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هر کس عقل دارد
 حيا و دين نيز دارد
در تفس��ير نورالثقلي��ن جلد پنجم آم��ده : امام 

عل��ی )علي��ه الس��الم( فرمودن��د:روزی جبرائيل 

)عليه السالم( نزد حضرت آدم )عليه السالم( آمد 

و گفت: خداوند بلند مرتبه فرموده اس��ت:از اين 
سه چيز :

1-عقل
2-حياء
3-دين

يكی را انتخاب و بقيه را رها كن.
آدم )عليه السالم( گفت:عقل را انتخاب می كنم

جبرائيل)علي��ه الس��الم( رو به حي��اء و دين كرد 
وگفت: از آدم جداشويد.

آنها در پاس��خ گفتند: خداوند متعال به ما فرمان 
داده كه از عقل جدا نشويم وهر كجا عقل باشد ما 

نيز آنجا هستيم.
تفسير نورالثقلين جلد پنجم

به جاي
سرمقاله
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تولد عدالت
]س��یزده رجب[ روزی اس��ت که عدالت در عالم متولد ش��ده است. 
روزی است که امیرالمؤمنین)ع( به دنیا آمدند که مظهر همه عدالت ها 
و اعجوبه عالم هس��تند و از صدر عالم تا ابد به جز رسول اکرم کسی 

به فضیلت او نیست.

علی)ع( اعجاز خلقت
این موجود یک اعجازی است که نمی شود در اطراف او آنچه هست 
صحبت کرد، هرکس به اندازه فهم خودش و به اندازه نظری که دارد 
در این باب صحبت کرده است و حضرت غیر از این معانی است؛ یعنی 
ما نمی توانیم برس��یم به آن جایی که بتوانیم از ایش��ان به آن جور که 

هستند مدح کنیم.

خضوع و خشوع مالئکه
مالئکه بالش��ان را زی��ر پای امیرالمؤمنین)ع( په��ن می کنند؛ چون 
مردی است که به درد اسالم می خورد؛ اسالم را بزرگ می کند. اسالم 
به واس��طه او در دنیا منتش��ر می شود و ش��هرت جهانی پیدا می کند. 
ب��ا زمام��داری آن حضرت جامعه ای خوش��نام و آزاد و پر حرکت و پر 

فضیلت به وجود می آید.

انسان نمونه
این علی)ع( که در هر جا می رویم اس��م او هست، پیش فقها وقتی 
می روی��م فقه عل��ی، پیش زاهده��ا وقتی می رویم زه��د علی، پیش 
صوفی ه��ا وقتی که می روی��م آنها هم می گویند تص��وف علی، پیش 
ورزش��کاران ه��م که می رویم آنه��ا هم می گویند که علی و با اس��م 
علی ش��روع می کنند. این علی همه چیز اس��ت. یعن��ی در همه ابعاد 
انسانیت درجه یک است و لهذا هر طایفه ای خودشان را به او نزدیک 

می کنند.

ياد

ت
س

دو
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شدت عدالت و اوج عاطفه
حضرت امیرالمؤمنین)ع( بعد از این که دس��ت دو 
نفر دزد را قطع می کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و 
محبت نشان می دهد و معالجه و پذیرایی می کند که 
از مداحان حضرت می شوند؛ یا وقتی می شنود ارتش 
غارتگ��ر معاوی��ه خلخال از پای ی��ک زن اهل ذّمه 
در آورده ان��د به قدری ناراحت می ش��ود و عواطفش 
جریح��ه دار می گردد که در نطق��ی می فرماید اگر از 
تأثر این واقعه انس��ان بمیرد قابل س��رزنش نخواهد 

بود.

نهج البالغه
ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه که بعد از قرآن 
بزرگ ترین دستور زندگی مادی و معنوی و باالترین 
کتاب رهایی بخش بش��ر است و دستورات معنوی و 
حکومتی آن باالترین راه نجات است، از امام معصوم 

ما است.

جلوه ای از روح امام علی)ع(
کتاب نهج البالغه که نازله روح اوست برای تعلیم 
و تربی��ت ما خفتگان در بس��تر منّی��ت و در حجاب 
خود و خودخواهی خود � معجونی اس��ت برای ش��فا 
و مرهمی اس��ت برای درده��ای فردی و اجتماعی 
و مجموعه ای اس��ت دارای ابع��ادی به اندازه یک 
انس��ان و یک جامعه بزرگ انسانی از زمان صدور 

آن تا هرچه تاریخ به پیش رود.

گمنام ترین سرباز
نامدارترین س��رباز فداکار اس��الم، امیرالمؤمنین 
اس��ت و او گمنام ترین سرباز اس��ت. با کدام تفکر 
عرفانی، فلسفی، سیاسی و کدام قلم و زبان و بیان، 
بش��ر این س��رباز گمنام را معرفی کند و بشناسد و 

بشناساند؟

پیروی از حضرت علی)ع(
شما که داعیه پیروی از حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
دارید، الاقل در زندگی آن مرد بزرگ کمی مطالعه 
کنی��د. ببینید واقع��ا هیچ گونه پیروی و مش��ایعتی 
از آن حض��رت می کنید؟ آیا از زه��د، تقوا، زندگی 
س��اده و بی آالیش آن حضرت چیزی می دانید و به 
کار می بندید؟ آی��ا از مبارزات آن بزرگوار با ظلم و 
بیدادگری و امتیازات طبقاتی، و دفاع و پش��تیبانی 
بی دریغی که از مظلومین و س��تمدیدگان می کرد و 
دس��تگیری هایی که از طبقات محروم و رنجدیده 

اجتماع می نمود چیزی می فهمید؟
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حضرت علی)ع( روز جمعه س��یزدهم رجب س��ال س��ی عام الفیل �� ده سال 
قب��ل از بعث��ت پیامبر)ص( �� در خانه کعبه والدت یافت. این فضیلت و ش��رافت 
را خداوند به حضرتش عطا کرد و در طول تاریخ کس��ی جز ایش��ان به این افتخار 

نایل نیامد.
 

پدر و مادر حضرت علی)ع(
پدر حضرت علی)ع(، ابوطالب، از فصحای عرب، بزرگ مکه و رئیس بنی هاشم 
بود. س��راپای وجود ابوطالب کانونی از عطوفت، مهربانی، ش��جاعت و بردباری و 
خدمتگزاری آیین توحید بود و مادرش فاطمه بنت اس��د زنی با ش��خصیت و مملو 
از معرفت و محبت و عش��ق به خدا بود. او بعد از خدیجه اولین زنی اس��ت که به 

پیامبر خدا)ص( ایمان آورد.

علی)ع( در خانه پیامبر)ص(
خشکسالی عجیبی در مکه رخ داد و زندگی بر ابوطالب سخت شد. پیامبر)ص( 
ب��ا عموی خود عباس که ثروت و امکانات مالی او بیش از ابوطالب بود به گفتگو 
پرداخت و هر دو توافق کردند که هرکدام یکی از فرزندان ابوطالب را به خانه خود 
ببرد تا در روزهای س��ختی گشایش��ی در کار ابوطالب پدید آید. از این رو عباس، 

جعفر را و پیامبر اکرم)ص( علی)ع( را به خانه خود بردند.

نسيم

ت
س

دو
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درک حقایق
علی)ع( بر اثر توجه دائمی پیامبر اکرم)ص( و عنایت خداوند از طهارت نفسانی 
و روح بلند انس��انی برخوردار ش��د و به مقامی رسید که کمتر کسی به آن دست 
یافته اس��ت. آن حضرت حقایقی را می دید که دیگران نمی دیدند و صداهایی را 
می ش��نید که دیگران نمی ش��نیدند. حضرت علی)ع( در این باره می فرمایند: »در 
هم��ان دوران کودکی به هنگامی که در غار ح��را در کنار پیامبر)ص( بودم، نور 
وحی و رسالت را که به سوی آن حضرت سرازیر بود می دیدم و بوی پاک نبوت 

را از او استشمام می کردم«.

پیشگامی در اسالم
از افتخ��ارات بی نظیر و مهمی که در تاریخ ب��رای حضرت علی)ع( به یادگار 
مانده اس��ت، پیشگامی او در اسالم و ایمان است. او در خانه کعبه تولید یافت و 
در خانه پیامبر)ص( پرورش یافت و در سن ده سالگی به پیامبر خدا)ص( ایمان 

آورد.

فداکاری و ایثار در شب هجرت
فداکاری و ایثار حضرت علی)ع( در ش��ب هجرت به اوج خود رسید. دشمنان 
رس��ول خدا)ص( در توطئه ای ش��وم طرح ترور آن حض��رت را ریختند. حضرت 
عل��ی)ع( برای حفظ جان رس��ول خدا)ص( و اس��تمرار ن��دای توحید در اقدامی 
شجاعانه در بستر حضرت محمد)ص( خوابید و جان خویش را سپر بال ساخت و 
با این عمل خویش نقش��ه سران شرک و کفر را نقش بر آب کرد. خداوند کریم 
جان فشانی حضرت علی را ستود و خشنودی خود را در ضمن این آیه این گونه 
بیان فرمود: »در میان مردم کس��انی هستند که جان خود را برای خشنودی خدا 

می فروشند و خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است«.

عظمت حضرت علی)ع(
پس از بنای مسجدالنبی، یاران پیامبر)ص( در اطراف مسجد برای 

خود خانه هایی س��اختند که یکی از درهای آنها به مس��جد 
باز می ش��د. پیامبر گرامی)ص( به فرمان خدا دستور داد 

که تمام درهایی را که به مس��جد باز می ش��د، به جز 
در خانه عل��ی)ع(، ببندند و ای��ن حکایت از عظمت 

مقام حض��رت علی)ع( و فاطمه زهرا)س( دارد؛ به 
گون��ه ای که برخی از یاران پیامبر آرزو داش��تند 

که ای کاش این فضیلت نصیب آنها شده بود.

ب��ا عدال��ت و  ش��جاعت هم��راه 
پرواپیشگی

جبه��ه نبرد یکی از تجلی گاه های ش��خصیت 
علی)ع( اس��ت. در این جبهه ها، نه فقط ش��جاعت بلکه 

عدال��ت، زهد و پرواپیش��گی حضرت به خوبی مش��اهده 
می ش��ود. انس��ان های ش��جاع در تاریخ زیاد دیده ش��ده اند، اما 
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شجاع زاهد و عادل و عارف، آن هم در این حد و مرتبه، هرگز به چشم 
نمی خورد. وقتی انسان می خواند که آن حضرت پهلوان ترین فرد کافران 
را به خاک افکند اما در کشتن او تعلل ورزید تا خشمش فرو کشد، مات 

و مبهوت می ماند که او چگونه بشری است.

فتح خیبر
در جن��گ خیبر قلعه ه��ای یهودیان یکی پس از 
دیگری فتح می ش��د. در بین ای��ن قلعه ها دو قلعه 
»وطیح و س��اللم« باق��ی مانده ب��ود که هنوز 
جن��گاوران آن دو قلع��ه مقاوم��ت می کردن��د. 
رزمندگان اس��الم بی��ش از ده روز با یهودیان، 
دس��ت و پنجه ن��رم کرده، ه��ر روز بی نتیجه به 
لش��کرگاه بر می گش��تند. در این هن��گام بود که 
پیامبر فرمود: »این پرچم را فردا به دس��ت کس��ی 
می دهم که خدا و رس��ولش را دوست دارد و خدا و 
رس��ول نیز او را دوس��ت می دارند. او فتح و پیروزی را با 

قدرت به دست خواهد آورد«.
همه منتظر بودند که ببینند این سردار پرافتخار کیست که 
ناگاه س��کوت پرانتظار همه اصحاب و س��رداران با این جمله 
پیامبر)ص( که فرمود: »علی کجاس��ت« درهم شکس��ت و همه 

فهمیدند پیامبر پرچم را به دست حضرت علی)ع( خواهد داد.

دانش حضرت علی)ع(
حضرت عل��ی)ع( در برابر دی��دگان هزاران نفر بر ب��االی منبر رفت 
و فرم��ود: »بیش از آن که مرا از دس��ت دهید س��ؤاالت خ��ود را از من 

بپرسید«.
راس��تی چه کس��ی می تواند این ادعا را، آن هم در حضور هزاران نفر 
بکند. تنها، کس��ی جرأت گفتن صادقانه چنین س��خنی را دارد که دارای 

دانشی عمیق و فراگیر باشد و آن فرد کسی جز علی)ع( نیست.

دالوری حضرت علی)ع(
دالوری حضرت علی)ع( به حدی بود که نام تمام ناموران پیش و پس 
از خود را به بوته فراموش��ی سپرد. آنچه حضرت علی)ع( در این زمینه از 
خود به جای گذاش��ت تا روز قیامت ضرب المثل خواهد ماند. در دالوری 
حضرت همین بس که ایش��ان در هیچ میدانی پش��ت به دشمن نکرد و 

صحنه نبرد را ترک نگفت.

نهج البالغه
نهج البالغه، و به طور کلی کالم علی)ع( پس از گذش��ت قرنها هنوز 
ویژگی خ��اص خود را دارد. زنگ از آیینه دل ها می زداید و انس��ان های 

خداجو را به سر ذوق می آورد.
عالمان و دانش��مندان بس��یاری از ف��رق و مذاهب مختلف ش��رح و 
تفس��یرهای زیادی بر این کتاب بزرگ نوشته اند و همگی با کمال عجز 

اعتراف دارند که نتوانسته اند حق مطلب را ادا کنند.
HAWZAH.NET منبع :پايگاه حوزه
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شاید تو هم مثل بسیاري از هم سن و سال هایت، گاهي دلت مي خواهد که دیگران هم 

حرف  هاي دلت را بشنوند! براي هر کسي ممکن است لحظاتي در زندگي پیش بیاید که 

بخواهد هر چه دل تنگش مي خواهد، بگوید. 

صفحه ي »دوست من ، سالم« در واقع، پلي است بین ما و تو دوست عزیز که در واقع، 

صاحب اصلي مجله هستي. دوست عزیز، ما حرف هایت را بي کم و کاست در مجله ي 

خودت و به نام خودت چاپ کنیم.  خواندن حرف هاي دل دوستان دیگرت مي تواند 

بسیار جالب و خواندني باشد!

ما بي صبرانه منتظر هستیم. 

در ضمن خوشحال خواهیم شد نظرات شما را در مورد  بخش هاي مختلف نشریه، 

شامل داستان، شعر تصویرسازي، صفحه آرایي و روي جلد نشریه  را در نامه هایتان 
بخوانیم  . منتظریم...

لطفا نامه هایتان را به نشاني : تهران / صندوق پستي  3563 / 14155 

نشریه »دوست نوجوانان« ارسال فرمایید.

سخن

ت
س

دو
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اگر تخم مرغ را به صورت متقارن طولی بفش��اریم توزیع نیروهای وارده از طرفین قرینه های متناظری در 
طرفین دارند و چون امتداد این نیروها از مرکز جرم نس��بی تخم مرغ که بر روی محور تقارن که دو س��ر آن 
را به هم می رس��اند، می گ��ذرد همدیگر را خنثی می کنند. بنابرین با اعمال نیروی بیش��تر هم نمی توان آن را 
شکس��ت. و اینجاس��ت که حرفهای افسانه ای پیش��ینیان مبنی بر اینکه تخم مرغ زیر پای شتر هم نمی شکند 

صحت می یابد. 
اما چه کار کنیم که تخم مرغ را بشکانیم؟ 

برای شکستن تخم مرغی ابتدا آن را به صورت آب پذر پخته )توجه داشته باشید که ترکیدگی نداشته باشد.( 
و به صورت وارونه روی سرش حول محور تقارنش چندین بار دوران دهید این امر سبب می شود که مرکز جرم 
تخم مرغ بس��ته به ممان اینرسی ایجاد شده از روی محور تقارنش به بیرون انحراف 
یابد. حال آن را برداشته و به صورت متقارن فشار دهید چون مرکز جرم روی 
خط تقارنش نیس��ت برآیند نیروها دیگر صفر نمی ش��ود و حتی با نیروی 

کم نیز می توانید آن را بشکنید. 
چند نکته 

1.چون تخم مرغ پخته ش��ده به عنوان جس��م صلب واحدی 
اس��ت پس س��رعت زاویه ای چرخش آن باالت��ر از حالت خام 
خواهد ب��ود و انحراف مرکز جرم س��ریعتر و راحتتر صورت 

می گیرد. 
2.شکس��تگیهای روی تخم مرغ به لح��اظ اعمال نیروی 
متقارن از طرفین اندازه های یکس��ان متناظر در طرفین خواهند 

داشت و اال تقلب کرده اید. 
3.برخ��ی تخم مرغها که فرم متق��ارن کامل بیضوی دارند اصال 
نمی ش��کنند چون حتی ب��ا چرخاندن هم مرکز ج��رم آنها منحرف 

نمی شود. 
4.در ب��اره حباب داخل تخم مرغ ه��م چیزی می دانید؟ )این یک 

معماست!(

خبر

ت
س

دو

چرا نمي شكنه؟
حسين بيدار مغز
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نوار کم رنگ مه مانندی که آس��مان را دربرگرفته است ، ››  راه شیری 
‹‹ نام دارد . تا س��ال 1609 میالدی که نخس��تین تلس��کوپ ساخته شد، 
کسی نمی دانست که راه شیری چیست . سپس کشف شد که راه شیری 
، مجموعه ای ازمیلیاردها س��تاره ی کم نور اس��ت . در حدود سال 1800 
، س��تاره شناسان دریافتند ، س��تارگان راه شیری درمجموعه ی بزرگی به 
ش��کل یک کلوچه گرد آمده اند .این مجموعه ستارگان ، کهکشان نامیده 

می شود.
اخت��ر شناس��ان ابتدا تصور م��ی کردند که خورش��ید در نزدیکی مرکز 
کهکشان راه شیری قرار گرفته است . بعدها دریافتند ، مرکز کهکشان ما 

24 هزار سال نوری در راستای صورت فلکی قوس )کمان( با زمین فاصله 
دارد. در ضمن ، یک س��ال نوری مسافتی است که نور در یک سال طی 
می کند و تقریباً شش تریلیون کیلومتر است . با این سرعت ، نور خورشید 

تقریباً هشت دقیقه طول می کشد تا به زمین برسد .
اگر ش��ما بتوانید با سرعت نور حرکت کنید ، طی یک ثانیه می توانید 

هفت و نیم بار زمین را دور بزنید .
این سوی کهکشان تا سوی دیگر آن 100 هزار سال نوری فاصله دارد 
. کهکشان از یک گوی مرکزی متشکل از ستارگان پیر قرمز رنگ و یک 
صفحه ی خارجی مسطح حاوی گاز و غبار و ستارگان آبی جوان تشکلیل 
شده است. بخش مرکزی راه شیری باید بسیار درخشان تر به نظر برسد ، 
ولی ابرهای غباری شکل ، آن را از دید ما پنهان می کنند . خورشید ما در 
صفحه ی خارجی ، در بازوی جبار )شکارچی( کهکشان قرار گرفته است 
. جبار ، قنطوس ، قوس و بر س��اووش )برساووس( چهار بازوی مارپیچی 

کهکشان ما هستند.
تعداد س��تارگانی که کهکشان ما را تش��کیل می دهند ، دست کم به 
دویس��ت میلیارد می رسد . ستارگان از ابرهای پهناور غبار و گاز پدید می 
آیند با توجه به این که کهکشان ما ستارگان بسیار زیادی دارد ، ستارگان 
فراوانی در مراحل سنی متفاوت ، در آن یافت می شود. خورشید ما حدود 
پنج میلیارد سال پیش پدید آمد . ستارگان دیگری هم وجود دارند که هم 
اکنون در حال پدید آمدن هستند . ستارگان عمر جاودانی ندارند و ممکن 
اس��ت بسیاری از آن ها در همین لحظه درحال مرگ باشند . بزرگ ترین 
س��تارگان سرانجام منفجر می ش��وند و مواد بیشتری را به ابرهای غباری 
ش��کل که ستارگان جدید از آن ها زاده می ش��وند ، می افزایند . در واقع 
س��تارگان پر جرم فقط چند میلیون سال زندگی می کنند و سپس منفجر 
می ش��وند و به صورت غولی قرمز در می آید . خورشید ما میلیاردها سال 
دیگر عمر می کند و س��پس منفجر می ش��ود. داستان زندگی خورشید به 
شکل آرامی پایان خواهد یافت ؛ بدین صورت که جمع و کوچک می شود 

و به شکل ستاره ی کوتوله ی سفیدی در می آید !
منبع: سايت نسیم رضوان

گلودردهای پی در پی، ممکن اس��ت عالمت آنژین باش��د. نقش لوزه ها، تولید مواد ش��یمیایی است که با 

عفونت های گلو مبارزه می کنند، اما اغلب ممکن است خود لوزه ها هم عفونی شوند.

گاه��ی اوقات، باق��ی مانده غذا در فضاهای کوچکی که در کنار لوزه ها ق��رار دارد، می ماند. باکتری ها این 

باقی مانده ها را می خورند و س��پس به لوزه ها حمله می کنند. در این حالت، اس��تفاده از آنتی بیوتیک می توانند 

عفونت را از بین ببرد.

چندین س��ال اس��ت که جراحی لوزه کودکان بسیار شایع است. اما امروزه جراحی لوزه فقط در مواقعی که 

چ��اره دیگ��ری وجود ندارد )به عنوان آخرین راه حل(، انجام می ش��ود. همان طور ک��ه می دانید، لوزه ها نقش 

دفاعی بسیار مهمی در مبارزه با عفونت گلو دارند.

آنژين چيست؟

راه شيري
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سید محمدحسین بهجت تبريزی 
)۱۲۸۵ - ۲۷ شهريور ۱۳۶۷( متخلص 

به شهريار )پیش از آن بهجت( شاعر 
ايرانی بود که به زبان های فارسی و 

ترکی آذربايجانی شعر سروده است. 
وی در تبريز به دنیا آمد و بنا به وصیتش 

در مقبرةالشعرا همین شهر به خاک 
سپرده شد. در ايران، روز درگذشت اين 
شاعر بزرگ معاصر را، »روز شعر و ادب 

فارسی« نام گذاری کرده اند.
مهمترين اثر شهريار منظومه »حیدر 

بابايه سالم« )به فارسی: سالم به 
حیدربابا( است که از شاهکارهای ادبیات 

ترکی آذربايجانی است، و شاعر در آن 
از اصالت و زيبايی های روستا ياد کرده 

است.
شهريار در سرودن انواع گونه های 

شعر فارسی )مانند قصیده، مثنوی، غزل، 
قطعه، رباعی، و شعر نیمايی( نیز تبحر 
داشته است. از جمله غزل های معروف 
او می توان »علی ای همای رحمت« و 

»آمدی جانم به قربانت« را نام برد. 
شهريار نسبت به امام علی )ع( ارادتی 

ويژه داشت و نیز شیفتگی بسیاری 
نسبت به حافظ داشت.

شعر

ت
س

دو

همای رحمت
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علي اي هماي رحمت تو چه آیتي خدا را   
که به ماسوا فکندي همه سایه ي هما را

دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بین   
به علي شناختم به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند   
چو علي گرفته باشد سر چشمه ي بقا را

مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ  
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو اي گداي مسکین در خانه ي علي زن   
که نگین پادشاهي دهد از کرم گدا را

بجز از علي که گوید به پسر که قاتل من  
چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علي که آرد پسري ابوالعجائب   
که علم کند به عالم شهداي کربال را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان   
چو علي که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت  
متحیرم چه نامم شه ملک الفتي را

بدو چشم خون فشانم هله اي نسیم رحمت  
که ز کوي او غباري به من آر توتیا را

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت  
چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویي قضاي گردان به دعاي مستمندان  
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چوناي هردم ز نواي شوق او دم   
که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

»همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهي  
به پیام آشنائي بنوازد و آشنا را«

ز نواي مرغ یا حق بشنو که در دل شب   
غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

روایتی بر سرودن شعر علی ای همای رحمت
آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی بارها می فرمودند شبی توسلی پیدا کردم تا یکی از اولیای 
خدا را در خواب ببینم . آن ش��ب در عالم خواب ، دیدم که در زاویه مس��جد کوفه نشسته ام و 

وجود مبارک موال امیرالمومنین )علیه السالم( با جمعی حضور دارند .
حضرت فرمودند : شاعران اهل بیت را بیاورید . دیدم چند تن از شاعران عرب را آوردند 
. فرمودند : شاعران فارسی زبان را نیز بیاورید . آن گاه محتشم و جند تن از شاعران فارسی 

زبان آمدند .
فرمودند : شهریار ما کجاست ؟ شهریار آمد . حضرت خطاب به شهریار فرمودند : شعرت 

را بخوان ! شهریار این شعر را خواند :
عل��ی ای ه�مای رح�مت تو چه آیت�ی خدا را

دل اگ�ر ...
آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی فرمودند : وقتی شعر شهریار تمام شد از خواب بیدار شدم 

چون من شهریار را ندیده بودم ، فردای آن روز پرسیدم که شهریار شاعر کیست ؟
گفتند : شاعری است که در تبریز زندگی می کند . گفتم از جانب من او را دعوت کنید 
که به قم نزد من بیاید . چند روز بعد ش��هریار آمد . دیدم همان کس��ی اس��ت که من او را در 
خواب در حضور حضرت امیر )علیه السالم( دیده ام. از او پرسیدم : این شعر »علی ای همای 
رحمت« را کی ساخته ای ؟ شهریار با حالت تعجب از من سوال کرد که شما از کجا خبر دارید 
که من این شعر را ساخته ام ؟ چون من نه این شعر را به کسی داده ام و نه درباره آن با کسی 

صحبت کرده ام .
مرحوم آیت اهلل العضمی مرعشی نجفی موضوع خواب خود را براي شهریار نقل مي کنند . 
شهریار فوق العاده منقلب می شود و می گوید : من فالن شب این شعر را ساخته ام و همان 

طور که قبال عرض کردم . تا کنون کسی را در جریان سرودن این شعر قرار نداده ام .
آیت اهلل مرعش��ی نجفی فرمودند : وقتی ش��هریار تاریخ و ساعت سرودن شعر را گفت، 
معلوم ش��د مقارن ساعتی که شهریار آخرین مصرع شعر خود را تمام کرده ، من آن خواب را 

دیده ام .
ایشان چندین بار به دنبال نقل این خواب فرمودند : یقینا در سرودن این غزل ، به شهریار 
الهام ش��ده که توانس��ته است چنین غزلی به این مضامین عالی بسراید . البته خودش هم از 
فرزندان فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( است و خوشا به حال شهریار که مورد توجه و عنایت 

جدش قرار گرفته است .
منبع اين مقاله: سايت پژوهشکده باقرالعلوم )ع(
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ورزش اس��کواش، ورزش��ي اس��ت که 
با یک راکت و توپ پالس��تیکي کوچک 

بازي مي شود.
این ورزش به س��رعت، قدرت، انعطاف 
پذیري و چاالکي نیاز دارد. رشته اي است 
استقامتي که به قدرت عضالتي و قلبي � 

عروقي نیاز دارد.

زمین اسکواش
این ورزش راکتي داخل سالن در زمین 
مخصوص��ش که ک��ورت )court( مي 

گویند بازي  مي شود.
اس��کواش به وس��یله دو نفر به صورت انفرادي یا به صورت چهار نفره 
)دوبل( در زمین یا کورت که داراي 4 دیوار است و با یک توپ پالستیکي 
توخال��ي انجام مي ش��ود. ابعاد زمی��ن یک نفره و 2 نفره ب��ا هم متفاوت 
اس��ت. زمین اسکواش یک نفره داراي 9/750 متر طول، 6/4 متر عرض، 
11/655 متر قطر و 5/640 متر ارتفاع است. ابعاد زمین اسکواش دو نفره 
نیز شامل 9/75 متر طول، 7/520 متر عرض، 12/375 متر قطر و 5/640 

متر ارتفاع است.
ک��ورت داراي 4 دیوار اس��ت. دو دیوار در پهلو، دو دی��وار عقب و جلو. 
دیوارها با خط هاي به ضخامت 50 میلي متر خط کش��ي ش��ده است که 

ارتفاع خط دیوار جلو 4/57 است. این دیوار داراي خط سرویس است 
که از کف زمین ارتفاعش 1/78 متر تا 1/83 متر است. خط بورد 

دیگر خطي اس��ت که بر دیوار جلو کشیده شده است و ارتفاع 
آن از زمین 430 میلي متر است. دیوار عقب 2/13 متر است.

کف زمین هم معمواًل از جنس کفپوش غیرلغزنده است که 
داراي خط کشي هایي است: شامل شورت الین، هاف کورت 
الین و 2 مکان سرویس در چپ و راست زمین. این خط ها در 

قسمت عقب زمین متصل به دیوار عقبي است.

راکت اسکواش
دو نوع راکت وجود دارد یکي راکت هاي س��نتي که از چوب 
درخت زبان گنجشک ساخته مي شود که در اوایل بازي ها بیشتر 
از این راکت اس��تفاده مي ش��د و براي استفاده از این راکت توپ 
حتماً باید به وس��ط صفحه راکت مي خورد و براي زدن، نیروهاي 
بیش��تري صرف مي ش��د. اما بعد از س��ال 1980 راکت ها از مواد 

مرکب مانند فلز، گرافیت، کوالر، تیتانیوم، یا برس��اخته مي شود و موجب 
ش��ده است تا راکت در دست راحت تر و سبک تر باشد. راکت هاي مدرن 
داراي طول 68/6 س��انتي متر، عرض 21/5 سانتي متر است و طول فریم 
)قاب( آن 39 سانتي متر است. وزن مجاز راکت حداکثر باید 255 گرم باشد 

و به طور معمول میان 110 تا 200 گرم است.

توپ اسکواش
توپ هاي اسکواش از دو تکه الستیک که به هم چسبیده است ساخته 

مي شود که کروي است و داخل آن توخالي است.
رنگ توپ سیاه و سبز است اما براي رقابت هاي کورت شیشه اي براي 

دیده شدن توپ از رنگ هاي سفید یا زرد استفاده مي کنند.
وزن توپ ها نیز میان 23/3 تا 25/5 گرم است و قطر آن 39/5 تا 41/5 

میلي متر است.

کوتاه از قوانین بازي اسکواش
اس��کواش دربازي خانم ها 2 گیم از 3 گیم اس��ت و بازي آقایان 3 گیم 
از 5 گیم است. قبل از بازي هر دو بازیکن 5 دقیقه وقت براي گرم کردن 
دارند. بازیکنان با زدن س��رویس بازي را آغاز مي کنند و با انداختن س��که 

زننده سرویس مشخص مي شود.

ورزش

ت
س

اسکواشدو آشنايي با ورزشها
كسرا مهدوي
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 انتخاب س��رویس از»باکس« چپ یا راست در موقع زدن نخستین 
سرویس در اختیار زننده سرویس است. اگر نخستین امتیاز را گرفت به 
طور اجباري جاي س��رویس عوض مي ش��ود. بازیکني که زودتر به 9 
امتیاز برس��د آن گیم را برده است. امروزه مردان تا امتیاز 15 هم بازي 

مي کنند و به طور کلي شمردن امتیازات مانند رشته والیبال است.
درحقیقت بازیکن توپ را با راکت مي زند و توپ باید پیش از برخورد 
با زمین با دیوار رو به رو برخورد کند و هنگام برگش��ت از دیوار رقیب 

دوباره ضربه بزند.
کس��ي که دو بار پیروزي به دس��ت آورد برنده است. و وقتي رقیب 
نتواند توپ را در برگش��ت مهار کرده و ضربه بزند، امتیاز از دست داده 

است.
این رش��ته زماني که کورت شیشه اي اختراع شد، پوشش تصویري 
تلویزیوني آن زیاد ش��د و موجب ش��د طرفداران زیادي پیدا کند. چهار 
دیوار این کورت به گونه اي است که از بیرون داخل آن کاماًل پیداست 
ولي بازیکني که داخل آن قرار دارد تماش��اگران را به صورت مات مي 

بیند.

تاریخچه اسکواش
در س��ال 1148 یک بازي به نام بازي هاي با کف دس��ت در میان 
فرانسوي ها متداول بودکه توپ را با دست به دیوار مي زدند و برگشت 

آن را کنترل مي کردند.
در س��ال 1860 یا 1864 نخس��تین کورت اس��کواش درمدرسه اي 
در انگلس��تان ساخته ش��د و به طور رسمي بازي 
این رش��ته آغاز شد. در سال 1883 

نخستین زمین اختصاصي در آکسفورد انگلیس ساخته شد و این رشته 
به تدریج در انگلس��تان و آمریکاي شمالي گس��ترش یافت و به دیگر 

کشورها را پیدا کرد.
در س��ال 1907 نخستین انجمن ملي اس��کواش در آمریکا تأسیس 
شد. به سال 1908 در انگلستان کمیته اسکواش در انجمن راکت تنیس 
تأسیس شد و در سال 1928 به صورت مستقل به شکل انجمن درآمد. 
در سال 1911 انجمن اسکواش در کانادا شکل گرفت و این انجمن ها 

قوانین بازي را وضع و به صورت رسمي اعالم کردند.
از س��ال 1920 تا 1930 رقابت هاي اسکواش به شدت رشد یافت و 
همه گیر شد. اما بعد از این سال کمي متوقف شد چرا که توپ هاي با 
شتاب کم به بازار آمد و این امر موجب شد که حرفه اي ها انگیزه خود 
را از دس��ت بدهند. با معرفي توپ ه��اي کم جهش و کم تحرک، مي 
خواستند این ورزش براي همه قابل دسترس باشد ولي این امر موجب 
شد تعداد کمي به سمت این ورزش بروند. اما از سال 1960 به بعد توپ 
مخصوص دوباره با سرعت باال به بازار آمد و دوباره این رشته فعال 

شد و رقابت ها پیگیري شد.
در س��ال 1980 رقابت هاي اس��کواش به صورت حرفه اي و 

آماتور تقسیم شد.

اسکواش درایران:
اسکواش حدود سال 1320 وارد ایران شد. در سال 1345 
در اس��تان هاي خوزستان و تهران سالن هاي تمریني وجود 
داشت که بعدها گسترش یافت و در شهرهاي آبادان، اهواز و 

مسجد سلیمان نیز اسکواش راه اندازي شد.
فدراس��یون اس��کواش ایران. در س��ال 1994 به عضویت 

فدراسیون آسیایي درآمد. 
از این ورزش مي توان افزون بر بعد قهرماني، در بعد همگاني 
به صورت تفریحي و لذت بردن از اوقات فراغت اس��تفاده کرد. 
این ورزش به دلیل دارا بودن ویژگي هاي س��رعت، دقت، فکر 
و امکان رقابت هیجان انگیز و یادگیري س��ریع آن داراي جاذبه 

هاي تفریحي زیادي است. 

سال پنجم  / شماره 12 پياپي 224/  13  تير 1388 
15



راه هاي جلب توجه، 
عالقه و محبت ديگران

هما رنجبر

همة ما دوست داریم مورد محبت و عالقة 
اطرافیان خود باش��یم. ویلیام جیمز روان شناس 
مي گوید: »یکي از عمیق ترین نیازهاي بشري، 
نیاز به دوس��تي اس��ت. این نیاز که دوس��تمان 
بدارند، به ما احترام بگذارند و از ما پیروي کنند، 
از نیازهاي اساسي بشر است. در واقع همة ما در 
ه��ر مرحله از زندگي خود آرزو داریم، کس��ي به 
فکرمان باشد و مورد احترام و عالقة اطرافیانمان 

باشیم.
ام��ا باید به این نکته توجه داش��ته باش��ید 
ک��ه حتي اگر جزء افراد محب��وب و مورد عالقه 
هس��تید باز نمي توانی��د توجه همه ک��س را به 
خود جل��ب کنید. در طبیعت بش��ر خصوصیتي 
اس��ت که هم زمان ممکن است که مورد عالقة 
تعداد بي ش��ماري قرار بگیرند، ولي عده اي هم 
پیدا ش��وند که از آن ها خوشش��ان نیای��د. افراد 
بي ش��ماري را مي ت��وان یافت ک��ه اگرچه دچار 
تعارض ه��اي ناآگاهانه و عمیق رواني نیس��تند، 
ولي هرگز موفق نش��ده اند محبت و عالقة تمام 

اطرافیان خود را جلب کنند.
براي اینکه م��ورد محبت و توجه اطرافیان 
خود واقع شویم، ابتدا باید سعي کنیم با اطرافیان 
برخوردي راحت و بي تش��ریفات داش��ته باشیم. 
مردم خیلي آس��ان با این گونه اشخاص دوست 
مي ش��وند. گاهي پش��ت سر کس��ي مي گویید: 
»هیچ وقت نمي ش��ود به او خیلي نزدیک شد.« 
همیش��ه بین این گون��ه اف��راد و خودتان مانعي 
احس��اس مي کنید که عبور از آن مشکل است. 
ش��خص راحت، فردي اس��ت که هم��ه چیز را 
آس��ان مي گیرد و رفتاري طبیع��ي دارد. برخورد 

با او اغلب گرم، دلنش��ین و صمیمانه است. 
او ب��ودن باعث ایجاد لذت مي ش��ود. آدم 

خشک و غیر اجتماعي به ندرت با جمع مي جوشد 
و همیش��ه از دیگران فاصله مي گیرد. هیچ وقت 
نمي توانی��د ح��دس بزنید چگونه مي ش��ود او را 
وارد گود کرد یا واکنش او در مقابل رفتار ش��ما 
چه خواهد بود. به س��ادگي مي توان گفت ما در 

کنارش احساس راحتي نمي کنیم.
طبیع��ي ب��ودن و درس��ت رفت��ار ک��ردن 
در برخورده��اي اجتماعي بس��یار مهم اس��ت. 
انس��ان هاي کوته بین همیشه نگران هستند که 
م��ردم چه قضاوتي در مورد آن ها دارند و چگونه 
ب��ا آن ها برخ��ورد مي کنند، به ج��اه و مقام خود 
مغرورند و با وسواس خاصي روي مشخصه هاي 
خود تکیه مي کنند. آن ها افرادي خش��ک و غیر 

قابل انعطاف و زودرنج هستند.
یکي از خصوصیاتي که دارا بودن آن، نقش 
مهم��ي در جلب محبت اطرافی��ان ایفا مي کند، 
داش��تن عالق��ه و محبت خالصانه و بي ش��ائبه 

نسبت به مردم است.
اگر اصواًل آدم راحت و خون گرمي نیستید، 
پیشنهاد مي شود ش��خصیت خود را زیر ذره بین 

بگذارید و بکوش��ید عوامل مشخص و غیر 
مش��خصي را ک��ه موجب 

تنش در وجود شما شده 
است برطرف کنید. این 
فکر که مردم مرا دوست 
ندارند به دلیل آن است 

که عیب��ي در آن ها وجود 
دارد، اش��تباه است. بر عکس 

ف��رض را بر این بگیری��د که عیب در 
شماست. پس تصمیم بگیرید آن را پیدا 

کنی��د و از می��ان بردارید. الزم��ة این کار 
صداقت کامل با هر دو و کمک گرفتن از 

یک متخصص علوم روان شناسي است.
یکي دیگر از عوامل مهم براي جلب محبت 
اطرافیان، باال بردن »عزت نفس«  آن هاس��ت. 
»نف��س« یا »خود« که اس��اس ش��خصیت را 
تش��کیل مي دهد، براي هر کس مقدس است. 
نیاز طبیعي اقدام به خود در همة افراد وجود دارد. 
اگر این احساس با رفتار دیگران خدشه دار شود، 
ممکن اس��ت آن فرد به روي خ��ود نیاورد، اما، 
ش��دیداً رنجیده خاطر ش��ود و این رفتار را نوعي 
بي احترامي به خود محس��وب کند. و بر عکس، 
اگر عملي صورت گیرد که به حرمت ش��خصي 
افزوده ش��ود و عزت نفس او باال رود در واقع به 
»خود« او احترام گذاش��ته شده است، مورد بیان 
مي شود نشان مي دهد که ما چگونه با کالم خود 
مي توانیم به شخصیت اطرافیان خود لطمه بزنیم. 

راهنما

ت
س

دو
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در جمعي نشسته ایم و کسي از میان جمع لطیفه اي 
تعریف مي کند. همه به جز ش��ما مي خندند و از آن 
لذت مي برند. وقتي خنده ها تمام شد، شما در حالي 
که بادي به غبغب انداخته اید مي گویید: »البته لطیفة 
قش��نگي بود، اما در ماه گذش��ته آن را در مجله اي 
خوانده بودم.« این عمل به ش��ما احساس اهمیت و 
برتري مي دهد که دیگران بفهمند شما این لطیفه را 
قباًل ش��نیده اید. ولي تأثیري که روي گویندة لطیفه 

مي گذارد چیست؟
ش��ما با این کار خود احساس شادماني حاصل 
از نق��ل آن لطیف��ه را، که به او دس��ت داده بود، از 
او گرفته اید. توجهي که اطرافیان به او داش��ته اند را 
متوجه خود کرده اید. لذت اهمیتي که در چند لحظه 

به دست آورده بود را از او گرفتید.
هیچ یک از کس��اني ک��ه در آن جمع بودند، از 
عمل شما خوشش��ان نیامده است؛ از جمله گویندة 
لطیفه که شما نسبت به او بي احترامي کرده اید. بهتر 
این بود که ش��ما چه از لطیفة او خوشتان مي آمد یا 
نه اجازه مي دادید دیگران از آن لذت ببرند. احتمال 
داشت گویندة لطیفه آدمي خجالتي باشد و خندیدن 
اطرافیان و مورد توجه قرار گرفتن او براي چند لحظه 
باعث افزایش روحیه و ش��ادماني او شده باشد. پس 
ش��ما نباید با کالم و رفتار خودتان موجب خدشه دار 
شدن شخصیت دیگران شوید. اگر بتوانید شخصیت 
و عزت نفس مردم را باال ببرید، آنان نیز شما را براي 
این کار تحس��ین مي کنند. شما به هر کس کمک 

کنید تا خود را بهت��ر،  قوي تر و خوب تر ببینند، او را 
براي همیشه مدیون خود خواهید کرد. سعي کنید تا 
آنجا که مي توانید حرمت افراد را باال ببرید. این کار 

را بدون خودخواهي انجام دهید.
در اینج��ا به طور خالصه راه هایي س��اده براي 
جلب محبت و احترام اطرافیان ارائه ش��ده است که 
امید است راه گشاي شما براي جلب محبت و احترام 

دیگران باشد.
1. س��عي کنید خون گرم و خودجوش باش��ید و 
بودن با شما تحمیلي به حساب نیاید و فرد مقابل در 

کنار شما احساس راحتي و امنیت کند.
2. مس��ائل را آسان بگیرید و خون سرد باشید و 

از کوره در نروید.
3. خودپس��ندي را کنار بگذارید. سعي نکنید به 
دیگران فخر بفروشید و ادعاي عالم دهر بودن کنید. 
خودتان باش��ید. رفتاري طبیعي و عادي از خودتان 

نشان بدهید.
4. رفت��ار و برخوردي جاذب داش��ته باش��ید به 
طوري که اطرافیان احس��اس کنند از هم نشیني با 

شما چیزي نصیبشان مي شود.
5. سعي کنید همیشه با حمایت معنوي اطرافیان 
خود به آن ها روحیه و قوت قلب دهید با این کار آنان 

نیز به شما محبت مي کنند.
6. هرگ��ز مناس��بت هایي را که الزم اس��ت به 

دیگران تبریک یا تسلیت بگویید فراموش نکنید.
7. دوس��ت داشتن و به دیگران مهر ورزیدن را 
تمرین کنید تا روزي که این عمل برایتان به صورت 
عادي و طبیعي درآید و گفتة ویل راجرز را فراموش 
نکنید که گفت: »به یاد ندارم در زندگي از کسي بدم 

آمده باشد.«
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ِگلیم یکی از انواع صنایع دستی زیراندازی و پوششی است که از ابریشم، موی بز، 
پش��م گوس��فند و یا دیگر چهارپایان اهلی بافته می شود. گلیم به شکل سنتی اش، 
معم��واًل برای پوش��اندن زمین، دیوار و یا رواندازی برای حیوانات باربر اس��تفاده 
می ش��ود ولی امروزه به عنوان یک پوش��ش مدرن برای خانه های ش��هری نیز 

خریداری می شود.
رنگ های استفاده شده در گلیم سنتی گیاهی هستند. گاهی گلیم ها را برای 

جلوه بیشتر و کهنه شدن رنگ، با چای و پوست گردو شستشو می دهند.
گلیم در سایز های مختلفی به شکل مستطیل بافته می شود .

تف��اوت گلیم با فرش در چندین مس��اله و بصورت عمده در نحوه بافت و 
اندازه اس��ت. گلیم نقش��ه ندارد و در اصطالح به صورت حسی بافته می شود و 
ب��ه ندرت در اندازه بزرگ تر از 3 متر در 4 متر مش��اهده می ش��ود. اندازه های 
سنتی گلیم بر اس��اس ابعاد چادرهای عشایری که آنها را می بافته اند شکل 

گرفته است.
تقریب��ًا در تم��ام نواح��ی ایران به ویژه اس��تان 
کرمانشاه، اس��تان کردستان، استان فارس، استان 
کرمان، اس��تان خراس��ان، و غیره بافته می شود. 
گلیم ه��ای س��یرجان کرم��ان، عنب��ران اردبیل، 
هرس��ین کرمانش��اه از بهترین گلیم ه��ای ایران 

هستند.
گلی��م در کش��ورهای دیگر آس��یا نظیر ترکیه، تب��ت، نپال و 

ترکمنستان نیز وجود دارد.

گليم

سوغات
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خر لگدش زده،

 پاي كره خر مي شكند 

اين مثل در موقعي گفته مي ش�ود ک�ه يك نفر از طرف آدم پر 
زور و قوي تر از خود ظلمي مي بیند و چون زورش به او نمي رس�د 
ب�ا اوقات تلخ به خانه مي آيد و تالفي آن را س�ر زن و بچه اش در 

مي آورد و بي سبب آنان را مي زند و مي آزارد. 
ی��ک م��رد دهاتي بود، یک خر داش��ت و ی��ک کره خر که ه��ر دو را کنار 
مزرعه اش بس��ته بود. خر به هواي چرا افس��ارش را پاره مي کند و داخل مزرعه 
مي ش��ود. مرد روس��تایي خبر مي ش��ود و مي رود که خرش را بگیرد ولي همین 
ک��ه نزدیک خر مي ش��ود خر بن��ا مي کند و به جفتک زدن، ی��ک لگدي هم به 
صاحب��ش مي زن��د و فرار مي کند. م��رد دهاتي که از لگد خ��ر و گرفتنش عاجز 
مي ش��ود به کره خر حمله مي کند و چوبدستي اش را مي کشد و پاي کره خر 

را مي شکند!
یک نفر که آنجا بوده به مرد دهاتي مي گوید: مرد حس��ابي! 

خر لگدت زده، پاي کره خر مي شکني!؟«

مثل آباد حكايت

ت
س

دو

نه سر پيازم و نه ته پياز

این ضرب المثل غالبًا به منظور دفع مزاحم به کار برده مي شود.
عبارت مثلي باال اگر ریش��ه تاریخي نداشته باشد قطعًا ریشه گیاهي دارد که یادآوري آن 

را بي مناسبت ندانستیم.
پیاز از سه قسمت سر و ساقه و ریشه که همان ته پیاز است تشکیل شده است. سر پیاز 
همان گل و تخم پیاز اس��ت که از آن براي کاش��تن استفاده مي کنند تا پیاز به دست آید. ته 
پیاز همان پیاز اصلي موردنظر است که به مصرف خوردن مي رسد و به علت سرشار بودن از 

ویتامین هاي مقوي خواص و فواید زیادي براي آن قائل هستند.
اما ساقه پیاز چیز بي مصرفي است که نه تنها بشر از آن طرفي نمي بندد بلکه حیوانات 
هم آن را نمي خورند بنابراین مالحظه مي شود که اگر کسي در وجه مشابهت به مثابه سر یا 

ته پیاز نباشد عنصر بي خاصیتي است که از او بیم و امیدي نتوان داشت.
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علي اكبر دهخدا
علی اکب��ر دهخدا در حدود س��ال 1297 
ه�. ق )1257 خورشیدی( در تهران متولد شد. 
پدرش خانباباخان که از مالکان متوسط قزوین 
ب��ود، پی��ش از والدت وی از قزوین به تهران 
آمد و در این ش��هر اقامت گزید. هنگامي که او 
ده س��اله بود. پدرش فوت کرد، و فردی به نام 
میرزا یوسف خان قیم او شد. دو سال بعد میرزا 
یوس��ف خان نیز درگذشت و اموال پدر دهخدا 

هم به فرزندان میرزا یوسف خان رسید. 
در آن زم��ان یکي از فض��الی عصر بنام 
ش��یخ غالمحس��ین بروجردی که از دوس��تان 
خانوادگی آنه��ا بود کار تدری��س دهخدا را به 
عه��ده گرفت و دهخدا تحصی��الت قدیمی را 
در کن��ار او آموخت. وی حجره ای در مدرس��ه 
حاج ش��یخ هادی )در خیابان حاج شیخ هادی( 
داش��ت، وی مردی مجرد بود و بتدریس زبان 

عربي و علوم دینی مش��غول بود. استاد دهخدا 
غالب��ًا اظهار م��ي کردند که هر چ��ه دارند، بر 
اث��ر تعلیم آن بزرگ مرد بوده اس��ت. بعدها که 
مدرسه سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در 
آن مدرسه مش��غول تحصیل گردید و با مبانی 

علوم جدید و زبان فرانسوی آشنا شد.
معل��م ادبیات فارس��ی آن مدرس��ه محمد 
حس��ین فروغی مؤس��س روزنامه تربیت و پدر 
ذکاءالملک فروغی بود، آن مرحوم گاه تدریس 
ادبیات کالس را به عهده دهخدا مي گذاشت. 
چ��ون منزل دهخدا در ج��وار منزل مرحوم آیه 
اهلل حاج شیخ هادی نجم آبادی بود، وي از این 
حس��ن جوار اس��تفاده کامل مي برد و با وجود 
صغر سن مانند اش��خاص سالخورده از محضر 
آن بزرگ��وار به��ره مند مي گش��ت. در همین 
ای��ام به تحصیل زبان فرانس��ه پرداخت و پس 
از درس خوان��دن در آن مدرس��ه به 
خدمت وزارت ام��ور خارجه در آمد. 
بعداً در س��ال 1281 هنگامي که 24 
سال داشت در وین پایتخت اتریش 
اقامت نمود، و در آنجا زبان فرانسه و 

معلومات جدید را تکمیل کرد. 
مراجعت دهخدا به ایران مقارن 
با آ غاز مش��روطیت بود. او در حدود 
س��ال 1325 هجری قمری )1285 
هجری شمسی( با همکاري مرحوم 
جهانگیرخ��ان و مرحوم قاس��م خان 
روزنام��ه صور اس��رافیل را منتش��ر 
کرد. این روزنامه از جراید معروف و 
مهم صدر مشروطیت بود، جذابترین 
قسمت آن روزنامه ستون فکاهی بود 
که بعنوان »چرند پرند« بقلم استاد و 
با امضاي »دخو« نوش��ته می شد، و 
س��بک نگارش آن در ادبیات فارسی 
بی س��ابقه بود و مکت��ب جدیدی را 
در عالم روزنام��ه نگاری ایران و نثر 
معاصر پدید آورد. وی مطالب انتقادی 

و سیاس��ی را با روش فکاهی طی مقاالت خود 
در آن زمان منتش��ر می کرد. پ��س از تعطیل 
مجلس ش��وراي ملی در دوره محمد علی شاه، 
آزادیخواهان ناچار از کشور خارج شدند. دهخدا 

نیز به استانبول و از آنجا نیز به اروپا رفت. 
وي در پاری��س با عالم��ه محمد قزوینی 
معاشر بود، سپس به سویس رفت و در »ایوردن« 
س��ویس نیز سه شماره از »صوراسرافیل« را به 
کم��ک میرزا ابوالحس��ن خان پی��ر نیا )معاضد 
الدوله( منتش��ر کرد. آنگاه دوباره به اس��تانبول 
رفت��ه و در س��ال 1327 هج��ری قم��ری ب��ا 
مساعدت جمعی از ایرانیان تحت عنوان مکور 
که در ترکیه بودند روزنامه ای بنام »سروش« 
به زب��ان فارس��ي انتش��ار داد. پ��س از اینکه 
مجاهدین تهران را فت��ح کردند و محمد علي 
ش��اه خلع گردید، دهخدا از تهران و کرمان به 
نمایندگي مجلس شوراي ملی انتخاب شد، و با 
اس��تدعای احرار و سران مشروطیت از عثمانی 
به ایران بازآمده به مجلس شورای ملی رفت. 

در دوران جن��گ بی��ن الملل��ی اول که از 
سال 1914 تا 1918 میالدی به طول انجامید 
دهخ��دا در یکي از قراي چهار محال بختیاري 
منزوي بود و پس از جنگ به تهران بازگش��ته 
از کارهاي سیاس��ي کناره گرفت، و به خدمات 
علمي و ادبي و فرهنگي مش��غول شد، و مدتي 
ریاس��ت دفتر )کابینه( وزارت معارف، ریاس��ت 
تفتی��ش وزارت عدلیه، ریاس��ت مدرس��ه علوم 
سیاس��ي و سپس ریاس��ت مدرسة عالي حقوق 
و علوم سیاس��ي تهران ب��ه او محول گردید تا 
اینکه سه چها روز قبل از شهریور 1320 و خلع 
سلطنت رضا خان از ریاس��ت آنجا معزول شد 
و از آن زمان تا پایان حیات بیش��تر به مطالعه 
و تحقی��ق و تحریر مصنفات گرانبهاي خویش 

مشغول بود.
دهخدا گاه برای تفنن ش��عر نیز می سرود. 
اما ش��اعری حرفه اصل��ی او نبود. این منظومه 
ه��ای مع��دود را دکتر محمد معی��ن آنها را در 

بزرگان

ت
س

دو

مهدي جعفري
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کتابی گردآوری کرده دکتر محمد معین اشعار 
دهخدا را به س��ه دس��ته تقس��یم مي کند که 
عبارت اس��ت از :نخست اشعاري که به سبک 
متقدمان سروده است و بعضی از این نوع دارای 
جزالت و استحکامی است که تشخیص آنها از 
گفته هاي ش��عراي قدیم دشوار مي نماید. دوم 
:اشعاری است که در آنها تجدد ادبی بکار رفته 
اس��ت .بس��یاري از ادیبان معاصر مسمط یادآر 
ز ش��مع مرده یاد آر دهخدا را نخس��تین نمونه 
ش��عرنو بش��مار مي آورند. دهخدا شعر یاد آر ز 
ش��مع مرده یاد آر که آن را در زیر مشاهده می 
کنید را در یادبود میرزا جهانگیر خان شیرازی، 

مدیر روزنامه صور اسرافیل سروده است.
ای مرغ سحر، چو این شب تار،

بگذاشت ز سر سیاهکاری
وز تحفه روح بخش اسحار
رفت از سر خفتگان خماری

بگشود گره ز زلف زر تار 
محبوبه نیلگون عماری

یزدان به کمال شد پدیدار
واهریمن زشتخو حصاری

یاد آر ز شمع مرده، یاد آر

ای مونس یوسف اندر این بند
تعبیر عیان چو شد تو را خواب

دل پر ز شعف، لب از شکر خند
محسود عدو به کام اصحاب
رفتی بر یار خویش و پیوند

آزاد تر از نسیم و مهتاب
زان کو همه شام با تو یک چند

در آرزوی وصال احباب....
عالمه دهخدا در س��اعت ش��ش وسه ربع 
بعد از ظهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1334 
شمس��ي در س��ن 77 س��الگی پس از عمری 
خدم��ت به سیاس��ت و فرهن��گ و علم و ادب 
ایران در خانة مسکوني خویش واقع در خیابان 
ایرانشهر تهران به رحمت ایزدی پیوست. جنازه 
آ ن مرحوم در بامداد روز چهارشنبه به شهر ری 
مش��ایعت و در ابن بابوی��ه در مقبره خانوادگی 

مدفون گردید. 

لغت نامه دهخدا
همان گونه که پیداس��ت لغ��ت نامه مهم 
ترین و اساس��ی ترین اثر دهخدا و حتی ش��اید 
همه نویس��ندگان معاصر است و بیشتر شهرت 
و احترامی که دهخدا داراست به خاطر لغتنامه 
اوس��ت. بنا به باور بس��یاری چنی��ن کار بزرگ 
و چنین س��رمایه گذاری عظیم��ی برای زبان 
فارسی را به غیر از دهخدا تنها فردوسی انجام 
داده بود. تالیف لغ��ت نامه دهخدا تاثیر بزرگی 
در پایداری و جاودانگی زبان فارس��ی گذاشت. 
ام��روز در ایران به هر کتابخانه ای که برویم از 
میزان مراجعانی که در جستجوی معنای کلمه 
ای ی��ا مطلبی علمی مجلدات لغت نامه دهخدا 
را ورق م��ی زنند می توانیم به به راحتی ارزش 

و اهمیت این کتاب را درک کنیم. 
همه لغات فارس��ی و نام شهرها و روستاها 
و کلمات علمی و اشخاص بزرگ و حتی لغات 
عربی را می توان در لغت نامه دهخدا یافت. در 
جل��وی هر کلمه ای، معنای لغوی کلمه، موارد 
اس��تعمال آن، طرز تلفظ صحیح آن، اشعاری با 
آن و بس��یاری اطالعات دیگ��ر درباره آن قرار 
دارد. لغت نامه دهخدا هم دایره المعارف است 
و هم کتاب مرجع علم های گوناگون و هم لغت 
نامه. وجود این کتاب در هر خانه یا کتابخانه یا 
جای دیگری نعمتی بزرگ محسوب می شود. 
لغت نامه که دهخدا پنجاه سال یعنی بیشتر 
عمر خ��ود را صرف آن کرد از پایه س��ه چهار 
میلیون فیشی تالیف شده است که دهخدا شب 
و روز به جمع آوری آنها مش��غول بود. به گفته 
خ��ود او و نزدیکانش او هیچ روزی از کار فیش 

برداری برای لغت نامه غافل نش��د مگر دو روز 
به خاطر فوت مادرش و دو روز به خاطر بیماری 

سختی که داشت.
دهخدا در س��ال 1324 هجری شمس��ی 
میلیونها فیشی را که در تهیه ي لغت نامه فراهم 
کرده بود به ملت ایران هدیه کرد مدتی بعد از 
تصویب طرح چاپ لغت نامه در مجلس شورای 
مل��ی دهخدا فوت کرد و از آن زمان به بعد کار 
هماهنگ��ی و مدیریت لغت نامه به وصیت خود 
دهخدا به عهده دکتر محمد معین گذارده شد. 
او که خود ف��ردی فرهیخته ب��ود و در ادبیات 
فارس��ی تبحر فراوان داش��ت و کتاب فرهنگ 
فارس��ی ش��ش جلدی معین از آث��ار گرانبهای 
اوس��ت به خوبی از عه��ده ادامه این کار خطیر 
بر آمد. پ��س از فوت دکتر معی��ن نیز این کار 
به وسیله دکتر سید جعفر شهیدی و ابوالحسن 
شعرائی و دکتر دبیر سیاقی و دیگران دنبال شد 

و به پایان رسید.
ت��ا زمانی که دهخدا زنده بود چهار هزار و 
دویس��ت صفحه از لغت نامه تهیه شده بود در 
حال��ی که لغت نامه ای که امروز وجود دارد در 
پنجاه جلد و بیست و شش هزار صفحه به چاپ 

رسیده است. 

منابع تحقیق:
پایگاه اطالع رسانی سازمان ایرانشناسی

پایگاه اطالع رسانی علمی آموزشی فرهنگسرا
لوح فشرده لغت نامه دهخدا – انتشارات دانشگاه 

تهران
زندگ��ی نامه دکت��ر محمد معی��ن - پایگاه اطالع 

رسانی بنیاد اندیشه اسالمی
پایگاه اطالع رسانی موسسه مطالعات تاریخ معاصر 

ایران 
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کینو
برای همه عالقه مندان به هنر کاریکاتور، 
نام »کینو« کامال شناخته شده است، اما برای 
عالقمندان��ی که مایل اند کم��ی دقیق تر با 
این هنرمند آش��نا شوند، باید گفت نام اصلی 
او خواکین الوادو اس��ت. در واقع »کینو« نام 
هنری اوس��ت و آثارش در همه جای دنیا با 

هنر

ت
س

دو
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این نام شناخته می شود.
در دهه 70 هنرمندان بزرگ عالم کاریکاتور 
در آرژانتی��ن ظهور یافتند ک��ه کینو از آن جمله 

بود. 
در آرژانتین یک��ی از مهم ترین طرح های 
طنزآمیز به نام »مافالدا« توس��ط کینو خلق شد. 
مافالدا دختر کوچکی بود که خیلی زود عصبانی 
می شد و نسبت به واقعیت های تلخ جامعه اش 
واکنش نشان می داد. او خواستار خردسال ماندن 
خود بود. می خواست دختر کوچولویی باقی بماند 

تا مس��ئول دنیایی نباشد که به وسیله والدین به 
ویرانه ای تبدیل شده  است. این طرح ها زمینه 
ای را فراهم کرد تا کینو »مافالدا« را به صورت 
مجموعه ای منظم به ش��کل کت��اب ارائه دهد. 
این داستان ها آنچنان تاثیری در جامعه بر جای 
گذاشت که آمبرتواکو، نویسینده نامدار آرژانتینی، 
در مورد این داستان ها می گوید: »بچه های ما 
به همان ش��کلی که مافالدا سئواالتش را طرح 

می کند، سئوال می کنند«.
کینو با ساخته شدن فیلمی از مافالدا، طراحی 

آن را در ژوئن س��ال 1974 به پایان رساند. او در 
این باره می گوید: »ایده های من هر روز کم و 
کمتر می ش��وند، من تمام روز را کار می کنم و 
اگر دس��تاوردی داشته باشم به دلیل مداومت در 

کار است.«
ب��ا نگاهی دقیق به آثار کین��و، می توان به 
احساس��ات درونی او پی برد. در آثار او، رویدادها 
خیلی صریح و س��اده رخ م��ی دهند و به دنبال 
ه��ر تصویر مطمئنا لبخندی ه��م بر لب بیننده 

می   نشیند.
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زندگی نامه رونالدو
رونال��دو لویی��ز نازاریا دلیما یا هم��ان رونالدوی معروف 
را همگی میشناس��یم. مهاج��م برزیلی که در طول یک دهه 
فوتبال حرفه ای خود توانس��ته به عناوین و افتخارات زیادی 
دس��ت پیدا کن��د. گلهای ف��راوان، آقای گل��ی ، توپ طال، 

قهرمانی جام جهانی و.... 

او کیست؟ 
وي در سال 1976  میالدي 
در ریودوژانیروی برزیل متولد شد 
و از همان دوران طفولیت به علت 
عالقه ش��دید به فوتبال در کوچه 
پ��س کوچه ه��ای  ریودوژانیرو با 
توپهای پالس��تیکی فوتبال بازی 
م��ی ک��رد. پدر و م���ادرش  در 
ابتدا با این��کار موافق نبودند ولی 
رونی با پا فشاری فراوان در سال 
1993 فوتبال حرفه ایش را آ غاز 
کرد. نخس��تین عن��وان قهرمانی 
بی��ن المللی اش را در 1994 و در 

آرژانتین به دست آورد. 
رونالدو یکی از با استعدادترین 
فوتبالیس��تهای  ماندگارتری��ن  و 
دنیاس��ت که تا امروز نامش��ان در 
کتاب تاریخ فوتبال ثبت ش��ده، او 
که فوتبال را از باشگاههای محلی 
ریو آغاز کرد خیلی زود توانست پله 
های ترق��ی را بپیماید و موجبات 
دع��وت خود به تیم ملی نوجوانان 
برزیل را در سن 14 سالگی فراهم 
آورد. داش��تن 9 مدال در سن 23 
س��الگی رکورد خوبیس��ت، بازیها 
و گله��ای مل��ی او نش��ان دهنده 
توانایی ها و قابلیتهای باالی این 
نابغه فوتبال می باش��د. مهمترین 
موفقیت رون��ی را در زمین چمن 

باید س��رعت و تکنیک ب��االی ب��ازی او در دریبل کردن و 
استفاده از فضاهای خالی محوطه 18 قدم دانست و بی شک 

وی یکی از تکنیکی ترین ستاره های فوتبال جهان است. 
رونالدو در س��ال 1994 اولین ج��ام جهانی فوتبال حرفه 

ای خود رابا قهرمانی تجربه کرد و پس از آن در سالهای 96 
و 97 توانس��ت توپ طالی بهترین بازیکن جهان را تصاحب 
کند. وی در س��ن 17 س��الگی با احتساب 60 بازی، توانست 
58 گل در کارنام��ه خود ثب��ت کند. پس از آن بود که از تیم 
کروزیرو  به آیندهوون  هلند پیوست، اما فکر می کنید مبلغ 

قرار داد او برای این جابجایی چقدر بود؟ 4 میلیون دالر!
با بازیهای درخشانش در آیندهوون عمال" جنگ بزرگی 
می��ان بارس��لونای اس��پانیا و اینتر میالن 
ایتالیا به راه انداخت. هریک می خواستند 
با مبل��غ باالتری او را به جم��ع بازیکنان 
خ��ود اضافه کنند. او در س��ال 1996 که 
جایزه فوتبالیس��ت س��ال را دریافت کرد، 
عن��وان آقای گلی اللیگا را نیز در کارنامه 
خ��ود ثبت نمود و در بازی فینال قهرمانی 
اسپانیا نیز گل پیروزی کاتاالنها را به ثمر 
رس��اند، در این میان ب��رای برزیلی ها در 
فینال جام کوپای آمریکا نیز گلزنی کرد. 

نوار بد شانسی ها
ام��ا روز فینال ج��ام 98، روز آغاز بد 
شانسی و ناکامی های گلزن قهار برزیلی 
ب��ود. ش��ایعات متع��دد در خصوص خط 
خوردن او از تیم ملی برزیل و مصدومیت 
ه��ای پیاپ��ی در رقاب��ت ه��ای مختلف 
باشگاهی باعث شد تا او از ادامه بازیهای 
باش��گاهی سری A باز بماند، پارگی رباط 
زانو راس��ت در نوامبر همان س��ال موجب 
ش��د تا او به ص��ورت متناوب 2 س��ال از 
زمین چمن به دور باش��د و سالهای 99 تا 
2001 اینت��ر بدترین فصل های فوتبالش 

را سپری کند. 
بي تردید از برخي ویژگیهاي مریخي 
محبوب دوس��تداران فوتبال فاصله گرفته 
اس��ت اما هنوز هم عشق به فوتبال در او 
دیده مي ش��ود و آن نبوغ، تکنیک خارق 
الع��اده و خالقیت هاي خود را حفظ کرده 
است. کاماًل مطمئن به نظر مي رسد... در برابر افکاري که او 
را متعلق به گذش��ته مي دانند، واکنش هاي تندي دارد. مي 
گوید دوران او تمام نش��ده و هن��وز هم مي تواند با فوتبال و 
گلهایش چشم ها را خیره کند. بازي در میالن را یک فرصت 

بزرگ مي داند... 

ل
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حسين بيدار مغز
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کریستیانو رونالدو دوس سانتوز آویرو که بیشتر به 
نام کریس��تیانو رونالدو معروف است در 5 ژانویه 1985 
در َمدی��رای پرتغال متولد ش��د.قد وی 185 س��انتیمتر 
اس��ت.وی دارای یک برادر و دو خواهر بزرگتر از خود 
اس��ت.فوتبالش را از س��ه س��الگی آغاز کرد و در سن 
ش��ش سالگی به مدرس��ه فوتبال رفت.اولین باشگاهی 
ک��ه او در آن بازی کرد باش��گاه آمات��ور آندورینها بود 
جاییکه پ��درش آن را اداره می کرد هنگامیکه رونالدو 
8 س��الش بود.هنگامیکه به س��ن 10 س��ال رسید دو 
باشگاه مطرح شهر مدیرا به نام های سی.اس ماریتیمو 
و س��ی.دی ناسیونال خواهان وی ش��دند که سرانجام 
وی به عضوین ناس��یونال در آمد.در دوران بچگی تیم 
مورد عالقه ی او بنفیکا بود در حالیکه در س��ال 2001 
ت��ا س��ال 2003 به عضوی��ت تیم رقی��ب بنفیکا یعنی 
اسپورتینگ لیسبون در آمد.رونالدو در اسپورتینگ رشد 
کرد و اولین بازیکن تاریخ این باش��گاه ش��د که برای 
تیم های زیر 16 س��ال ، زیر 17 س��ال و زیر 18 سال 
این باشگاه بازیکن ساز بازی کرده است.هنگامیکه وی 
برای تیم بزرگساالن اس��پورتینگ بازی کرد در همان 
آغاز کار در برابر موریرنس دو گل به ثمر رس��اند.اولین 
باش��گاه بزرگی که او را در نظر گرفت باشگاه لیورپول 
بود که البته به دلیل کوچک بودن و 16 س��ال بیش��تر 
سن نداشتن او را نپذیرفتند! اما در تابستان سال 2003 
الکس فرگوس��ن کریس را با قراردادی 12.24 میلیون 
یوروی��ی به منچس��تر آورد و وی اس��پورتینگ را که با 
سن کمش 25 بازی برای آن انجام داده بود و سه گل 
به ثمر رس��انده بود را ترک کرد.اگرچه رونالدو ش��ماره 
ی 28 را تقاضا کرد که در اس��پورتینگ می پوشید اما 
شماره 7 را برتن کرد.شماره ای که قباًل بر تن بزرگانی 
چون جورج بس��ت ، بریان رابس��ون ، اری��ک کانتونا و 

دیوید بکهام بود!
در س��ال 2003 به تیم ملی پرتغال دعوت ش��د و 

نشان داد که در تیم ملی نیز چهره ای موفق است. 
رونال��دو توانایی بازی با هر دو پا را دارد و در تمام 
مناط��ق جلو از جمله چپ ، راس��ت ، وس��ط می تواند 
بازی کند.مهارت او ب��ا بازی با توپ و پا عوض کردن 
ها و ش��وت های محکم دیدنی و دریبل های سرعتی 
و توانایی سر زدن او کم نظیر است و هر مدافعی را در 
مواجهه با او دچار مش��کل می کند و می تواند هر خط 

دفاعی را بهم بزند.
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اصفهان نصف جهان

اصفهان ش��هری باستانی در مرکز ایران می باشد که به فاصله 420 
کیلومتری جنوب تهران، پایتخت ایران، قرار دارد. ش��هر اصفهان، مرکز 
استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است، و در فرهنگ ایرانی 
به »نصف جهان« مش��هور شده اس��ت. به لحاظ جمعیت بعد از تهران و 
مشهد سومین شهر بزرگ ایران می باشد. این شهر از دیر باز از مهمترین 
مراکز ش��هر نشینی در فالت ایران بوده اس��ت. بناهای تاریخی متعددی 
در ش��هر وجود دارد که تعدادی از آنها بعنوان میراث تاریخی در یونسکو 

به ثبت رسیده است. 
اصفهان در منطقه ای نیمه کویری در مرکز ایران و در کنار رودخانه ی 
زاینده رود قرار گرفته ، و از مراکز گردشگری، فرهنگی و اقتصادی ایران 

است. آب و هوای آن معتدل و دارای فصول منظم است.
ش��هر اصفه��ان از روزگاران کهن ت��ا کنون به نامه��ای: صفاهان، 

صفویان،نصف جهان و... سرشناس بوده است.

بیش��تر نویسندگان بر این باورند که چون این ناحیه پیش از اسالم، 
به ویژه در دوران ساسانیان، مرکز گردآمدن سپاه بود و سپاهیان مناطق 

جنوبی ایران، مانند:
بختیاري، فارس، خوزستان، سیستان و... در این ناحیه گرد آمده و به 
سوی محل نبرد حرکت می کردند، آنجا را »اسپهان« گفته، سپس عربی 

شده و به صورت »اصفهان« درآمده است.
 

تاریخ
ب��ه علت آنکه در دوران پیش از اس��الم نقطه ثق��ل امپراتوری های 
هخامنشی تا ساسانی، قلمرو غربی امپراتوری ها و بخصوص بین النهرین 
بود، این ش��هر در کانون توجه این سلسله ها قرار نداشت. در طول تاریخ 
تا دوران اس��المی می توان در محل فعلی شهر اصفهان ردپای شهرهای 
مختلف��ی تح��ت نامه��ای مختلف، محله��ای مختلف و حت��ی مردمان 

جهان

ت
س

دو
در نظر داريم از اين شماره بخش جديدي با عنوان ايرانگردي در نشريه دوست نوجوان باز کنیم . 

هدف ما آش�نايي بیش�تر شما با فرهنگ ، آداب و رسوم و طبیعت شهرهاي ديدني و زيباي کشور عزيزمان ايران است.امیدواريم 
در فصل تابستان که بیشتر شما عزيزان به مسافرت مي رويد، خواندن اين صفحات شمار ا در انتخاب مقصدتان ياري نمايد.

زري عباس زاده
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متفاوت��ی را پیگیری نمود.هر چند در دوران اس��المی منطقه جغرافیایی 
اطراف ش��هر نام اَسپاهان که نام تقسیم بندی حکومتی زمان ساسانیان 
بوده است را حفظ کرده است. بعد از اسالم این شهر رو به پیشرفت نهاد. 
در دوره س��لجوقی این شهر به عنوان پایتخت سلجوقیان برگزیده شد. 
اوج ش��کوفایی اصفهان به زمان صفویان بر می گردد؛ هنگامی که شاه 

عباس کبیر پایتخت صفویه را به این شهر منتقل نمود. 

سوغات شهر
معروفتری��ن س��وغات اصفه��ان گز اس��ت. 
گز یک نوع ش��یرینی اس��ت که با گ��ز انگبین یا 
ترنجبین ش��کر بادکا و مغز پسته، بادام، فندق یا 
گردو و سفیده تخم مرغ و گالب ساخته می شود. 

در گز از هیچ ماده شیمیایی استفاده نمی شود.

معم��اری و آث��ار تاریخ��ی 
اصفهان

میدان نقش جهان
اصفهان سرشار از آثار هنری و تاریخی است که میدان نقش جهان، 
ِمناْر ُجنبان، هتل عباس��ی، برج کبوترخانه، گذر چهارباغ عباس��ی، سبزه 
میدان، کاخ چهلستون، آتشگاه اصفهان، کاخ عالی قاپو، کاخ هشت بهشت 

و مدرسه چهارباغ از بارزترین آنها هستند.
پل های تاريخی : پل جویی، پل شهرس��تان، پل مارنان، سی و سه 

پل یا پل اهلل وردیخان و پل خواجو

بازاره�ای تاريخی : ب��ازار اصفهان، بازار قیصری��ه اصفهان یا بازار 
صفویه یا بازار س��لطانی، بازار ش��اهی یا بازارچه بلند بازار دردشت، بازار 
بیدآب��اد، بازار و ریس��مان، بازار غ��از، بازارهای معروف��ی اطراف میدان 
نقش جهان: بازار مس��گرها، بازار ترکش دوزها، ب��ازار کالهدوزها، بازار 

لواف ها و بازار آهنگرها
مس�اجد تاريخی: مس��جد علی، مسجد امام، مسجد حکیم، مسجد 
ح��اج  محمدجعفر آب��اده ای، مس��جد علیقلی آقا، 
مس��جد قطبیه، مس��جد ایلچی، مسجد آقا نور، 
مس��جد رکن الملک، مسجد سید، مسجد رحیم 
خان، مسجد صفا، مسجد ذوالفقار، مسجد خان، 
مسجد ش��یخ لطف اهلل، مسجد مصری، مسجد 

جمعه، مسجد لنبان و مسجد مقصودبیک

مسجد امام-نقش جهان
از دوره قب��ل از اس��الم، چی��زی به جز بقایای آتش��کده ای در کوه 
آتشگاه، اکتشافات اندکی در تپه اشرف و همچنین پل شهرستان )متعلق 
به دوران ساسانیان( بجا نمانده است که از میان آن سه تنها بنای برپا و 

برجا همین پل شهرستان است.
بیشتر آثار تاریخی بجا مانده در مربوط به دوره اسالمی است. آثاری 
از تمامی دوره های تاریخی پس از اس��الم بجا مانده اس��ت اما بویژه آثار 
دو دوره باش��کوه از تاریخ اصفهان یعنی دوره س��لجوقی و دوره صفوی 
برجس��تگی ویژه ای دارد، که هر کدام دارای ویژگی ها و سبک معماری 

یگانه خود است.

دوران سلجوقیان
معم��اری س��لجوقیان - ک��ه بوی��ژه 
در مس��جد جام��ع نمود می یابد - س��اده 
و بی پیرای��ه ام��ا با ظرافت فراوان اس��ت. 
از ویژگی ه��ای دیگر معم��اری این دوره 
س��کوت و درونگرایی ب��ه دور از هر گونه 
جلوه گری آن اس��ت. بج��ای آنکه بیننده 
تح��ت تأثیر آنی آن قرار گی��رد، آرام آرام 
زیبائی و عظمت اسرار آمیز آن را در جای 
خود احساس می کند. برخالف معماری و 
هنر دوره صفوی ک��ه توجه به جلوه های 
رنگ و نور و چشمگیری و درخشندگی از 

ویژگی های آن است.
آرامگاه ملکش��اه و س��لطان سنجر و 
خواجه نظ��ام الملک از آث��ار تاریخی این 

دوره در شهر اصفهان می باشد.
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دوران صفویان
عص��ر صفوی، عصر کم��ال و ش��کوفایی نبوغ 
معماری و شهرس��ازی در ایران اس��ت. زیباترین و با 
شکوه ترین آثار معماری ایران در همین دوره، توسط 
معماران خالق و هنرمندی چون محمدرضا و علی اکبر 
اصفهانی آفریده شد. در زمان شاه عباس اول صفوی 
پایتخ��ت از قزوین به اصفهان منتقل ش��د. اصفهان 
در مرکز امپراتوری صفوی قرار داش��ت و نس��بت به 
قزوین به خراسان نزدیک تر بود. موقعیت جفرافیایی 
این شهر موجب افزایش سرعت عکس العمل شاه در 
مقاب��ل تهدیدات ازبکان و عثمانیان بود.ش��اه عباس 

ب��دون ایجاد تغییرات عمده در بخش قدیمی ش��هر، بخش های جدیدی 
را ب��ه آن افزود. میدان نق��ش جهان، دولتخانه و خیابان چهارباغ در کنار 

بخش های قدیمی شهر ساخته شدند.
از ویژگیهای مهم در ش��یوه معماری این دوره، عالوه بر استحکام و 
زیبایی س��اختار، درخشش بیان است. در آثار این دوره تابش رنگ و نور، 
و جذابیت س��طوح و شکوه چشمگیر آنها، احساس زیبائی خیره کننده ای 
در بیننده ایجاد می کند و طنین رنگها و سطوح مکرر کاشیهای درخشان 

به منظره ای شفاف، مجرد و روحانی تبدیل می شود.

معماری این دوره از لحاظ وس��عت و کارآیی، 
بسیار متنوع است و در تمامی ابعاد حیات فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی م��ردم حضوری زنده و پویا 
دارد. باش��کوه ترین مس��اجد، عظیمترین میدانها، 
زیباتری��ن پله��ا و خیابانه��ا، بزرگ تری��ن بازارها، 
مدرسه ها، و کاروانسراها در این عصر ساخته شد. 
و همه در نوع خود در اوج کمال هنری، استحکام 
و کارآی��ی و بعضی چنان باش��کوه و زیبا و کامل، 
که گاهی نمی توان باور کرد که انس��انی ناچیز آن 

را پدید آورده باشد.

طبیعت اصفهان
زاین��ده رودبزرگترین رودفالت مرکزي ای��ران ازکوههاي بختیاري 
سرچش��مه گرفته وباورودبه اصفهان زیبایي،شکوه وسرزندگي راسالیان 
س��ال به اصفهان ارزاني داشته است... همچنین جنگل ناژوان از مناطق 
خوش آب و هوای حاش��یه زایند رودمی باشد،ازدیگرمناطق طبیعی قابل 
گش��ت و گذار اصفهان می توان به کوه کاله قاضی و کوه صفه اش��اره 
نم��ود. منطقه کاله قاضی یک پارک ملی اس��ت با نام پارک ملی کاله 
قاض��ی که محل زیس��ت جانوران زی��ادی مانند کل، ب��ز، آهو، و عقاب 

است.
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برادران 
رايت

برادران رایت، ارویل رایت )به انگلیسی: Orville( متولد 19 اوت 1871 )میالدی( در گذشته در 30 
می 1912 )میالدی( و ویلبر رایت )به انگلیسی: Wilbur( متولد 16 آوریل 1867 )میالدی( در گذشته 
در 30 ژانویه 1948 )میالدی( دو برادر آمریکایی اهل اوهایو بودند که به خاطر اختراع اولین هواپیمای قابل 

کنترل توانمد و سنگین تر از هوا در تاریخ 17 دسامبر 1903 )میالدی( مشهور شدند.
آنها س��الها بر روی گالیدر ها و وس��ایل نقلیه مشابه قبل از نخستین پروازش��ان کار می کردند. آنها 

همچنین بخاطر ابداع اولین روش منطقی برای هدایت هواپیما اشتهار دارند.
ارویل در 1871 بدنیا آمد و 4 س��ال از برادرش ویلبر بزرگتر بود.آنها فرزند سوم و ششم 
خان��واده ای ب��ا هفت فرزند بودند.انها ابتدا به دوچرخه فروش��ی و دوچرخه س��ازی روی 
آوردند.پس از پ��س اینکه خبری 
در روزنام��ه در روزنامه مبتنی بر 
مرگ یک گالیدر س��وار خواندند 
ترغیب گشتند تا اطالعاتی در این 
زمینه کسب کنند.در 1899 )میالدی( 
گالیدر مدل و در تابس��تان 1901 
)میالدی( اولین گالیدر واقعی آنها 
برای آزمایش آماده شد.آنها کیتی 
هاوک را برای این موضوع انتخاب 
کردند.اما پرواز آن چندان موفقیت 
آمیز نبود.گالیدر بعدی آنها قناری 
نام گرفت.سپس مطالعات بیشتر 
روی این موض��وع انجام دادند 
و دریاف��ت که از مش��کالت 
محاس��باتی رنج می برند.سر 
انج��ام آنها توانس��تند در 17 
دسامبر 1903 اولین هواپیمای 
خود را 4 بار به پرواز در آورند.
منبع: اينترنت

دانش

ت
س

دو
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وال. اي
وال ای ) یعنی نوع زمینی دس��تگاه جمع آوری مخصوص آشغال 
( روباتی اس��ت که 700 س��ال برای پاک کردن زمین از آش��غال های 
مختلف ، تک و تنها برروی کره خاکی قرار داده شده است. 700 سالی 
که مردم زمین ، این کره را ترک گفته و در یک ایستگاه فضایی نسل 
اندر نس��ل زندگی کرده اند. اگرچه همواره در این اندیش��ه بوده اند که 
با یافته ش��دن نمونه ای از حیات گیاهی در میان آن همه آش��غال ، بار 
دیگ��ر همراه قوت گرفتن امید به زندگی برروی زمین ، به خانه ش��ان 
بازگردند. کار "وال ای" این اس��ت که با استفاده از نیروی خورشیدی ، 
خود را شارژ کرده و در طول روز به جمع آوری و بسته بندی آشغال 
ها اقدام نماید. او از همین بس��ته های آش��غال ، آسمان خراش 
های متعددی در کنار س��ایر آسمان خراش های شهر نیویورک 
بنا کرده اس��ت!! اما محل سکونتش در پشت وانت سربسته ای 
پر از یادگارهای همان هفتصد هش��تصد س��ال پیش است که 
"وال ای" هم��ه آنها را در طبق��ه بندی های مختلف نگهداری 

می کند .
 ام��ا ورود روب��ات دیگری به نام "ایو") به معن��ای ارزیاب گیاهی 
فرازمین��ی ( زندگی "وال ای" را به هم می ریزد. در واقع با ورود "ایو" 
، "وال ای" ه��م از تنهایی در م��ی آید و هم ابعاد دیگری از زندگی را 
درک می کند که البته اساس��ا برای "ایو" غیرقابل فهم اس��ت. عاقبت 
ب��ا یافت��ن نمونه ای از یک گیاه ، ایو به ایس��تگاه فضایی 
برگردانده ش��ده و وال ای ه��م همراهش می رود تا بلکه 
بتواند تنها دوس��تی را که پس از ای��ن هفت قرن یافته را 
نزد خود برگرداند ولی در آنجا با زندگی 700 س��اله و شبه 

رباتیک آدمیان آشنا می شود. 
به نظر می آید وال ای ترکیبی از دلمش��غولی 
های  اندرو اس��تانتون )که درس��اخته  قبلی 
اش یعنی "در جس��تجوی نمو" "زندگی 
حش��ره ای" و آثار نوشتاری پیشینش 
مث��ل "داس��تان اس��باب ب��ازی " و 
"کارخانه هیوالها" ه��م دیده بودیم( 

است یعنی:
- ت��الش فداکارانه ب��رای نجات 
دوست و رفیق )در "داس��تان اسباب بازی 1" ، وودی 
وس��ترنر برای نجات  "باز الیتیر"فضانورد ، خود را به 
آب و آتش می زند و در قس��مت دوم آن انیمیشن این 
باز الیتیر فضانورد است که برای نجات وودی کابوی ، 

جان خود را به خطر می اندازد( ،
- به میدان آمدن همه آن افرادی که اساس��ا به حساب 
نمی آمدند و ظاهرا از دور خارج ش��ده بودند ، مثال در همین 
فیلم "وال ای" روبات هایی که در طی دگردیسی زندگی آدم 
ها ، آس��یب دیده اند)مانند "داس��تان اسباب بازی 1" که در 

سينما

ت
س

دو
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نهایت اس��باب بازی های قراضه و خراب شده ، به کمک وودی رفتند و 
یا در "روبات ها" هم روبات های از دور خارج شده علیه مدرنیزه شدن و 

یکسان سازی بدمن فیلم به یاری قهرمان قصه شتافتند( ، 
- کوش��ش برای تغییر وضعیت نابهنجار کنونی و رس��یدن به یک 

موقعیت مطلوب ، 
 حتی ش��روع "وال ای"  و آن تصویر فرو رفتن ساختمان های بلند 
نیویورک در س��تون های بلند آش��غال که تا ارتفاع همان آس��مانخراش 
ه��ا می رس��د ،  یادآور صحن��ه ای از فیلم "هوش مصنوعی")اس��تیون 
اس��پیلبرگ( است که دیوید روبات در پی یافتن پری آبی و تبدیل شدن 
به یک پسر واقعی ،  به نیویورک وارد می شود و در آن سکانس ، شاهد 
ش��هری هستیم که تا نیمه آس��مانخراش هایش در آب فرورفته و حتی 

مجسمه آزادی از گردن به باالیش از زیر آب پیداست.
ورود "ای��و" )ک��ه وال ای او را با طنین خاص��ی  ایوا صدا می کند( 
شرایط پایدار زندگی وال ای و سیر فیلمنامه را برهم زده و نخستین نقطه 
عطف و کشش داستان را پدید می آورد. روبات شیک و تر و تمیزی که 
برخالف هیبت در به داغان "وال ای" کامال مدرن و پیشرفته می نمایاند 
چنانچ��ه از همان لحظه نخس��ت ورودش نیز نحوه ح��رکات و اعمال ، 
نوع شناس��ایی اطراف و برخوردخش��ن و مرگباربا پدیده های ناش��ناخته 

پیرامونش،این قضاوت ابتدایی ومس��تقیم تماشاگر از او را تایید می کند. 
در وهله اول به نظر می آید ، احساس��اتی بودن "وال ای" در اینجا کمی 
تا قس��متی توجیه ناپذیر باش��د ، چراکه اگر فی المثل در فیلم انیمیشنی 
مث��ل "روبات ها" ، هم��ه روبات های فیلم اعم از مثبت و منفی ، دارای 
احساسات خوب و بد انسانی هستند ، جهان تماما روباتیک فیلم می تواند 
، آن را توجیه کند ، مانند انیمیشنی که تمام قهرمان و ضدقهرمان هایش 
، حیوان هستند)شیرشاه( یا کارتونی که مثال در دنیای میکروب های می 
گذرد)اسمزیس جونز( و یا انیمیشن دیگری که کلیت دنیایش را اتومبیل 

ها تشکیل داده اند )ماشین ها(.
اما با پیش��روی داس��تان "وال ای" و رسیدن به ایس��تگاه فضایی، 
می ت��وان این احساس��ات گرایی روباتی به ن��ام "وال ای" را در تقابل با 
رباتی��ک عمل کردن آدم هایی که در ایس��تگاه فضایی زندگی می کنند 
، منطق��ی ارزیابی کرد. چراکه تناقض های مورد نظر فیلمنامه نویس��ان 
از ش��رایط آخرالزمانی فیلم و آدم های حاضر در آن شرایط را بهتر بیان 

می کند.
در "وال ای" وقت��ی هم��راه آن روبات آش��غال جمع کن کوچک به 
ایس��تگاه فضایی می رس��یم ، با آدم هایی مواجه می ش��ویم که برروی 
صندلی های راحتی رونده در حال آش��امیدن مایعی )که گویا همه مواد 
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غذایی و طعم ها و ویتامین ها را داراست درست مانند مواد خمیری فیلم 
"2001: یک ادیسه فضایی" که تحت عنوان غذا به فضانوردان داده می 
ش��د و بر روی کاغذ هرکدام ، نام یک غذا نوش��ته شده بود ( و تماشای 
تصاویری که برروی صفحات بزرگ نمایشگر پخش می شود ، هستند . 
هیچکس با فرد دیگری س��خن یا صحبتی ندارد، اظهار نظری نمی کند 
و همه از فرط بی تحرکی آنقدر چاق و تنبل شده اند که قادر به حرکت 
نیستند و حتی نوشابه ها و سایر وسایل مورد نیازشان را روبات ها تامین 

م��ی کنند ، چنانچه اگر روباتی به آنها کمک نکند ، حتی نمی توانند از 
روی زمین بلند شوند. 

هم��ه این ح��رکات و اقدام��ات را کامپیوتر اصلی ایس��تگاه به نام 
"اوت��و" برعهده دارد که کپی بالتردید کامپیوت��ر معروف فیلم "2001 
: یک ادیس��ه فضایی" یعنی "هال" به نظر می رسد. همچنانکه "هال" 
تمام��ی فرآیندهای س��فینه کهکش��ان پیمای آن فیل��م و حتی نبض 
زندگی دانش��مندان منجمد شده ، نفس کشیدن فضانوردهای سفینه و 
ارتباطشان با جهان بیرون و درون را برعهده داشت و در نهایت هم در 
مقابل آنها ایس��تاد ، "اوتو" هم به همین شکل طراحی شده و حتی در 
صحنه نهایی تقابلش با کاپیتان)که بدون کمترین تغییر از فیلم یاد شده 
گرفته شده و حتی با همراهی موسیقی "چنین گفت زرتشت" اشتراوس 
نیز برآن تاکید می ش��ود (  ، مانند "هال" با از کارافتادن صفحه حافظه 

اش ، به تدریج خاموش می گردد.
در مقابل آن آدم های روباتیک ، تماش��اگر شاهد فوران احساسات 
"وال ای" در ابتدا و سپس "ایو" بدون احساس و خشن در صحنه های 
پایانی فیلم اس��ت. در همان سکانس های ابتدایی ، "وال ای" به خوبی 
ش��خصیت تنها و خسته اش را بروز می دهد. با مرور کلکسیون هایش ، 
با شنیدن آهنگ های مورد عالقه اش  و با کسالتی که بعضا در رفتارش 
نش��ان می دهد  و حتی موقع برخاستن از خواب مانند یک آدم بی حال 

و بی انگیزه می نماید. 
ازط��رف دیگر "ایو" اس��ت که در آغاز کامال مانن��د یک روبات بی 
احس��اس و خش��ک عمل می نماید ولی از اولین برخوردش در ایستگاه 
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هفته نامه نوجوانان ايران 
مبلغ اشتراك را به حساب بانک صادرات )سپهر( به شماره 0102070538002 به نام موسسه تنظيم و نشر 
آثار امام)س(  واريز كنيد . ) قابل پرداخت در كليه شعب بانک صادرات در سراسر كشور ( فرم اشتراك را همراه با 

رسيد بانكی به نشانی : تهران  ، چهار راه حافظ ، پالك 886 امور مشتركان مجله »دوست« ارسال فرمائيد.

هر ماه 4 شماره ، با پست عادی هر شماره 4000 ريال   / با پست سفارشی هر شماره  11000 ريال

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

واحد اشتراك مجله دوست آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات شما است .

اگر تمايل داريد براي دوستانتان در خارج از كشور اشتراك مجله بگيريد، فقط كافي است كه با واحد اشتراك و توزيع 
مجله دوست تماس بگيريد.

نشاني: تهران - صندوق پستي 3563 - 14155 توزيع و امور مشتركين: محمد رضا مال زاده
فكس: 66712211  تلفن:66706833

فرم اشتراك :

تاريخ تولد:       /    /     13        ميزان تحصيالت: نام خانوادگي:     نام :     

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراك از شماره :  

فضایی با وال ای ، متوجه می ش��ویم که همه آن خشکی در رفتار ، جز 
به خاطر اجرای وظیفه نبوده  و او هم زمینه هایی از احساسات و تاثر را 
در خود دارد. اولین برخورد "ایو" در ایستگاه فضایی با "وال ای" ، وقتی 
اس��ت که وی از حالت انجام وظیفه به در آم��ده و ناگهان متوجه وجود 
وال ای می شود که مثل یک دوست قدیمی نگران از خطری که متوجه 
رفیقش اس��ت ، با ایما و اش��اره وی را توصیه به مخفی شدن می کند و 
از آن پس اس��ت که در همه صحنه ها وی را محافظت نموده ، س��عی 
می کند وی را از ایستگاه خارج کرده و به زمین بازگرداند ، او را از نگاه 

دوربین ها و مامورانی که در حال تعقیب و دس��تگیری اش هستند ، دور 
نگه دارد و در مقابل صدمه دیدن او با تکرار نامش ، جیغ بزند!

همین حضور "وال ای" و "ایو" و رابطه عاطفی شان است که دنیای 
روباتیک آدم های ساکن ایستگاه فضایی را برهم می زند. اینجاست که 
کاپیتان هم در مقابل تاکید اوتو مبنی بر بقای آدم ها در ایستگاه فضایی 

، عالقه اش را درمورد بازگشت به زمین این گونه بیان می کند :
" من نمی خواهم بقا داشته باشم ، می خواهم که زندگی کنم!"
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قال رسول اهلل )ص(:
َمن اَصَبَح َو ال یَهَتمَّ بُِاُمورالُمسِلميَن َفَليَس بُِمسِلم.

ترجمه: کسی که صبح کند و به فکر گره گشایی دیگر مسلمین 
نباشد، مسلمان حقیقی نیست.

)اصول کافی(

سه 
حديث
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قال رسول اهلل )ص(:
َخيُر الّناس انَفُعُهم للّناس

مردم  به  بیشتر  که  است  کسی  مردم  بهترین  ترجمه: 
سود برساند.

)مواعظ العددیه(

قال رسول اهلل )ص(:
ِعداِد  فی  القيامه  یَوَم  یَكوُن  َكَدیَِدِه  ِمن  اََكَل  َمن 

ااَلنبياء
ترجمه: کسی که از دسترنج مشروع خود زندگی کند 

در قیامت با پیغمبران محشور خواهد شد.
)بحاراالنوار جلد 23(




