيخ زاهد گيالنى در الهيجان
ــكل با پوشش سفالى  ــاختمانى است هرمى ش س
ــو احاطه  ــوك تيز كه ايوانى آن را از دوس و گنبدن
ــت. سقف درونى بقعه گچ برى شده است  كرده اس
ــى رنگى و گلدار تزئين شده  و ازاره هاى آن، با كاش
است. تاريخ ساخت بنا به احتمال زياد، سال 833 

هـ .ق است.
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